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Normas de Controlo Interno
PreArr-rbulo

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), docurnento quc
consubstanciou a refoma da administragio financeira e das contas publicas no setor da
Administragdo Aut6rquica. aprovado pelo Decreto-Lei n.' 54-Al99, de 22 de Fevereiro,
com as alteraqdes introduzidas pela Lei n." 162199. de

l4

de Setembro. pelo Decreto-Lei

n." 84-Ai2002. de 5 de Abril e pela Lei n." 60-4/2005. de 30 de Dezernbro.

visoLr

obietivamente a criaqdo de condig6es para a integraqio consistente da contabiliclade
orqamental, patrimonial

e de custos,

numa contabilidade pirblica modema. como

instrumcnto fundamental de apoio d gestio das autarquias locais, e introduziu o Sistema
!

de Controlo lntemo a adotar pelas autarquias locais.

O

Decreto-Lei n.u 19212015,

de 1l de

setembro aprovou

o novo sistenn cle

nonnalizaqSo contabilistica para a Administraqdo Publica (SNC-AP). revogando. assim.

o

POCIAL

e

e 8.3.I. relativos
e ds modificaq6es

rnantendo apenas em vigor os pontos 2.9, 3.3

respectivamente

ao controlo intemo, iLs regras previsionais

orqamentais. Apresenta-se como Llma nova soluqio de gestio financeira para fazer face

ds exigdncias do novo modelo de normalizaqdo contabilistica, permitindo il
conr,,erg6ncia das pr6ticas

de contabilrzaqdo e avaliaqdo dos ativos e passiros

dos

organismos da administraqio pfblica.

A implementaqdo do SNC-AP configura alteraqdes profundas na organizaqao de toda
informaqSo contabilistico-financeira das autarquias locais, assegurando por slra !ez.

controlo financeiro global

exccuqio

e

-

a

Lrln

desde a preparaqio do orqamento c rcspctivas alteraqbes.

controlo; passando pela gestio da despcsa

c

receita. cabimcntos.

comprotnissos e gestSo de fontes de financiamento, ate A consolidaqdo e prestaqio de
contas - promovendo a transparOncia e comparabilidade das demonstraq6es f-tnanceiras
a deseiada eficrencia e eflc6cia da

e

gestio publica.
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Este regulan-rento, cnja elaboraq6o e obrigatoria. r.'isa definir as politicas e opera!-6es de

controlo nccessfrias a irnplententaqdo dessa reforma.

Tem como ob.jetivo, definir as Normas de Controlo Interno a adotar pela Unrio das
Freguesias

de Sdo Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal, englobando o plano de

organizaqdo, politicas. metodos

e procedimentos de controlo que contribllam

assegurar o desenvolvimento das atilidades de

fonla

adeqr-rada e

para

eficiente. inclLrindo

a

salvaguarda dos ativos. a prevenqdo e deteqdo de situagdes de ilegalidade. fraLrde e erro.

a exaticlio e a integridade dos registos contabilisticos e a preparaqio oportuna
informaqio

fi

cle

nanceira fi6vel.

CAPiTULO

T

Disposiq6es Gerais

Artigo

1."

Objeto
1-O regulamento a adoptar por esta autarquia pretende estabelecer o sistema de controlo

intemo, onde seja identificado o plano de organizaq6o, bem como os metodos, regras
procedimentos

a adotar por esta autarquia local, de acordo com

e

LIm conjunto de

pnncipios que pennitam alcanqar uma maior eficdcia na gestio dos serviqos.
3-O presente regulamento visa ainda garantir o cumpr-imento de todas as disposig6es
legais e nonnas intcrnas existentes, tcndo em vista a verificaqio da organizaqio dos
respetivos processos c documentos, regendo-se assim pela scguinte legislaqio:

- DL n.' 1922015, de 11 de setembro;
b) POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
a) SNC-AP

Locais. aprovado pelo

Decreto-Lei n." 521-4/99, de 22 de fevereiro, com as alteragdes introduzidas pelo
Decreto-Lei n." 315i2000. de 2 de dezembro, pelo Decreto-Lei n." 84-A/2002, de 5 de
abril, pela Lei n.o 60-4/2005, de 30 de dezcmbro e pelo decreto-lei n." 12712012,de21
de

c)

junho

- Lei dos Compromissos

Compet6ncias

e Pagamentos em Atraso;

e regime Juridrco das Autarquias Locais, estabelecido na Lei

n."

169199. de 18 de setembro. com as demais alteragdes introduzidas;

d) Demais diplomas legais aplicdveis ds autarquias locais. incluindo despachos e outras

nomas e regulamentos em vigor na Uni5o das Freguesias de 56o Miguel,

Santa

Eufemia e Rabaqal.
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Artigo

4*t,u

2."

Ambito de aPlicaqf,o
1

- O Decreto-Lcr n."

54-Ar'99

,

cle

22 de fcvereiro, cstabelcce no seu artigo 3 "' que

contabrlidade das autarquias locars compreende, entre outros.

a

o sistema de controlo

intemo.

Sio
2 - O regulamento e aplic6vel a todos os serviqos da Unido das Freguesias de
desta autarquia'
Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal, sendo gerido pelo Orgdo Executivo
(POCAL)'
do ponto 2.9 do P1ano de Contabilidade das Autarquias Locais
nos tennos

pelo
3 - competc d Presidente da Junta dc Freguesia e aos seus mcmbros. zelar
cumprimento dos procedimentos constantes da presente Norma'
4 - compete ainda aos membros da

Jr-rnta de Freguesia

o acompanhamento da colocagio

devendo
em ftmcionamento e execugdo das normas e procedimentos de controlo'

igualmente promover a recolha

c1e

sugest6es, propostas e contributos tendo etn vista a

procedrmentos
avaliaqdo, revisao e permanente adequaqao clessas nolrnas e

2r

realidade

da Freguesia.

Artigo 3.'
Finalidade

A Norma de controlo Interno

estabelece os procedimentos ajustados ir realidade dos

dos segLtintes objetiVos:
serviqos da Freguesia coln vista a assegurar o cumprimento
a) Cumprimento das Normas de Contabilidade Pirblica;

b) curnprirnento das deliberaq6es dos orgios e das

decisSes proferidas, confot'me

competOncias previstas na lei ou que tenham sido objeto de delegaq6o/subdelegaq6o;
d claboraq6o' execuqSo
c) Salvaguarda da legalidade e da regularidade, no que rcspcita
demonstraq6es financeiras
modificaqSo dos documentos previsionais, a elaboraqao das

e
e

ao sisle tna contabrlistico:

d) Salvaguarda do Patrimonio;
e) Aprovaqio e controlo de documentos;

0

Exatidho

e

integridade dos registos contabilisticos, bem como

a

garantia da

fi abilidade da informaq6o produzida;

g) lncremento da eficiOncia das operaq6es;

legais d assr-nqio
h) Utilizagdo adequada dos fundos e o cumprimento dos limites

de

encargos;
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Registo oportuno das operaq6es, pela quantia colTeta. nos documentos

e livros

ffi,fr,,

apropnados e no periodo contabilistico a que respettam, de acordo com as decisdes de

gestio c no respeito das normas legais/regulamentarcs;
1)

Estimulo d revisio e reajustamento dos sistemas de informaqdo e das normas internas.

de modo a assegurar a sua atualizaqdo. em correspondCncia com a evoluqdo da realidade
da Freguesia;

k)

Contribuiqdo para

o

aumento da efici0ncia

e para a eliminaqio de tarefas e

procedimentos desnecess6rios ou desatualizados.

l) Prevcnqio e deteqio da existCncia dc ile-salidades, fraudes e crros;

m) Garantia de que os procedimentos sdo autorizados e executados, de acordo com o
quadro de compet6ncias proprias e delegadas e a segregaqdo de funqdes existentes na
Junta de Freguesia;

n) Garantia da responsabilizaqio dos diferentes intervenientes na organizagdo e gestdo
da Junta de Freguesia.

CAPITULO

II

Das Compet6ncias e Pr6ticas dos Atos

Artigo 4."
Compet6ncias

I

- As compet0ncias da administragio da Unrao das Freguesias de S5o Miguel,

Santa

Eufemia e Rabaqal, sio as definidas para a Junta de Freguesia e para a Presrdente da
Junta de Freguesia, nos termos da Lei. Nomeadamente nos arligos 16." e
da Lei n." 7512013, de

2 - Compete

l2

de setembro, altcrada pela

l8." do anexo

Lein." 5-4/2002, de 1l

de janeiro.

A Presidente da Junta de Freguesia a coordenaqdo de todas as operagdes

que enyolvam a gestdo i-rnanceira e patrimonial da autarqttia, salvo os casos em que. por

imperativo legal, deva expressamente intervir o orgdo executivo.
3 - Por ato de delegaqdo de compet6ncias, podem ser distribuidas aos restantes eleitos
compet0ncias especifi cas.

4 - Nenhuma

despesa poder6 ser assumida sem que haja uma autorizagdo pr6r'ia

e

expressa. sendo em caso contr6rio, para efeitos intemos. considerada inexistente e con-)
responsabil izaqdo pessoal do autor.

5 - Por atos que contrariem o preceituado neste Regulamento e os principios gerais.
ser6o responsabilizados os autores dos respetivos atos.
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Artigo 5."
Apreciaqlo e julgamento das contas
1

- As contas das Freguesias sdo apreciadas pelo respetivo 6rgdo deliberativo, reunido

em sessio ordin6ria, no m6s de abril do ano seguinte dquele a que respeitam.

2 - As contas das Freguesias s6o remetidas. pelo orgdo executivo, nos termos da lei, ao

Tribunal de Contas, ate 30 de abril. independentemente da sua aprovagdo pelo orgdo
deliberativo, com copias ds entidades competentes.

Artigo 6.'
Gest5o do Atendimento
1-O atendimento aos cidaddos funciona nos seguintes locais:
a) No edificio da Uni6o das Freguesias de S5o

Miguel. Santa Er-rf6rnia e Rabaqal na Rua

de Coimbra, fl.o 8, 3230-284 Penela;

b) No edificio da Uniio das Freguesias de 56o Miguel, Santa Eufernia e Rabaqal, em
Rabagal, 3230 -544 Rabagal.

CAPITULO

III

Documentos e Regras Previsionais

Artigo 7."
Tipos de Documentos Oficiais

1-Os documentos sdo

os

supoftes dos atos

e

formalidades integrantes

dos

procedimentos.
2- Sio documentos oficiais:
a) Regulamentos de efic6cia extema e intema;

b) Atas das rer-rni6es da Junta de Freguesia e das sess6es da Assembleia de freguesia;
c) Documentos previslonais: Orqamento e as Grandes Opq6es do Plano;

d) Despachos da Presidente de Junta de fregrtesia;
c) Editais c Avisos;

f) Comunicaq6es intemas da Presidente de.lunta;
g) Todos os demais documentos contabilisticos obrigatorios no Ambito do SNC-AP;

h) Documentos inerentes aos processos de contrataqSo priblica (programa do concurso:
cademos de encargos; relatorio preliminar e final. etc.;

i) Documentos dos processos
1)

de procedimentos concrrsais de recrutamento pessoal;

Correspond6ncia recebida e expcdida.
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Artigo 8."
Documentos Previsionais

I - Os documentos

previsionais a adotar pela LiniAo das Freguesias de Sio Miguel.

Santa Eufemia e Rabaqal s5o as Grandes Opqdes do Plano e o Orgamento.

2 - Compete ao executivo a preparagio e a elaboraqdo dos documentos previsionais.

3 - A proposta dos documentos prer isionais 6 apresentada ao 6196o deliberatlvo pelo

Orgdo executivo, na irltima sessdo ordindria do org6o do ano anterior

a que os

documentos se referem. para sua aprovaqlo.

4 - A Assembleia de Freguesia aprova o Orqamento de modo a cllle o filesmo entre em
vigor no dia I de janeiro do ano a que o mesmo diz respeito.

Artigo 9."
Orgamento da Uniio das Freguesias de S5o Miguel, Santa Eut6mia e Rabaqal
O orqamento da autarquia prevO todas as despesas e receitas da Junta de Fregr-rcsia, crUa
caractcrizaqio pode scr descdta da seguinte forma:

a) Na sua elaboraqdo deve ter-se em conta os principios orgamentais e as regras
previsionais, constantes do POCAL e do SNC-AP. em arliculagdo com o plano
plurianual de investimentos:
b) E constituido por dois tipos de mapas, o mapa resumo das receitas e das despesas e o
mapa das receitas e despesas, este e desagregado segundo a classificaqio econ6mica:

c) Em caso de atraso de aprovaqdo do orqamento, manter-se-6 em execuqdo o orqamcnto
cm vigor do ano antcrior.

Artigo 10."
As Grandes Opgdes do Plano
Compreende as linhas de rlesenvolvimento estrat6gico da Junta de Freguesia, incluindo
o Plano Plurianual e o Plano das Ativrdades mais relevantes da gestio aut6rquica.

Artigo 11.'
Plano Plurianual de Investimentos
- O Plano Plurianual de Investimentos inclui todos os projetos e a96es de investimcnto
a rcalrzar no Ambito dos obietivos estabelecidos pela autarquia, explicitando a previsio
da respetiva despesa orgamental por investimentos e ativos financeiros, bem como as
1

respetivas fontes de financiamento.
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2 - A sua caractertzaqdo baseia-se nas seguintes especificaqbes:
a) Tcr6 um horizonte movel de quatro anos, devendo ser reajustado todos os anos;

b) Prev6 a clabolaqio do mapa de execuqdo anual do plano plurianual de investimentos
para apoiar o acompanhamento da sua execuqdo.

c) Em caso de atraso na aprovaqio do Orqamento, manter-se-6 em execuqdo o plano
plLrrianual de investimentos enl vigor:

d) So podem ser realizados projetos e ou aqbes ate ao montante de dotaqdo inscrita para
esse ano no orqamento resPetivo.

Artigo 12.'
OrganizaEio

I - Os processos administrativos

e

Arquivo de Processos

e os dossiers t6cnicos em supoffe papel. devem ser

organizados, por temas e assuntos especificos, facilmente identific6veis e devem ser
gr-rarclados, obrigatoriamente, no

2-

Compete

Dr

edificio da sede da Junta de Fregtresia.

funcion6ria administrativa, sob supervisio da Presidente de Junta,

organizar os respetivos processos dcvendo arlllmar oS mesmos de forma adequada,
tendo em conta as regras definidas no Ambito do Regime Geral de Proteqdo de Dados.

3 - Devem manter-se em arquivo e ordenados todos os dossiers. registos e documentos
de supofie atendendo aos prazos e regras legalmente deflnidos'

Artigo 13.'
Correio electr6nico

1 - A conta de correio electronico profissional. s6 pode ser utilizada para os fins
institucionais.

2 - O utilizador que se ligou a um computador 6 considerado o autor de qualquer
mensagem enviada a parlir do mesmo.

CAPITULO

Iv

principios e regras, de elaboraqflo e execuglo dos documentos previsionais

sECqAo I
Elaboragflo dos documentos previsionais

Artigo 14.'
Execugflo Orqamental
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I - Na elaboraqdo e execuqao do orgamento da Uni6o das Freguesias de Sio Miguel.
Santa Euf6mia c Rabaqal devem ser segllidos os principios c rcgras prcvislonais
definidas pelo SNC-AP.

Z - A aplicagio dos principios contabilisticos fundamentais fonnulados no SNC-AP.
devem conduzir d obtengSo de uma imagem verdadeira e apropriada da situagdo
flnanceira. dos resultados e da execug6o orqamental da fiegr-resia.

3 - No Ambito da execuqflo orgalnental poderdo ocorrer modificaq6es aos documentos
previsionais, as quais poclem geral alteraqdes permutativas ou alterag6es modif,tcativas'

Artigo

15."

Principios Contabilisticos

e Regras

Orqamentais

deverio
Tendo em vista a elaboraqSo e execuqio do Orqamento da Junta de Freguesia,
ser tomados em consideraqdo, os seguintes principios orqamentais:

a) Segundo o principio da independencia, a elaboragio, aprovagdo e exccuqao

do

orqamento da autarquia e independente do Orqamento do Estado;

b) Segundo o principio da anualidade, os montantes previstos no orqamento s6o anltais.
coincidindo o ano economico com o ano civil;
c) Se_eundo o principio da unidade, o orQamento da autarquia 6 Linico:
d) Segundo o principio da universalidade, o orqamento da autarquia e itnico;
para
e) Segundo o principio do equilibrio, o olgamento prevo os recursos nccess6rios

cobrir todas as despesas, e as rcceitas correntes devem pelo mcnos ser igual ds despesas
cortentes:

fl

todas
Segundo o principio da especificaqdo, o orgamento discrimina suficientemente

as despesas, e receitas nele previstas;

pode
g) Segundo o principio da ndo consignaqdo, o produto de quaisquer receitas n6o
scr afeto d coberfitra cle detemrinadas despesas' salvo quando cssa afctaqdo fcrr

permrtida por lei;

h) Segundo o principio da n6o compensaqSo, todas as despesas e receitas sdo inscritas
pela importdncia integral, sem deduqdes de qualquer natureza.

sEcqAo
Execugio

e

r

Modificaqdes dos documentos previsionais
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Artigo

16."

NL

Execuqio do plano plurianual de investimentos
1

- A cxecuqdo do plano plurianual de investimentos num dado ano e aprcscntada no

mapa de execugdo do plano plurianual de investimentos, destacando

o nivel de

execugAo financeira anual e global.

2 - 56 podem ser realizados os projetos e/ou as aq6es, inscritas no plano plurianual de
investimentos. e at6 ao montante da dotaqio em "financiamento definido para o ano em
curso".

Artigo 17.'
Modilicagdes dos documentos previsionais

1

- As modificaq6es

introduzidas ao orqamento poderSo ser lbitas por alteragoes

penlutatir,as ao orqamento e alterag6es rnodificativas ao orgamento.
2 - HA lu-ear a alterag6es modificativas do orgamento quando houver allmento global da
dcspcsa orqamcntada, para ocorrer a despesas

nio previstas. salvo quando se trata de

receitas legalmente consi-{nadas, empr6stimos contratados e aplicaqdo de nova tabcla dc

vencimentos publicada apos a aprovagio do orqamento inicial.

3 - HA lugar a alteraq6es pennutativas orqarnentars ao longo do exercicro econ6mico.
para ocorrer a despesas insuficienternente dotadas.

4 - As modificag6es ao plano plurianual de investimentos resumem-se em alteraq6es
rnodificativas e altera96es permutativas.

5 - As modificaqdes do plano plurianual de invcstimcntos implicarn as adequadas
modrficaqbes no orqamento, quando for o caso.

6 - As alteraq6es rnodificativas do plano plurianual de investimentos, oconem sempre

qlle se tome necess6rio incluir e. ou, anular projetos anterionnente prei istos

e

aprovados.

I - A rcalizaqio

antecipada dc ag6cs prcr.'istas para anos posteriores, on a rnodificagio

do montante das despesas de qualquer pro-jeto. constante no plano plunanual

de

investimentos, devem ser precedidas de uma alteraqio ao plano, sem o prejuizo das
adequadas modificag6es ao orqamento, quando for o caso.

Artigo 18.'
Sistema Inform6tico
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1 - Os registos contabilisticos sao processados informaticamente, pela funclon6ria da
junta em articulaqdo com a empresa dc contabilidade responsAvel pelo acompanhamcnto
desse serviqo.

2 - A integridade e confldencialidade dos dados devem estar devidamente protegidos.

CAPITULO V
Receitas e DesPesas

Artigo 19."
Principais receitas

e

outros fundos

I - Cornpete a lJnido das Fregr-resias de Sdo Miguel, Santa Eufemia e Rabaqal a
cobranqa das suas receitas. bem como. quaisquer outros fundos, destinados a outras
entidades, em que a Junta de Freguesia e interveniente.

2 - Constituem principais receitas e fundos da Uniio das Freguesias de 56o Miguel,
Santa Euf6mia e Rabaqal:

a) Fundo dc Financiamento de Fregucsias:

b) Transfer6ncias da Administraqdo Central e Local. e de outras instituiq6esl
c) Receitas provenientes de atestados, declaraq6es e cerliddes;
d) Receitas provenientes de licenciamento de canideos;
e) Receitas provenientes de cemit6rios;
tJ Receitas provenientes de rendas e alugueres,

g) Receitas provenientcs de rendimentos de capital fiuros);
h) Receitas provenientes de fotocopias de documentos e outras.

Artigo 20.'
DesPesas

1 - As despesas so podem ser assnmidas, autorizadas e pagas se, para a16m de serem

lcgais, estivercm inscritas no orqamento

e coilI tlma dotaqio igual or: superior,
o limite m:iximo

a

2 - A cabimentaqflo consiste na cativaqdo de determinada dotaqdo orqamental visando

a

respetivamente, ao cabimento e ao compromisso, a qual constitui

utilizar na sua realizaqdo.

realizaq6o de r-rma despesa

e ser6 et-etuada com base numa requisiqdo interna ou

proposta de aquisiq6o de equipamento, cumprindo-se Llm dos requisttos da contabilidade

publica.
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A assunqio do compromisso face a terceiros

de realizar despesa ser6 efetivada com

base em reqLnsigdo cxtcrna ou contrato para aqr"risiqdo de detemrinado bem or.r sen, igo.
cuja aquisiqSo foi previamente autorizada na fase de cabimento.

4 - O processamento ou reconhecimento da obrigaqdo relativa ir

despesa nasce no

momento da recegdo da fatura ou documento equivalente, seguindo-se as fases de
liquidaqdo e pagamento, apos as respetivas conferOncias.
5-

A liquidaqdo corresponde

d detenninaqio do montante exato que nesse momento

constirui, a firn de perrnitir o respetivo pagamento, dando lugar

2r

emrssio

c1a

orclem

se
cle

pagamento e posterior autorizagio do pagamento.

6-

Nenhuma despesa poder6 ser assumida sem que haja uma autorizagAo previa

expressa, sendo, em caso contr6rio. considerada inexistente para efeitos intemos, com
responsabilizaq6o pessoal e disciplinar do autor.

CAPITULO VI
Reportes de Informaqio e Prestagio de contas

Artigo 21.'
Documentos de Prestagio de contas
1

- Os documentos de prestaqdo de contas da Unido

das Fre-euesias de Sdo Miguel.

Santa Euf6mia e Rabaqal a aprovar pelo Orgdo Executivo sdo os enunciados no SNC-

AP e nas instruqbes e resoluqbes do Tribunal de Contas.

2 - Os documentos de prestaqSo de contas preparados conforme o SNC-AP sio
submetidos pela Junta de freguesia para apreciaqdo e votagdo, na sessdo dc abril do ano
seguinte ao que respeita as contas.
3 - As contas sdo prestadas por anos econ6micos que coincidem com o ano

civil.

4 - Sernpre que existe alteragio do Orgio executivo da Freguesia. 6 necessdrio prestar
contas intercalares ao Tribunal de Contas, no prazo de 45 dias apos a substituiqio dos
membros da Junta de freguesia.

Artigo 22."
Deveres de Informaqio e Publicidade

1

-

Compete ir Presidente de .Tunta assegurar os reportes de informaqdo mensal de

natureza contabrlistico-financeira d empresa de contabilidade.
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2 - As obrigaqbes declarativas fiscais sio garantidas pela funcion6ria da junta

em

arliculagdo com a Presidente dc Junta e membros do Executivo.

3-

Compete ainda,

d

Presidente de Junta. em arliculaqdo com

o

Tesoureiro.

a

elaboragdo da infonlaqdo financeira que apresenta nas sess6es ordin6rias de Assembleia
de Freguesia.

CAPITULO VII
Empr6stimos Bancirios e endividamento

Artigo 23."
ContratagSo de emp16stimos

I-A

Freguesia pode contrair emprestimos de cufio prazo junto de qualquer institlriqao

attorizada por

lei a conceder cr6dito, que devem ser amortizados at6 ao final

do

exercicio econ6mico em que foram contratados. Os empr6stimos de curto prazo s5o
contraidos apenas para ocoffer a dificuldades de tesouraria, nio podendo o seu montante
exceder, em qualqucr momento,

109.u0

do Funclo cle Frnancramento da fre-sucsia (FFF)

rcspctivo.

2 - A Freguesia pode celebrar contratos de locaqio Financeira para aquisiqio de

bens

moveis, por um prazo m6ximo de 2 (dois) anos, e de bens imoveis, com duragdo anual.
renor,6vel at6 ao Iimite de

4 (cluatro) anos. e desde qlre os respetivos encargos sejarn

suportados atrav6s de receitas proprias.

3-

A celebraqio de contratos de emprestimo de curto prazo. de abeffuras de credito. e

de locaqio financeira compete a Junta de Freguesia. mediante pr6via aLrtorizaqio da
Assembleia de Freguesia.

Artigo 24.'
Documentos de Prestaglo de contas

O montantc das dividas orqamentais da freguesia a terceiros, excluindo as relativas

a

contratos de empr6stimo de curto prazo ou aberturas de cr6dito, ndo pode ultrapassar os
5% das suas receitas totais arrecadadas no ano anterior.

CAPITULO VI
Disponibilidades

Artigo 25."
Caixa

Pauina 12 cle 17

&,on'

wv

o'

ilAi;-:il'n}'iii,T lii;N,i"",

1

s

AN I A

L

t I LN,A

E

L'\ BA(

A

t.

- Em caixa na sede da Junta de Freguesia.

poder6 apenas ser constituida

scguintes mcios de pagamento. nacionais otl cstrangeiros:
a) Notas de bancos;

b) Moedas met6licas;
c) Cheques.
2 - Nio poder6 fazer parte do caixa:
a) Vales aos funcion6rios ou aos membros dos orgdos autdrquicos;

b) Selos fiscais;
c) Cheques pre-datados e cheques sacados por tercciros e devolvidos pclo banco;
d) Documentos justificativos de despesas efetuadas.
3 - Em caixa dever-se-d ter em conta as seguintes condigbes:
a) Evitar a concentraqdo de fundos elevados:

b) Reduzir a quantidade de fundos de maneio:
c) Os fundos existentes na tesouraria tOm de ser guardados em cofre.

Artigo 26."
Limites de disponibilidade em caixa
1

- A importAncia

em numerdrio existente em caixa ndo deve ultrapassar o montante

adequado as necessidades di6rias da autarquia.

2 - Os recebrmentos e pagamentos di6rios sdo guardados e posteriormente enviados,
devidamente acompanhados pelos documentos comprovativos da receita ou despesa.
para a empresa de contabilidade.

3 - Sempre que a imporlAncia em caixa ultrapasse o montante dc 100 € (ccrn euros)

a

Presidente de Junta deve providenciar de in-rediato a realizagdo de um deposito.

Artigo 27."
Contas Bancirias

I

- Compete d Junta de Freguesia decidir sobre a abcrtura dc contas banc6rias tituladas

pela Jr.rnta e natureza das mesmas.

2 - As

contas banc6rias previstas no nimero anterior. sdo movtmentadas com

as

assinaturas do Tesoureiro, juntamente com a assinatura da Presidente de Jr-rnta ou do
Secretario do Executivo.
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28."
Livro de Cheques
Artigo

1-O

1i;'i

livro de cheques, bem como os chcques nio preenchidos c anulados cstio

A guarda

da funcion6ria da.lunta. sendo mantidos em cofre.

2 - No caso de cheques emitidos, clue tenham sido anulados. inutilizarr-se as assinaturas
qLrando as houver, devendo

licar anexados ao respetivo taiondrio.

3 - Os duplicados dos cheqr-res emitidos ficam anexados ao documento que deu origern d
sua emissdo e s6o arquivados.

Artigo 29.'
Nleios de Pagamento

I - Sao admitidos

os seguintes meios de pagamento:

b) Cheques nominativos
c) Transfer0ncias banciirias

2-O modo de pagamento preferencial der,er6 ser por transfer6ncia Banc6ria.

CAPiTULO VIII
Generalidades

Artigo 30."

Inventirio

I - A Fre-euesia

elabora e mantdm atualizado o invent6rio de todos os bens, direitos

e

obrigaq6es constitutivos do seu patrimonio.

2- O

invent6rio rege-sc pclos termos definidos na legislaqio especifica

em

requerimento proprio.

Artigo 31."
Patrim6nio da Junta de Freguesia
1

,\ ,x
i),,,4;;
{

- Fazem parte integrante do patrimonio da Junta de Freguesia os bens detidos por esta

com continLridade e, que integram os elcmcntos tangivers, m6veis e imovcis, que

a

autarquia utiliza na sua atividadc operacional, tais como: os temenos c recursos naturais:

os edificios e outras construqdes, equipamentos b6sicos; equipamento administrativos;
entre outros.

2 - Todos os bens refendos no nfimero anterior. deverdo estar devidamente identiflcados
no registo de Inr.ent6rio, a fim de que a cada rnomento possam servir de inlbrmaqdo de
car6ctcr econ6mico e financeiro.
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Responsabilidades pelo uso de bens
Cada funcion6rio eiou colaborador 6 responsiivel pelos bens e cquipamcntos qlre lhc
estejam atribuidos, para

o que subscrever6 um documento de posse. no momento

cla

entrega eventual de cada bem ou equipamento, constante do invent6rio.

Artigo 33."
Viaturas

I - As vtaturas de serviqo da Freguesia

apcnas poderio circular se rcunirem os seguinte

s

requisitos:
a) Possuam os documentos legalmente exigiveis;

b) Possuam certificado de seguro:
c) E,stejam autorizadas a circular.

2 - Os

procedimentos

a

observar

na

Lrtilizagdo, condugio, abastecimento

parqlleamento das viaturas da freguesia, serdo objeto de dcliberagio dei

.Ir-rnta

e

de

Fregnesia.

3 - Em todas as viaturas existe um mapa de quilometros, em modelo a definir pelo
Executivo, que dever6 ser preenchido pelos seus utilizadores.

Artigo 34."
Seguros

I - Todos

os bens moveis e imoveis da Freguesia devem estar adequadamente seguros,

pelos respetivos valores, competindo ao Executivo respons6vel

a

realizagSo de

dilig0ncias nesse sentido.

2 - Serlpre que ocorra a necessidade de acionar o Seguro, a Presidente de .lunta deve
proceder nesse seutido.

Artigo 35."
Apoios
1 - Os apoios, subsidios, beneficios e an6logos sdo atribuidos mediante dcliberaqio do

orgdo executivo. no exercicio das competencias previstas na lei

\

n!

7512013. de 12 de

setembro, na sua atual redaqSo, e demais legtslaqdo aplicS'vel'

2 - A atribuiqdo de apoios, subsidios. benef'rcios e outros an6logos fica sujeita a pr6ria
cabrmeltaqdo no orqalnento da Freguesia e/ou confirmaqdo de existOncia de saldo
disponivel na rubrica propria do orqamento do Setor Financeiro.

Piigina 15 cle

17

"n^(s

h"

4 - Sempre que ndo prevista em regulamentaqio propria, o Executivo deve solicitar os
seguintes documentos:
a) Fotocopia do documento de identificaqdo fiscal;

b) Identificaqdo dos representantes legais;
c) Declaraqdo de situaqdo declarativa e contributiva regularizadana Seguranga Social,

Autoridade tribut6ria e o Registo central de benehci6rio efetivo;
d) Estatutos da cntidadc;
e) OrQamento e relatorio de Atividades.

CAPITULO

Ix

Disposig6es Finais

Artigo 36.'
Violagio das Normas

A violaqio das normas

estabelecidas no presente Regulamento. sempre que indicie o

cometimento de infraqdo disciplinar. dar6 lugar ir imediata instauraqdo do procedimento
competente.

Artigo 37"
Casos Omissos

1 - Aos casos omissos aplicar-sc-do as disposig6es le-oais determinadas no SNC-AP,
assim como a restante legislaqdo em vigor aplic6vel ds autarquias locais.

2 - As duvidas de interpretaqdo e casos omissos serio resolvidas por deliberagdo

da

Junta de Freguesia, sob proposta da Presidente de Junta

Artigo 38'
Alterag6es

O

presente Regulamento pode ser alterado por deliberag[o da Junta de Freguesia.

sempre que motivos de efic6cia ou eficiCncia assim o justifiqr-rem, bem como podera ser
adaptado consoante alteraq6es de natureza legal.
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Artigo 39'
Entrada em vigor
O Presente Regulamento entra em vigor apos a sua apreciagio em sede de Assembleia
de Freguesia.

Discutido

e

aprovado por Maria do Nascimento Rasteiro Marm6, Vasco Santos

Rodrigues e Gongalo Jos6 Ferreira Br6sio, em reunrio de Executiv o de 0410612021.

A Presidente
O Secretdrio
O Tesoureiro

Apreciado em reunido de Assemble,ia de Freguesia de251062021.
I

*l====-

O Presidente

A

1." Secret6ria

O 2." Secret6rio
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