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Norma de controlo Interno
Preâmbulo
No uso da autoridade na alínea j) do N.º 1 do disposto no artigo 18.º da Lei
N.º 75/2013, de 12 de setembro, para cumprimento do disposto no N.º 1 do artigo
11.º do Decreto-Lei N.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de
Contabilidade para as Autarquias Locais (POCAL), a Junta de Freguesia da Vila de
São Sebastião elaborou a Norma de Controlo Interno, adiante designado de
Norma, o qual servirá de pilar orientador para a entrada em vigor do novo regime
contabilístico.
A presente norma consubstancia-se no plano de organização, nos métodos
e procedimentos adotados pela Autarquia, com vista a atingir o objetivo em
questão, assegurar a metódica e eficiente conduta da sua atividade e operações a
esta, incluindo a adesão a políticas de administração, a salvaguarda dos ativos, a
prevenção e detenção de fraudes e erros, a precisão e plenitude dos registos
contabilísticos e a atempada preparação financeira fidedigna.

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GERAIS
ARTIGO 1.º
Âmbito de aplicação
1. O Decreto-Lei N.º 54-A/99 de 22 de fevereiro estabelece no seu artigo 3.º
que a contabilidade das autarquias locais compreende entre outros o
sistema de controlo interno.
2. A presente Norma estabelece os princípios gerais que disciplinam todas
as operações relativas à execução da contabilidade da Junta de
Freguesia da Vila de São Sebastião, assim como as competências dos
diversos servidos abrangidos na prossecução destes objetivos sem
prejuízo dos demais consagrados na lei.
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ARTIGO 2.º
Objetivos
Os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:
a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à
elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais;
b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos
respetivos titulares;
c) A salvaguarda do património;
d) A aprovação e controlo de documentos;
e) A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a
garantia da fiabilidade da informação produzida;
f) O incremento da eficiência das operações;
g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais
à assunção de encargos;
h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;
i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
j) O registo oportuno das operações pela quantia correta dos
documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que
respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das
normas legais.

CAPITULO II
PRINCIPIOS ENQUADRADORES DO SISTEMA CONTABILÍSTICO
ARTIGO 3.º
Princípios Orçamentais
Na elaboração e execução do orçamento da Junta de Freguesia
devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:
a) Princípio da independência – A elaboração, aprovação e execução do
orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do
Estado;
b) Princípios da anualidade – Os montantes previstos no orçamento são
anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
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c) Princípio da unidade – O orçamento das autarquias locais é único;
d) Princípio da universalidade – O orçamento compreende todas as
despesas e receitas;
e) Princípio do equilíbrio – O orçamento prevê os recursos necessários
para cobrir todas as despesas e as receitas correntes, devendo ser pelo
menos iguais às despesas correntes;
f) Princípio da especificação – O orçamento discrimina suficientemente
todas as receitas e despesas nele previstas;
g) Princípio da não consignação – O produto de quaisquer receitas não
pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa
afetação for permitida por lei.

ARTIGO 4.º
Regras previsionais
1. A elaboração do orçamento da Junta de Freguesia deve obedecer às
seguintes regras previsionais:
a) As importâncias relativas às taxas e tarifas a inscrever no orçamento
não podem ser superiores à metade das cobranças efetuadas nos
últimos 24 meses que precedem o mês de elaboração, exceto no que
respeita a receitas novas ou a atualizações, bem como dos regulamentos
das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se
então juntar, ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaboradas
para determinação dos seus montantes;
b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só
podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em
conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade
competente, exceto quando se trate de receitas de fundos comunitários,
em que os montantes das correspondentes dotações de despesa,
resultantes de uma previsão superior ao da receita de fundo comunitário
aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações
orçamentais para outras dotações;
c) As importâncias previstas para despesas com o pessoal devem
considerar apenas o pessoal que ocupe lugares do quadro, requisitado e
em condição de serviço, tendo em conta o índice salarial que o
funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da
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progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com
contratos a termo certo e cujos contratos ou abertura de concurso para
ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da
elaboração do orçamento;
d) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas
“remunerações de pessoal” devem corresponder à da tabela de
vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação,
se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o
orçamento respeita.
2.

A taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas

nas alíneas c) e f) do ponto anterior é a constante do Orçamento do Estado
em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de Lei do
Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento da Junta de
Freguesia, se esta for conhecida.

CAPITULO III
DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E
REGISTO
ARTIGO 5.º
Documentos Previsionais
1.

Os documentos previsionais a dotar pela Junta de Freguesia são as

Grandes
2.

Opções do Plano e Orçamento;

Nas grandes Opções do plano são definidas as linhas de

desenvolvimento estratégico da Junta e incluem, designadamente, o Plano
Plurianual de Investimentos e o Plano de Atividades mais relevantes da
gestão da autarquia;
3.

O Plano Plurianual de Investimentos, do horizonte móvel de quatro

anos, inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos
estabelecidos pela Junta e explicita a respetiva previsão de despesa. No
mesmo documento devem ainda ser descriminados os projetos e ações que
impliquem despesas orçamentais a realizar por investimentos, ou seja, pelo
agrupamento 07 “aquisição de Bens de Capital” da despesa;
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4.

O orçamento da Junta de Freguesia apresenta a previsão anual das

receitas e das despesas, de acordo com a classificação económica em vigor
à data da sua elaboração;
5.

O orçamento é constituído por dois mapas:


Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia;



Mapa das receitas e das despesas desagregadas, segundo a
classificação económica.

ARTIGO 6.º
Documentos de Prestação de Contas
Consideram-se documentos de prestação de contas da Junta de
Freguesia, os seguintes mapas:


Controlo Orçamental da Receita;



Controlo Orçamental da Despesa;



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos;



Execução anual do plano Plurianual de atividades;



Operações de Tesouraria;



Contas de Ordem;



Fluxos de Caixa;



Mapa de Empréstimos;



Outras Dívidas a Terceiros;



Caracterização da Entidade;



Relatório de Gestão.

ARTIGO 7.º
Registos
1. São os seguintes documentos obrigatórios de suporte aos pagamentos e
recebimentos:
 Guia de Recebimento;
 Requisição Interna;
 Requisição Externa;
 Fatura;
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 Ordem de Pagamento;
 Folha de Remunerações;
 Guia de Reposições abatidas nos Pagamentos.
2. Os livros de escrituração permanente na Junta são os abaixo enunciados:
 Conta corrente da receita;
 Conta corrente da despesa;
 Conta corrente com instituições de crédito.
3. O cabimento e o compromisso de verbas relativos aos pagamentos
registam-se nos respetivos documentos por ordem cronológica.

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA ORGÂNICA DA AUTARQUIA
Artigo 8.º
Organização Hierárquica e Funcional da Junta de Freguesia
1. O órgão executivo da autarquia é constituído pelo Presidente da Junta, pelo
Tesoureiro e pelo Secretário.
2. As competências do Presidente do órgão executivo são as estabelecidas no
artigo 18.º da Lei N.º 75/2013 de 12 de setembro.
3. O Tesoureiro compete as seguintes funções:
 Acompanhar o expediente diário na classificação e lançamento
dos documentos da receita/despesa, assim como as atribuições de
verbas.
4. O Secretário tem como funções:
 O acompanhamento de qualquer iniciativa de índole cultural e
educativa,

assim

como

as

diligências

junto

de

autoridades

competentes que vise obter soluções aos problemas da população
afeta à freguesia.
5. A Trabalhadora com a categoria de Assistente Técnica tem como funções:


Assegurar o normal funcionamento da Junta de Freguesia, junto da
população, assim como todo o expediente no que diz respeito à
organização

dos

pagamento)

de

documentos
despesa,

bem

(faturas

e

como

da

comprovativos

de

receita

de
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recebimento). Responde primeiramente ao Tesoureiro e diretamente
ao Presidente.
6. Os demais funcionários, a existir, respondem diretamente aos membros do
executivo.

CAPÍTULO V
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Disponibilidades
ARTIGO 9.º
Caixa
1. Em caixa na tesouraria podem existir meios de pagamento nacionais:
a)

Cheques;

b)

Vales postais;

c)

Notas nacionais;

d)

Moedas metálicas.

2. Não podem existir:
a)

Vales ou cheques endossados aos membros dos órgãos

autárquicos e aos funcionários.

ARTIGO 10.º
Fundo de Maneio
1. Os pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia devem, sempre que
possível, ser realizados através de cheques ou através de transferência
bancária.
2. A importância em numerário existente em caixa não deve ultrapassar o
montante adequado às necessidades diárias da autarquia. Por decisão
da Junta de Freguesia haverá alguma importância em numerário
destinado ao pagamento de despesas correntes de caráter urgente da
Junta.
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ARTIGO 11.º
Contas Bancárias
1. A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão
executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela Junta e movimentadas
simultaneamente, no mínimo, por dois dos membros da Junta.
2. Compete ao serviço de contabilidade, manter, permanentemente atualizadas
as contas correntes referentes a todas as contas bancárias tituladas em
nome da autarquia.
3. As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com
os registos da contabilidade pela empresa de contabilidade.
4. Os cheques só deverão ser assinados na presença dos respetivos
documentos de suporte.
5. Os cheques não preenchidos estão seguramente guardados e à guarda da
funcionária com o conhecimento prévio do Presidente, bem como os que já
tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as assinaturas, quando as
houver, e arquivando-se sequencialmente.
6. Findo o período de validade dos cheques em trânsito procede-se ao
respetivo cancelamento junto à instituição bancária.
7. Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto
das instituições de crédito extratos de todas as contas de que a autarquia é
titular.
8. O Tesoureiro responde diretamente perante os outros membros do órgão
executivo pelo conjunto de importâncias que lhe são confiadas e a Assiste
Técnica responde perante o Tesoureiro pelos seus atos e omissões que se
traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.
9. Sempre que no âmbito das ações inspetivas se realize a contagem dos
montantes sob responsabilidade do Tesoureiro, o Presidente da Junta de
Freguesia, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, deve dar
instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àquele
todos os elementos de que necessite para o exercício das suas funções.
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ARTIGO 12.º
Responsabilidade do Tesoureiro
1. O Tesoureiro responde diretamente perante o órgão executivo pelo
conjunto de documentos e importâncias que lhe são confiadas e os
outros funcionários e agentes, em serviços na tesouraria, respondem
perante o respetivo tesoureiro pelos seus atos e omissões que se
traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza.
2. Não são imputáveis ao Tesoureiro as situações de alcance em que o
mesmo seja estranho aos factos que as originam ou mantêm, exceto se,
no desempenho das suas funções de gestão houver procedido com
culpa.
3. O estado de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e
documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele
ou seu substituto, através de contagem física do numerário e
documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis
designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem aviso prévio;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no inicio do mandato do órgão executivo eleito ou do
órgão que o substitui, no caso daquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o Tesoureiro.

ARTIGO 13.º
Contas de Terceiros
1. As compras são feitas pelo executivo da Junta de Freguesia em simultâneo
com os funcionários da Junta. Estes últimos poderão fazê-lo, com autorização
do executivo, com base em requisição externa após verificação do
cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de
assunção de compromissos.
2. Aquando da entrega dos bens procede-se à conferência física qualitativa e
quantitativa e confronta-se com a respetiva guia de remessa.
3. Após a conferência das faturas com a guia de remessa e a requisição
externa são emitidas as ordens de pagamento, as quais são conferias pelo
Norma de Controlo Interno
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Tesoureiro e assinadas pelo Presidente da Junta e pelo Tesoureiro, sendo
arquivadas as cópias dos mesmos documentos e processado o respetivo
pagamento.
4. Por cada receita arrecadada pela autarquia será processada a guia de
recebimento e posteriormente depositada na conta bancária corrente da Junta,
pela Assistente Técnica, sendo arquivado o respetivo documento de depósito
acompanhado da guia de recebimento.

EXECUÇÃO DA DESPESA
ARTIGO 14.º
Ordens de Pagamento
1. A empresa responsável pela contabilidade emite as ordens de pagamento
com base em documentos externos (faturas ou documentos equivalentes).
2. São anexados às ordens de pagamento os documentos que serviram de
base à sua elaboração, bem como os recibos justificativos dos pagamentos
efetuados.

ARTIGO 15.º
Depósito Diário e Integral de todos os Recebimentos
Todas as importâncias, superiores a € 50,00 (cinquenta euros), recebidas
pela Junta de Freguesia devem ser mensalmente depositadas na conta bancária
da autarquia.

ARTIGO 16.º
Meios de Pagamento
1. Todos os pagamentos são feitos em regra por cheque à exceção de alguns
pagamentos, de valor não superior a € 50,00 (cinquenta euros), que possam
ser pagos em dinheiro, caso exista saldo de caixa suficiente para saldar a
importância referente ao respetivo documento.
2. Os pagamentos de salários e ou vencimentos dos trabalhadores da
autarquia são feitos por transferência bancária.
Norma de Controlo Interno
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3. Os cheques são emitidos pela Assistente Técnica e enviados ao Presidente
e Tesoureiro para assinatura. A Assistente Técnica envia-os ao destinatário.
4. Os cheques anulados são, depois de devidamente inutilizados, arquivados
no cofre.
5. A Assistente Técnica guardará os cheques devidamente assinados e ainda
não enviados aos destinatários.

ARTIGO 17.º
Existências
1. As fichas de existências são movimentadas para que o seu saldo
corresponda permanentemente aos bens armazenados.
2. Trimestralmente, as existências são sujeitas a inventariação física,
procedendo-se às regularizações necessárias e ao apuramento de
responsabilidades, quando for o caso.

CAPÍTULO VI
ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLO E REVISÃO DA NORMA
ARTIGO 18.º
Acompanhamento, Avaliação e Revisão da Norma
1. Compete ao Secretário da Junta de Freguesia efetuar o acompanhamento e
a avaliação do sistema de Controlo Interno, a sua periocidade, bem como os
respetivos documentos de suporte e outras operações necessárias.
2. Caso o Presidente julgue existirem razões para a revisão total ou parcial da
Norma de Controlo Interno deverá reportar esse entendimento ao órgão
executivo e como Presidente deste órgão marcará e convocará os restantes
vogais para uma reunião a realizar-se no prazo de 30 dias.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
ARTIGO 19.º
Violação de Normas do Sistema de Controlo Interno
Norma de Controlo Interno
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1. A violação das normas estabelecidas no presente regulamento determina a
instauração de processo disciplinar, nos termos legais, sempre que haja
indícios que o justifiquem.
2. Qualquer informação de serviço referente a violações das regras definidas
pelo presente regulamento, devem ser devidamente comprovadas passando
a fazer parte integrante do processo individual do funcionário visado,
devendo ainda servir de base para a tomada de decisão, aquando da
atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.

ARTIGO 20.º
Casos Omissos
1. Regra geral, tudo o que for omisso nesta Norma aplicar-se-ão as
disposições legais previstas no POCAL e na restante legislação em vigor
aplicável às autarquias locais.
2. Nos casos omissos e específicos, em que se verifiquem dúvidas na sua
aplicação, compete ao órgão executivo a resolução de qualquer situação
não prevista nesta Norma.

CAPÍTULO VIII
APROVAÇÃO, APLICAÇÃO E PUBLICIDADE
ARTIGO 21.º
Aprovação
A presente Norma é aprovada em reunião ordinária do órgão executivo
do corrente ano.
ARTIGO 22.º
Aplicação
A Presente Norma de Controlo Interno entra em vigor no dia seguinte ao da
sua aprovação, após a sua publicação em edital a afixar no edifício da sede da
Junta de Freguesia
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ARTIGO 23.º
Publicidade
Após 30 dias da sua aprovação deverá ser remetida cópia da respetiva
Norma de Controlo Interno à Secção Regional do Tribunal de Contas dos Açores, à
Inspeção Administrativa Regional e à Inspeção-Geral de Finanças.

O presente regulamento foi aprovado em reunião da Junta de Freguesia no
dia ---------- de ---------------- de 2014.

Órgão Executivo

O Presidente,
___________________________

O Secretário,

_______________________________

A Secretária,

______________________________
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