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O plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), documento

que

publicas no setor da
consubstanciou a reforma da administragio financeira e das contas
Fevereiro'
Administraqao Aut6rquic4 aprovado pelo Decreto-Lei n'o 54-N99, de 22 de
com as alterag6es introduzidas pela Lei

n.'

162199, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei

visou
n." 84-4/2002, de 5 de Abril e pela Lei n." 60-4/2005, de 30 de Dezembro,
objefivamente a criagao de condiq6es para a integragdo consistente da contabilidade
orgamental, patrimonial

e de custos, nulna

instrumento fundamental de apoio

i

contabilidade publica modem4 como

gestio das autarquias locais, e introduziu o Sistema

de Controlo Interno a adotar pelas autarquias locais'

O

Decreto-Lei

n.o lgZDAls, de 11 de setembro aprovou o novo sistema

de

normalizaq5o contabilistica para a Administragdo Priblica (SNC-AP), revogando, assim,
o POCAL e mantendo apenas em vigor os pontos 2.9- 3.3 e 8'3'1, relativos

respectivamente

ao controlo intemo, as regras previsionais e irs modificagdes

para fazer face
orgamentais. Apresenta-se como uma nova solugSo de gestdo financeira

as exig6ncias do novo modelo de normalizagio contabilistic4 permitindo a
convergQncia das

priticas de contabiliraqdn e avaliagflo dos ativos e passivos

dos

organismos da administrag6o ptblica.

A implementag6o do SNC-AP configura

alterag6es profundas na organizagdo de toda a

informaqfro contabilistico-financeira das autarquias locais, assegurando por sua vez, um

controlo financeiro global

* desde a preparagio do orgamento

e respetivas alterag6es,

e controlo: passando pela gest6o da despesa e receitq cabimentos,
prestagftr de
compromissos e gestao de fontes de financiamento; at6 i consolidag6o e

execuqdo

financeiras e
contas - promovendo a transpar6ncia e comparabilidade das demonstrag6es
a desejada eficiCncia e

eficicia

da gestfro pirblica'
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as politrcas e operagoes
Este regulamento, cuja elaboragao 6 obrigat6ri4 visa definir

controlo necess6rias

i

implementagSo dessa

fi
';'
r;"?*

de

reforma'

pela Uni5o
Tem como objetivo, definir as Normas de Controlo Interno a adotar

das

de S5o Mguel, Santa Eufemia e Rabagal, englobando o plano de
que contribuam para
organizag6o, politicas, metodos e procedimentos de controlo

Freguesias

adequada e eficiente' incluindo a
assegurar o desenvolvimento das atrvrdades de forma
de ilegalidade, fraude e erro'
salvaguarda dos ativos, a prevengao e detegfro de situagoes

a exatid5o e a integridade dos registos contabilisticos e a

preparagao oportuna de

informagSo financeira fi 5vel.

CAPiTULO

I

DisPosigdes Gerais

Artigo

1."

Objeto
o sistema de controlo
1-O regulamento a adoptar por esta autarquia pretende estabelecer
os m6todos, regras e
intemo, onde seja identificado o plano de organizaqdo, bem como

procedrmentos

a adotar por esta autarquia local, de acordo com um conjunto

de

principios que permitam alcanqar uma maior eficicia na gestao dos serviEos'
as disposiE$es
3-O presente regulamento visa arnda garantir o cumprimento de todas
organizagSo dos
legais e nornas intemas existentes, tendo em vista a verificaqfio da
legislagfto:
respetivos processos e documentos, regendo-se assim pela seguinte
a) SNC-AP

b) POCAL

- DL n." 19212015,

-

de 11 de setembro;

plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo

pelo
Decreto-Lei n." 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alteragdes introduzidas
de 5 de
Decreto-Lei n.o 3l5l2OO0, de 2 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.o 84-N2002,

n." 12712012' de 2l
abril, pela Lei n.o 60-A/2005, de 30 de dezembro e pelo decretoJei
de junho Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso;

c) Competancias e regime Juridico das Autarquias Locais, estabelecido na Lei n'"
169/gg,de 18 de setembro, com as demais alterag6es introduzidas;
d) Demais diplomas legais aplicfveis

is

tr

){/-

autarquias locais, incluindo despachos e outras

Santa
nonnas e regulamentos em r,rgor na UniSo das Freguesias de Sdo Miguel,

Eufdmia e Rabagal.

Pdgina 2 de 17

E RABAqAL
UNIAO DAS TRECUESIAS SAO MICL;EL SANTA EUFEMIA
NORMAS CONIROLO INTERNO

^TCP->

Artigo 2.'
Ambito de aPlicagflo
1

- O Decreto-Lei n.'54-4/99, de22 de fevereiro,

estabelece no seu artrgo 3'o, que a

o sistema de controlo
contabilidade das autarquias locais compreende, entre outros,
intemo.

de S5o
2 - O regulamento 6 aplicivel a todos os servigos da UniSo das Freguesias
desta autarquia'
Miguel, Santa Eufemra e Rabaqal, sendo gerido pelo Org6o Executivo
Locais (PocAL)'
do ponto 2.9 doPlano de contabilidade das Autarquias
nos termos

pelo
3 - compete d Presidente da Junta de Freguesia e aos seus membros, zelar
cumprimento dos procedimentos constantes da presente Norma.
da colocaqdo
4 - Compete ainda aos membros da Junta de Freguesia o acompanhamento
devendo
em funcionamento e execugfio das normas e procedimentos de controlo'

tendo em vista a
igualmente promover a recolha de sugestSes, propostas e contributos
procedimentos ir realidade
avaliagfio, revrsfio e permanente adequaqflo dessas normas e
da Freguesia.

Artigo 3."
Finalidade

A Norma de Controlo Interno

estabelece os procedimentos ajustados

i

realidade dos

seguintes objetivos:
servigos da Freguesia com vista a assegurar o cumprimento dos
a) Cumprimento das Normas de Contabilidade Pirblica;

b) Cumprimento das deliberag$es dos

OrgSos

e das decisdes proferidas, conforme

competoncias previstas na lei ou que tenham sido objeto de delegagaolsubdelegagio;
execuqfi'o e
c) Salvaguarda da legalidade e da regularidade, no que respeita ir elaboragdo,
financeiras e
modificag6o dos documentos previsionais, i elaborag6o das demonstragdes
ao sistema contabilistico;

d) Salvaguarda do Patnm6nio;
e) AprovagSo e controlo de documentos;

f)

Exatidao

e

integridade dos registos contabilisticos, bem como

a

garantia da

i

assungdo de

fi abilidade da informaqfio produzida;

g) Incremento da efici6ncia das operagOs;

h) Utilizageo adequada dos fundos e o cumprimento dos limites legais
encargos;
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i) Registo oportuno das operagSes, pela quantia correta,

h
?

nos documentos e liwos

acordo com as decis$es de
apropriados e no periodo contabilistico a que respeitam, de
gestfio e no respeito das normas legais/regulamentares;

j) Estimulo

e das
a revisflo e reajustamento dos sistemas de informagflo

nornas internas'

com a evolugf,o da realidade
de modo a asseguru a sua atualizagfro, em correspond6ncia
da Freguesia;

k)

Contribuigflo para

o

aumento da efici$ncia

e para a eliminagflo de tarefas

e

procedimentos desnecess6rios ou desatualizados;

l) Prevenqao e deteqao da existencia de ilegalidades, fraudes e elros;
com o
m) Garantia de que os procedimentos sao autorizados e executados, de acordo
na
quadro de competancias proprias e delegadas e a segregagao de fungoes existentes
Junta de Freguesia;

e gestio
n) Garantia da responsabilizaqSo dos diferentes intervenientes na organizagdo
da Junta de Freguesia.

CAPiTULO

II

Das Compet6ncias e Priticas dos Atos

Artigo 4.'
ComPet6ncias

Miguel, Santa
1 - As competancias da administragao da Uniao das Freguesias de S5o
pala a Presidente da
Euf6mia e Rabagal, s6n as definidas para a Junta de Freguesia e
18.o do anexo
Junta de Freguesi4 nos termos da Lei. Nomeadamente nos artigos 16.o e
da

Lei

n:

7512013,

2 - Compete

i

janeiro.
de 12de setembro, alterada pela Lei n.' 5-4/2002, de 11 de

Presidente da Junta de Freguesia a coordenagdo de todas as operag6es

que, por
que envolvam a gestao financeira e patrimonial da autarqui4 salvo os casos em

imperatrvo legal, deva expressamente intenir o 6rgio executivo.

3 - por ato rde delegagao de competdncias, podem ser distribuidas aos restantes eleitos
competancias esPecifi cas.

4 - Nenhuma

despesa

poderi ser assumida sem que haja uma autorizagio pr6via

e

e com
expressq sendo em caso contr6rio, para efeitos intemos, considerada inexistente
responsabil izagia pessoal do autor.
gerais,
5 - por atos que contrariem o preceituado neste Regulamento e os principios
serSo responsabilizados os autores dos respettvos atos
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Artigo

5.o

--9

Apreciagiio eiulgamcnto das contas

I - As contas das Freguesias sdo apreciadas

pelo respetivo 6196o deliberativo, reunido

que respeitam'
em sessfio ordinflria, no m$s de abril do ano seguinte iquele a

termos da
2 - As contas das Freguesias sao remetidas, peto 6195o executivo, nos

lei'

ao

pelo org6o
Tribunal de Contas, atd 30 de abril, independentemente da sua aprovaEfro
deliberativo, com copias is entidades competentes'

Artigo 6.'
Gestflo do Atendimento

l-o

atendimento aos cidadaos funciona nos seguintes locais:

e Rabaqal na Rua
a) No edificio da Uni6o das Freguesias de S5o Miguel, Santa Eufdmia

de Coimbr4 n.o 8, 3230-284 Penela;
em
b) No edificio da uni6o das Freguesias de S5o Miguel, Santa Euf6mia e Rabagal'

Rabagal, 323 0-5 44 Rabagal.

CAPiTULO UI
Documentos e Regras Previsionais

Artigo

7."

Tipos de Documentos Oficiais

l-Os

documentos s6o

os

suportes dos atos

e

formalidades integrantes dos

procedimentos.
2- S5o documentos oficiais:
a) Regulamentos de efic5cia extema e

intemq

b) Atas das regni6es da Junta de Freguesia e das sessOes da Assembleia de freguesia;
c) Documentos previsronais: Orgamento e as Grandes Opq6es do Plano;
d) Despachos da Presidente de Junta de freguesia;
e) Editais e Avisos;

f) Comunicagdes intemas da Presidente

de Junta;

g) Todos os demais documentos contabilisticos obrigat6rios no imbito do SNC-AP;

h) Documentos inerentes aos processos de contratagSo pfblica (programa do concurso;
cadernos de encargos; relat6rio preliminar e final, etc';

i) Documentos dos processos

de procedimentos concursais de recrutamento pessoal;

j) Correspond6ncia recebida e expedida.
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8.o

I)oeumentos Previsionais

1

- os

documentos previsionais a adotar pela

uniflo das Freguesias de S5o Miguel,

Santa Eufdmia e Raba4al s6o as Crrandes Op96es do Plano e o Orgamento'

previsionais'
2 - Compete ao executivo a preparagfro e a elaboraqao dos documentos
pelo
3 - A proposta dos documentos previsionais 6 apresentada ao Orgdo deliberativo
a que os
Orgfio executivo, na tlltima sessio ordin6ria do org6o do ano anterior
documentos se referem, para sua aprovaqdo'
em
4 - A Assembleia de Freguesia aprova o Orqamento de modo a que o mesmo entre

vigor no dia 1 de janeiro do ano a que o mesmo diz respeito'

Artigo 9.'
orgamento da uniio das Freguesias de sio Miguel, Santa Euf6mia e Rabaqal
Freguesi4 cuja
O orgamento da autarquia prev6 todas as despesas e receitas da Junta de
caracterizaQio pode ser descrita da seguinte forma'

a) Na sua elaboragSo deve ter-se em conta os principios orqamentars e as regras
previsionais, constantes do POCAL e do SNC-AP, em articulaqdo 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 d desagregado segundo a classificagSo econ6mica;

c) Em caso de atraso de aprovagdo do orgamento, manter-se-6 em execug5o o orqamento
em vigor do ano anterior.

Artigo 10.'
As Grandes OPg6es do Plano
Compreende as linhas de desenvolvimento estrat6gico da Junta de Freguesia, incluindo
o plano Plurianual e o Plano das Atividades mais relevantes da gestEo autirquica'

Artigo

11."

Plano Plurianual de Investimentos

I

- O plano Plurianual de Investimentos inclui todos os projetos e a96es de investimento

previsSo
arealizar no fimbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia, explicitando a
da respetiva despesa orgamental por investimentos e ativos financeiros, bem como as
respetivas fontes de fi nanciamento.
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plurianual de investimentos
b) Prev6 a elaboragao do mapa de execugao anual do plano
para apoiar o acompanhamento da sua execuqio;

o plano
c) Em caso de atraso na aprovasfio do Orqamento, manter-se-6 em execug$o
plurianual de investrmentos em vigor,
dotagao inscritapara
d) So podem ser realizados projetos e ou aqdes at6 ao montante de
esse ano no orqarmento respetivo.

Artigo 12.'
Organizagio e Arquivo de Processos

I - Os processos administrativos

e os dossiers tdcnicos em suporte papel, devem ser

e devem ser
organizados, por temas e assuntos especificos, facilmente identificiveis
guardados, obrigatoriamente, no edificio da sede da Junta de Freguesia-

2-

Compete

i

fturcion6Lria administrativa, sob supervisdo da Presidente de Junta"

forma adequadq
organizar os respetivos processos devendo alTumar os mesmos de
de Dados'
tendo em conta as regras definidas no imbito do Regime Geral de hotegSo
3 - Devem manter-se em arquivo e ordenados todos os dossiers, registos e documentos
de suporte atendendo aos prazos e regras legalmente definidos.

Artigo

13."

Corrrcio electrtfnico

I - A conta de correio electr6nico

profissional, so pode ser utilizacia pa-ra os fins

institucionais.

Z

- O utilizador

que se ligou a um computador 6 considerado o autor de qualquer

mensagem enviada a partir do mesmo.

CAPhULO
principios

Iv

e regras, de elaboragflo e execugfio dos documentos previsionais

sBceao I
Elaboragflo dos documentos pnevisionais

Artigo

14.o

Execugf,o 0rgamental

Pigina 7 de l7

n.-''O'j*'
LTNLA. DA-s FREC,rrESrAs
\oRMAS coNrRol.o IN"I

sAo MrcuErs sANrA ELTFfMTA

ERNo

E

-

tiTt-

RABACAL

'

l-)i

4

de 56o Miguel
-li '
1 - Na elaborag6o e execugSo do orgamento da Uni6o das Freguesias
e regras previsionais
Santa Euf6mia e Rabagal devem ser seguidos os principios
definidas pelo SNC-AP.

2 - A aplicagio dos principios contabilisticos fundamentais formulados no SNC-AP,
da situagdo
devem conduzir i obtengao de uma imagem verdadeira e apropriada
financeir4 dos resultados e da execugSo orgamental da freguesia.
aos documentos
3 - No imbito da execuqfio orqamental poderfio ocorrer modificaqdes
modificativas'
previsionais, as quais podem gerar alterag$es permutativils ou altera$es

Artigo

15."

Principios Contabilisticos e Regras Orqamentais
de Freguesi4 deverSo
Tendo em vista a elaboragao e execugSo do orgamento da Junta
ser tomados em consideragao, os seguintes pnncipios orqamentats:

a) Segundo o principio da independenciq a

elaboragao, aprovagao

e

execuqao do

orgamento da autarquia d independente do orgamento do Estado,
sflo anuars'
b) Segundo o principio da anuatidade, os montantes previstos no orqamento
coincidindo o ano econ6mico com o ano civil;

c) Segundo o principio da unidade, o orgamento da autarquia 6 irnico;
d) Segundo o principio da universalidade, o orqamento da autarquia 6 irnico;
para
e) Segundo o principio do equilibrio, o orgamento prevo os recufsos necess6rios
despesas
cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem pelo menos ser igual ds
correntes;

f)

todas
Segundo o principio da especificagSo, o orqamento discrimina suficientemente

as despesas, e receitas nele previstas;

pode
g) Segrurdo o principio da n6o consignagfto, o produto de quaisquer receitas nfio
ser afeto d cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetag6o for

permitida por lei;

h) Segundo o principio da n5o compensaq6o, todas as despesas e receitas s5o inscritas
pela importancia integral, sem dedug6es de qualquer natureza'

SECCAO

r

Execugfro e Modificagds dos documetrtos prcvisionais
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Artigo

16."

Execugflo do plano plurianual

I - A execugflo do plano plurianual

,{

deinvstimntos

de investimentos num dado ano d apresentada no

mapa de execugflo do plano plurianual de investimentos, destacando

o nivel

de

execug6o financeira anual e global.

plano plurianual de
2 - So podem ser realizados os projetos e/ou as a96es, inscritas no
pala o ano em
investimentos, e at6 ao montante da dotaqdo em "financiamento definido
cursott.

Artigo

17."

Modificag6es dos documentos previsionais

I - As modificag6es

introduzidas ao orqamento poderdo ser feitas por alteragOes

permutativas ao orgamento e alterag6es modificativas ao orgamento.

2

-HiLlugar a alteragoes modificativas do orqamento quando houver aumento global da
orgamentad4 para ocorrer a despesas ndo previstas, salvo quando se ffata de

despesa

nova tabela de
receitas legalmente consignadas, emprdstimos contatados e aplicagSo de
vencimentos publicada ap6s a aprovagao do orgamento inicial.

3 - H6 lugar a alteragdes permutativils orgamentais ao longo do exercicio econ6mico,
para ocorrer a despesas insufrcientemente dotadas'

4 - As modificag6es ao plano plurianual de investimentos resumem-se em

alteragdes

modifi cativas e alteraEdes permutati vas.

5 - As modificagdes do plano plurianual de investimentos implicam as adequadas
modificagdes no orgamento, quando for o caso.

6 - As alteragdes modificativas do plano plunanual de investimentos, ocorrem sempre
que se tome necess6rio incluir e, ou, anular projetos anteriormente previstos e
aprovados.

7-

A

realizagdo antecipada de ag6es prevrstas para anos posteriores, ou a modificagdo

de qualquer projeto, constante no plano plurianual de
investimentos, devem ser precedidas de uma alteragio ao plano, Sem o prejuizo das

do montante das

despesas

adequadas modificagSes ao orqamento, quando for o caso'

Artigo

18.o

Sistema Informdtico
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desse servigo.

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

CAPiTULO V
Receitas e llesPesas

Artigo

19."

Principais receitas e outros fundos

Uni6o das Freguesias de 56o Miguel, Santa Eufdmia e Rabaqal a
a outras
cobranga das suas receitas, bem como, quaisquer outros fundos, destinados

1 - Compete

i

entidades, em que a Junta de Freguesia 6 interveniente'

2 - constituem principais receitas e fundos da uniSo das Freguesias de Sio Miguel,
Santa Euf6mia e Rabagal:
a) Ftrndo de Financiamento de Freguesias;

b) Transfer6ncias da AdministraqSo Central e Local, e de outras instituigdes,
c) Receitas provenientes de atestados, declaragoes e certidoes;

d) Receitas provenientes de licenciamento de canideos;
e) Receitas provenientes de cemit6rios;

f) Receitas provenientes de rendas

e alugueres;

g) Receitas provenientes de rendimentos de capital fiuros),

h) Receitas provenientes de fotocopias de documentos e outras.

Artigo 20.'
Ilespesas

I - As despesas so podem ser assumidas, autorizadas e pagas Se, para al6m de Serem
legais, estiverem inscritas no orqamento e com uma dotagfio igual ou supenor,
a
respetivamente, ao cabimento e a0 compromisso, a qual constitui o limite mAximo
utilizar na sua realizagdo.
2 - A cabimentaE6o consiste na cativagfio de determinada dotaqfio orgamental visando a
ou
realizagfio de uma despesa e ser6 efetuada com base numa requisigSo intema
proposta de aquisiglo de equiparnento, cumprindo-se um dos requisitos da contabilidade
pirblica.
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3 - A assmgdo do compromisso face a terceiros de realizar despesa ser6 efetivada
bem ou servigo'
base em requisigSo extema ou contrato para aquisigfro de determinado
cuja aquisiqdo foi previamente autorizada na fase de cabimento.

4-O

processamento

ou reconhecimento da obrigaEso relativa

i

despesa nasce no

as fases de
momento da receg6o da fatura ou documento equivalente, seguindo-se
liquidagflo e pagarnento, ap6s as respetivas confer0ncias'

A liquidagAo corresponde

5-

i

determinaqdo do montante exato que nesse momento se

da ordem de
constitui, a fim de permitir o respetivo pagamento, dando lugar d emissEo
pagarnento e posterior autorizagSo do pagamento'

pr6via
Nenhuma despesa poderf ser assumida sem que haja uma autorizagSo
intemos' com
express4 sendo, em caso contr6rio, considerada inexistente para efeitos

6-

responsabilizagdo pessoal e disciplinar do autor'

CAPiTULO VI
Reportes de Informagflo e Prestagflo de contas

Artigo 21.'
Documentos de Prestagflo de contas

1

- os

Miguel,
documentos de prestagao de contas da Uni6o das Freguesias de S5o

no SNCSanta Euf6mia e Rabagal a aprovar pelo OrgSo Executivo sfio os enunciados
AP e nas instrugdes e resoluqSes do Tribunal de Contas'

2 - Os documentos de prestaqio de contas

preparados conforme

o

SNC-AP sio

submetidos pela Junta de freguesia para apreciagdo e vota96o, na sessdo de abril do ano
seguinte ao que respeita as contas.

3 - As contas sflo prestadas por anos econ6micos que coincidem com o ano civil'

4 - Sempre que existe alteragfro do OrgSo executivo da Freguesi4 6 necess6rio prestar
contas intercalares ao Tribunal de Contas, no prazo de 45 dias ap6s a substituigio dos
membros da Junta de freguesia.

Artigo 22.'
Deveres de Informagio e Publicidade

1

- Compete i

Presidente de Junta assegurar os reportes de informagSo mensal de

natureza contabilistico-financeira

i

empresa de contabilidade.
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junta em
2 - As obrigag6es declarativas fiscais s6o garantidas pela funcion6Lria da

7

articulagSo com a Presidente de Junta e membros do Executivo.

3-

Compete aind4

ir Presidente de Junta, em

articulagSo com

o

Tesoureiro, a

de Assembleia
elaboragao da informagSo financeira que apresenta nas sess6es ordin6rias
de Freguesia.

CAPiTULO

}II

Empr6stimos Banciirios e endividamento

Artigo 23.'
Contratagf,o de emPr6stimos

A Freguesia pode contrair empr6stimos de curto prazo junto de qualquer instituigflo
final do
autorizada por lei a conceder cr6dito, que devem ser amortizados at6 ao
prazo sio
exercicio econ6mico em que foram contratados. Os empr6stimos de curto

I

-

podendo o seu montante
contraidos apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria ndo
(FFF)
exceder, em qualquer momento , lAyo do Fundo de Financiamento da freguesia
respetivo.

Z

-

AFreguesia pode celebrar contratos de locagdo Financeira para aquisigdo de bens

m6veis, por um prazo miximo de 2 (dois) anos, e de bens im6veis, com duragAo anual,

renov6vel at6 ao limite de 4 (quatro) anos, e desde que os respetivos encargos sejam
suportados atrav6s de receitas pr6prias'

3 - A celebrag6o de contratos de empr6stimo de curto prazo, de aberh-rras de cr6dito, e
de locaqdo financeira compete i Junta de Freguesia, mediante pr6via autorizag6o da
Assembl eia de Freguesia.

Artigo 24."
Documentos de Prestaqf,o de contas

O montante das dividas orgamentais da freguesia a terceiros, excluindo as relativas

a

contratos de emprdstimo de curto prazo ou aberturas de cr6dito, n6o pode ultrapassar os
5% das suas receitas totais arrecadadas no ano anterior.

CAPiTULO YI
Disponibilidades

Artigo 25.'
Caixa
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I - Em caixa na sede da Junta de Freguesi4 poderi apenas ser constituida

r

//lr

pelos

seguintes meios de pagamento, nacionais ou esffangeiros:
a) Notas de bancos;

b) Moedas met6licasc) Cheques.
2 - N6o poderi fazer Patte do caixa:
a) Vales aos funcionfrios ou aos membros dos 6rg6os autirquicos;

b) Selos fiscais;
pelo banco;
c) Cheques pr6-datados e cheques sacados por terceiros e devolvidos
d) Documentos justificativos de despesas efetuadas'
3 - Em caixa dever-se-6ter em conta as seguintes condiq6es:
a) Evitar a concentragSo de fundos elevados;

b) Reduzir a quantidade de fundos de maneio;
c) Os fundos existentes na tesouraria t6m de ser guardados em cofre.

Artigo 26."
Limites de disponibilidade em caixa

I - A importincia

em numerdrio existente em caixa ndo deve ultrapassar o montante

adequado ds necessidades di6rias da autarquia.

2 - Os recebimentos e pagamentos diArios s6o guardados e posteriormente enviados,
devidamente acompanhados pelos documentos comprovatrvos da receita ou despes4
para a empresa de contabilidade.

3 - Sempre que a importdncia em caixa ultrapasse o montante de 100 € (cem euros)

a

Presidente de Junta deve providenciar de imediato a realizagSo de um deposito.

Artigo 27.'
Contas Bancfirias
1 - Compete

i

Junta de Freguesia decidir sobre a abertura de contas banc6rias tituladas

pela Junta e natureza das mesmas.

2 - As contas bancSrias

o.
I .;.

previstas no nimero anterior, s6o movimentadas com as

assinaturas do Tesoureiro, juntamente com a assinatura da Presidente de Junta ou do
Secret6rio do Executivo.
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Liwo de Cheque,
Afiigo

I

-O

livro

de cheques, bem como os cheques

nio preenchidos

e anulados esteo d

guarda

da funcion6ria da Junt4 sendo mantidos em cofre.

2 - No caso de cheques emitidos, que tenham sido anulados, inutilizam-se as assinaturas
quando as houver, devendo ficar anexados ao respetivo talon6rio.
que deu origem
3 - Os duplicados dos cheques emrtidos ficam anexados ao documento

i

sua emissSo e sdo arquivados-

Artigo

29."

Meios de Pagamento
1

- Seo admitidos os seguintes meios de pagamento:

b) Cheques nominafivos
c) Transfer0nci as banciri

as

2-O modo de pagamento preferencial deveri ser por transferOncia BanciLria.

CAPiTULO

VIII

Generalidades

Artigo 30.'
Inventirio
1 - A Freguesia elabora e mant6m atualizado o inventSrio de todos os bens, direitos e
obrigag6es constitutivos do seu patrim6nio.

2 - O inventirio rege-se pelos termos definidos na legislagdo

especifica em

requerimento pr6prio.

Aftigo 31."
Patrim6nio da Junta de Freguesia
1 - Fazem parte integrante do patrimonio da Junta de Freguesia os bens detidos por esta

com continuidade e, que integram os elementos tangiveis, m6veis e im6veis, que a
autarquia utiliza na sua atividade operacional, tais como: os terrenos e recursos naturais;

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

2 - Todos os bens referidos no nirmero anterior, deverio estar devidamente identificados

no registo de Inventfirio, a fim de que a cada momento possam servir de informaqdo de
car6cter econ6mico e financeiro.

Pdgina 14 de 17

/f

,'*:'"

*
- i\Lt

LNLAoDAS|-REGIrEsIASsAoMIcuELSANTAELrFtML{ERABACAL
rqomu*sco:lrnolorNrrnNo

Artigo

{i'j}
I

,it

bens

inventirio.
entrega evenfual de cada bem ou equipamento, cgnstante do

Artigo 33."
Viaturas
os segurntes
- As viaturas de servigo da Freguesia apenas poderio circular se reunirem

requisitos:
a) Possuam os documentos legalmente exigiveis;

b) Possuam certificado de seguro;
c) Estejam autorizadas a circular.

observar

na

.
_.t

'.,1,/

e equipamentos que lhe
Cada funcion6rio e/ou colaborador 6 respons6vel pelos bens
posse, no momento da
estejam atribuidos, pala 0 que subscreverf um documento de

2 - Os procedimentos a

td

32."

Responsabilidades pelo uso de

i

f"-+,

utilizagfio, condugfio, abastecimento e

de
parqueamento das viaturas da freguesia, ser6o objeto de deliberagdo da Junta

Freguesia.

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

- Todos os bens m6veis e im6r'eis da Freguesia devem estar adequadamente seguros,
pelos respetivos valores, competindo ao Executivo respons6vel a realizagSo de

I

dili g6ncias nesse sentido.

2 - Sempre que omrra a necessidade de acionar o Seguro, a Presidente de Junta deve
proceder nesse sentido.

Artigo 35."
Apoios
1 - Os apoios, subsidios, beneficios e an6{ogos sdo atribuidos mediante deliberagdo do
orgSo executivo, no exercicio das compet6ncias previstas na lei

n.'

7512013, de 12 de

setembro, na sua atual redaqSo, e demais leglslagdo aplic6vel'

2 - A atriburgio de apoios, subsidios, beneficios e outros an6logos fica sujeita a previa
de saldo
cabimentag5o no orQamento da Freguesia e/ou confirmagfro de exist6ncia
disponivel na rubrica propria do orqamento do Setor Financeiro.
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3 - As regras de atribuigao de apoios sao preferencialmente
regulamento proprio

pa-ra

enquadradas em

o efeito'

Executivo deve solicitar os
4 - Sempre que nao prevista em regulamentaqSo propri4 o
seguintes documentos:

fiscal;
a) Fotocopia do documento de identificagdo
b) Identrficagdo dos representantes legais:
regularizada na Seguranga Social'
c) Declaragao de situagao declarativa e contributiva

Autoridade tributaria e o Registo central de beneficiano efetivo;
d) Estatutos da entidade;
e) Orgamento e relat6rio de Atividades'

CAPhULO D(
DisPosig6es Finais

Artigo 36."
Violagf,o das Normas
que indicie o
das normas estabelecidas no presente Regulamento, sempre
instauragdo do procedimento
cometimento de infragflo disciplinar, dar6 lugar i imediata

A violagao

competente.

Artigo 37"
Casos Omissos

1

- Aos casos omissos aplicar-se-ao

as disposigoes legais determinadas no SNC-AP,

locais.
assim como a restante legislagao em vigor aplic6vel ds autarquias

por deliberagao
7 - As dirvidas de interpretagao e casos omissos serao resolvidas

da

Junta de Freguesia" sob proposta daPresidente de Junta

Artigo 38"
Alterag6es

O

presente Regulamento pode ser alterado

por deliberaqflo da Junta de

Freguesia"

justifiquenr, bem como poder6 ser
sempre que motivos de eficflcia ou efici$ncia assim o
adaptado consoante alteragOes de natureza legal'
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Artigo 39'
Entrada em vigor
sede de Assembleia
O Presente Regulamento entra em vigor ap6s a sua apreciagflo em
de Freguesia.

Isabel Mendes
Discutido e aprovado por Maria do Nascimento Rasteiro Marm6, Ana
25ll 1/2021'
Rodrigues e Gonqalo Jose Ferreira Br6sio, em reuniao de Executivo de

A Presidente

o secretari"

Af\g-

&r d

rUt -(J.

O Tesoureiro

Apreciado em reuniSo de Assembleia de Freguesia de 2alDl702l

O Presidente

A 1.' Secret6ria
O 2.o Secretirio
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