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1 - RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS 

 

CARGOS RESPONSABILIDADES / TAREFAS 

 
PRESIDENTE 

 
Marco César Teixeira da 

Silva 
 
 

- Atendimento ao público 
- Recepção e abertura de correio 
- Efetuar recebimentos 
- Realizar compras e pagamentos 
- Autorizar pagamentos 
- Proceder à assinatura de cheques 
- Conferência de contas bancárias  
- Aceder aos cofres 
- Controlo geral das atividades da autarquia 
- Salvaguarda de materiais e equipamentos à sua guarda 

 
SECRETÁRIO 

 
João Carlos de Almeida 

Ferreira  
 

- Atendimento ao público 
- Efetuar Recebimentos 
- Realizar compras e pagamentos 
- Depósitos bancários 
- Aceder aos cofres 
- Salvaguarda de materiais e equipamentos à sua guarda 
- Regularização e controlo das existências 

 
TESOUREIRO 

 
Liliana Patrícia Pires da 

Cunha 
 

 
 

- Atendimento ao público 
- Efetuar recebimentos 
- Realizar compras e pagamentos 
- Acesso ao cofre 
- Proceder à emissão e assinatura de cheques 
- Depósitos bancários 
- Conferência de contas bancárias e elaboração da respetiva 

reconciliação bancária  
- Controlo de disponibilidades (caixa, fundo de maneio, banco, etc) 
- Salvaguarda de materiais, equipamentos e documentos à sua 

guarda 
- Registo de movimentos de tesouraria 
- Elaboração de orçamentos (despesas, PPI e receitas) 
- Elaboração das contas de gerência (controlo orçamental das 

receitas, controlo orçamental das despesas, execução PPI, fluxo de 
caixa e contas de ordem, e operações de tesouraria) 

- Atualização do Inventário de Imobilizações    
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2 – MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

a) A elaboração, execução e modificação dos documentos provisionais e a elaboração das 

demonstrações financeiras e sistema contabilístico, têm que obedecer a todas as regras 

SNC-AP, a fim de salvaguardar a sua legalidade e regularidade; 

b) As deliberações e as decisões dos titulares dos órgãos, executivo e deliberativo, têm que 

ser cumpridas na íntegra; 

c) O executivo é responsável pela salvaguarda do património da autarquia; 

d) Toda a documentação existente e ou criada é obrigatoriamente aprovada e controlada 

pelos membros do executivo; 

e) Toda a informação produzida será de exactidão e integridade relativa aos registos 

contabilísticos, dando portanto, a garantia de fiabilidade necessária; 

f) As operações contabilísticas deverão obedecer a critérios de rigor e devido cuidado, 

salvaguardando toda a sua eficiência; 

g) A utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos, terá 

que ser a mais adequada e obedecer aos critérios de rigor; 

h) As aplicações informáticas, assim como todos os dados nelas guardadas, têm que ser 

seguros de forma a garantirem a sua confidencialidade; 

i) Todas as operações contabilísticas, serão registadas pela sua quantia correcta, nos 

documentos e ficheiros apropriados e nos períodos contabilísticos correspondentes, 

respeitando as decisões de gestão e cumprindo as normas legais. 

 

 2.1 - CONTROLO DAS DISPONIBILIDADES 

 

2.1.1 - Todos os pagamentos deverão efectuar-se, após a recepção da Fatura e/ ou Recibo 

através de cheque ou transferência bancária, excepcionalmente poderá ser em numerário, 

quando se trate de pequenas quantias ou haja necessidade de recorrer a fundo de maneio, 

nunca ultrapassando a quantia de 100 euros. 

2.1.2 - O fundo de maneio será de 100 euros; 
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a) O fundo de maneio apenas será utilizado para ocorrer a despesas inadiáveis, 

tais como, materiais de secretaria, combustíveis e outros; 

b) A sua reconstituição será mensal em função de entrega de documentos 

justificativos das despesas efectuadas; 

c) A sua reposição será no final de cada ano civil; 

2.1.3 - A importância máxima permitida em numerário e existente em caixa, será de 300 

euros, que uma vez ultrapassada deverá proceder-se a um depósito na conta bancária da 

autarquia, mantendo no entanto um valor mínimo nunca inferior ao total do fundo de 

maneio; 

2.1.4 - A abertura de contas bancárias, tituladas em nome da autarquia, só é permitida e 

possível após deliberação do executivo, sendo movimentadas simultaneamente pelo 

Presidente e Tesoureira. Os cheques têm obrigatoriamente a assinatura do Presidente e da 

Tesoureira; 

2.1.5 - Os cheques não preenchidos estão no cofre da autarquia e à guarda da tesoureira, 

bem como os emitidos e que tenham perdido a validade ou tenham sido anulados, sendo 

devidamente arquivados; 

2.1.6 - Mensalmente, a Tesoureira da autarquia, procede à realização de reconciliações 

bancárias confrontando-se com os registos contabilísticos; 

2.1.7 - Quaisquer que sejam as diferenças encontradas nas reconciliações, deverão ser 

regularizadas de imediato; 

2.1.8 - Todos os cheques que se encontrem em trânsito e fiquem fora do prazo de validade 

serão cancelados junto da instituição bancária, efectuando-se os registos contabilísticos 

necessários de regularização; 

2.1.9 - A virtualização da receita é evidenciada aquando da emissão do recibo para 

cobrança, sua cobrança e/ ou anulação; 

2.1.10 - O estado de responsabilidade da tesoureira pelos fundos, montantes e 

documentos entregues à sua guarda é verificado, na sua presença através de contagem 

física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelo presidente e 

Secretário do executivo, nas seguintes situações: 

a) Trimestralmente e sem aviso prévio; 
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b) No encerramento das contas de cada exercício económico; 

c) No final e início de mandato; 

d) Quando se verificar substituição do tesoureiro; 

2.1.11 - São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do 

tesoureiro, assinados pelos intervenientes e pela tesoureira apenas na situação constante 

da alínea d) do número anterior; 

2.1.12 - Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das 

instituições de crédito extractos de todas as contas ou obtidas on-line;     

2.1.13 - A Tesoureira responde diretamente perante o órgão executivo pelo conjunto das 

importâncias que lhe são confiadas; 

2.1.14  - A responsabilidade por situações de alcance não imputáveis ao tesoureiro 

estranha aos factos que as originaram ou mantêm, exceto se, no desempenho das suas 

funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa. 

 

2.2 - CONTAS DE TERCEIROS 

 

2.2.1 - As compras são feitas pelos membros do executivo, com base em requisição externa 

ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, 

nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de concurso e de contratos; 

2.2.2 – A entrega dos bens é feita no local mencionado na requisição, obrigatoriamente 

conferida fisicamente, qualitativa e quantitativa conforme guia de remessa ou factura; 

2.2.3 – Na contabilidade são conferidas as facturas com guia de remessa e respectiva 

requisição externa; 

2.2.4 – As facturas recebidas com mais de uma via, carecem da colocação da menção 

“ORIGINAL” e “DUPLICADO; 
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2.3 - CONTROLO DA EXISTÊNCIAS 

 

2.3.1 – Existe um local nos edifícios da União das Freguesias, destinado ao armazenamento de 

materiais de consumo, pelo qual, o Secretário da União é o responsável; 

2.3.2 – As entregas só serão realizadas com as respectivas requisições internas; 

2.3.3 – As fichas de existências são movimentadas para que o seu saldo corresponda 

permanentemente aos bens existentes no local apropriado; 

2.3.4 – Os registos nas fichas são da competência e responsabilidade do Secretário da União de 

Freguesias; 

2.3.5 – As existências são periodicamente sujeitas a inventariação física, procedendo-se de 

imediato às regularizações necessárias. 

 

 

2.4 - CONTROLO DO IMOBILIZADO 

 

2.4.1 – As fichas do imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas, pelo 

Tesoureiro da autarquia; 

2.4.2 – As aquisições de imobilizado efectuam-se obrigatoriamente de acordo com plano 

plurianual de investimentos e com base em deliberações do órgão executivo, através de 

requisições externas ou documento similar, emitido pelos responsáveis designados para o 

efeito, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em 

matéria de empreitadas e fornecimento; 

2.4.3 – É obrigatória, a realização de reconciliações entre os registos das fichas de 

imobilizado e os registos contabilísticos quanto aos montantes de aquisição. 
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O Projeto do Controlo Interno é constituído por 7 páginas devidamente numeradas 

e autenticadas, incluindo a sua capa 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 
O órgão executivo 

 
Em 08 de novembro de 2017  

 

 


