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PREÂMBULO 

 

Nos últimos anos, e como resposta a todos aqueles que se têm manifestado e reclamado uma 

administração menos cara e mais eficiente e eficaz, temos vindo a assistir a uma profunda 

reforma da Administração Pública e que se enquadra no modelo gestionário conhecido por 

Nova Gestão Pública (NGP) adotadas nos países ocidentais. 

 

A introdução do controlo e da contabilidade de gestão no sector público, como consequência 

das iniciativas da NGP, estão na base das principais mudanças ocorridas, nos últimos anos, no 

sistema de contabilidade pública em geral face à necessidade de aumentar a eficiência do 

sector público e reduzir a despesa pública. 

 

Os municípios têm vindo a ser particularmente pressionados a tornarem-se cada vez mais 

eficazes e eficientes bem como a proporcionar um serviço de maior qualidade e a promoverem 

a transparência. 

 

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pelas Leis n.º 162/99, de 14 de Setembro e n.º 60-

A/2005, de 30 de Dezembro, e pelos Decretos-Leis n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e n.º 84-

A/2002, de 5 de Abril, ao impor a aplicação de um Sistema de Controlo Interno (SCI), de modo a 

permitir o permanente acompanhamento e avaliação da gestão autárquica, consubstancia a 

reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração 

autárquica e visa a criação de condições para uma contabilidade pública moderna que se paute 

pela fiabilidade e credibilidade dos registos, constituindo assim um instrumento fundamental de 

apoio à gestão das Autarquias Locais. 

 

Conforme definido no ponto 2.9.1 do POCAL, o Sistema de Controlo Interno (SCI) a adotar pelo 

Município, deverá englobar o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de 

controlo, que contribuam para assegurar a realização dos objetivos previamente definidos e a 

responsabilização dos intervenientes no processo de organização e gestão do Município, o 

desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos 
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ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a 

integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável. 

 

Este sistema deve garantir a integridade e a fiabilidade da informação financeira apresentada, 

assim como a veracidade dos seus números e indicadores, que se extrairão dos elementos de 

prestação de contas, através da inclusão dos seguintes princípios básicos: 

 

 a) Segregação de funções; 

 b) Controlo das operações; 

 c) Definição de autoridade e de responsabilidade; 

 d) Registo metódico dos factos. 

 

A norma de controlo interno (NCI) é parte integrante do sistema de controlo interno 

conjuntamente com os manuais de procedimentos de controlo interno e demais regulamentos, 

normas e diretivas complementares ou interpretativas das normas apresentadas. 

 

A presente NCI compreende o controlo interno administrativo ao nível da gestão documental e 

de recursos humanos, o controlo interno contabilístico e as normas que regem o controlo ao 

nível do Gabinete de Auditoria e Qualidade (GAQ). 

 

A NCI aqui apresentada, apesar de plenamente compatibilizada com a recente reestruturação 

orgânica dos serviços da Câmara Municipal (CM), não constitui um sistema estático porquanto 

deixa em aberto o incremento de novos métodos e procedimentos que acompanhem a 

dinâmica evolutiva natural da estrutura do Município. 

 

Assim, e nos termos das disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição 

da República Portuguesa e em execução da competência cometida a esta Câmara Municipal, 

nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é 

elaborada a presente Norma de Controlo Interno (NCI).  
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CAPITULO I 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º  

(Objeto) 

1 -  A NCI, que reveste a forma de regulamento municipal, visa estabelecer um conjunto de 

regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo que permitam 

assegurar o desenvolvimento das atividades atinentes à evolução patrimonial de forma 

ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 

ilegalidades, de fraudes e erros, a exatidão e integridade dos registos contabilísticos e a 

preparação atempada de informação financeira fidedigna. 

2 -  Em conformidade com o POCAL, os métodos e procedimentos visam os seguintes objetivos: 

a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração e execução 

dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema 

contabilístico; 

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, bem como 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 relativos à 

assunção de encargos; 

h)  O controlo das aplicações e do ambiente informático; 

i)  A transparência e a concorrência no ambiente dos mercados públicos; 

j)  O registo oportuno e fidedigno das operações nos documentos e livros apropriados no 

período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no 

respeito pelas normas legais. 
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Artigo 2º  

(Âmbito de aplicação) 

A NCI aplica-se a todos os serviços municipais abrangidos pelos procedimentos constantes do 

presente documento e vincula todos os titulares de órgãos, dirigentes, trabalhadores e demais 

colaboradores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (CMVNG), bem como ao setor 

empresarial local do município quando especificamente previsto. 

 

Artigo 3º  

 (Responsabilidade pela implementação e desenvolvimento do sistema de controlo Interno) 

1 - Compete à CM aprovar, colocar e manter em funcionamento e aperfeiçoar o SCI, e a cada 

um dos seus membros, bem como ao pessoal dirigente, coordenadores e responsáveis de 

gabinetes, projetos e equipas multidisciplinares, dentro das respectivas unidades orgânicas, 

zelar pelo cumprimento dos procedimentos constantes da NCI. 

2 - Compete ainda ao pessoal dirigente, coordenadores e responsáveis de gabinetes, projetos e 

equipas multidisciplinares, dentro das respectivas unidades orgânicas (UO), zelar pelo 

cumprimento das disposições constantes da presente norma de controlo interno e dos 

preceitos legais em vigor, devendo igualmente promover a recolha de sugestões, propostas 

e contributos de todos os trabalhadores tendo em vista a avaliação, revisão e permanente 

adequação dessas mesmas normas e procedimentos à realidade do Município, sempre na 

ótica da otimização da função controlo interno e da melhoria da eficiência, eficácia e a 

economia da gestão municipal. 

 

Artigo 4º  

(Acompanhamento e avaliação do sistema de controlo interno) 

1 -  No âmbito das suas funções específicas, compete ao GAQ acompanhar, monitorizar e avaliar 

a execução da NCI, que, para o efeito, proporá superiormente, a realização por amostragem 

dos testes substantivos e de conformidade que, entenda necessários, sendo coadjuvada por 

técnicos especializados que apresentarão relatórios das verificações efetuadas, não obstante 

o estipulado no Regulamento de Auditoria Interna (RAI).  

2 -  Ao GAQ são ainda remetidos, para os efeitos do número anterior, todos os contributos 

referidos no n.º 2 do artigo anterior. 

3 -  Aqueles contributos, propostas e sugestões sustentarão a avaliação, revisão e permanente 

atualização que o GAQ proporá superiormente, pelo menos de dois em dois anos.   
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Artigo 5º  

(Responsabilidades comuns às diversas unidades orgânicas) 

1 -  Na prossecução das atribuições do Município, todos os serviços municipais devem ter em 

conta as regras de estrutura, níveis de hierarquia e competências estabelecidas no Mapa de 

Pessoal e no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM). 

2 -  Os dirigentes definem os procedimentos e circuitos internos de informação relativos à 

respetiva orgânica, sendo da sua responsabilidade assegurar a elaboração de um manual de 

procedimentos que contempla os fluxos de procedimentos mais frequentes, descrevendo 

em pormenor a tramitação que lhes está associada, bem como os requisitos formais e 

materiais aplicáveis. 

3 -  O manual de procedimentos respeitante a cada unidade orgânica é aprovado nos termos 

definidos pelo Vereador do pelouro e publicitado na página da Intranet da CM. 

4 -  É, ainda, da responsabilidade dos dirigentes máximos das diversas unidades orgânicas, sem 

prejuízo de outras descritas no ROSM em vigor e na presente NCI, assegurar as seguintes 

funções:  

a) Verificar o cumprimento de todas as normas legais aplicáveis, designadamente as 

respeitantes ao procedimento administrativo, assim como as normas de controlo 

interno, tendo em conta a organização dos serviços a que pertençam;  

b) Emitir requisições internas/informações, tendo em vista a aquisição de bens e serviços 

e, bem assim, a execução de empreitadas de obras públicas;  

c) Elaborar e submeter à aprovação superior instruções, circulares, regulamentos, normas 

e outros procedimentos que forem julgados necessários ao correto exercício da sua 

atividade, bem como propor as medidas de política adequadas no âmbito de cada 

serviço;  

d) Coordenar a atividade dos respetivos serviços e assegurar a correta execução das 

tarefas dentro dos prazos determinados; 

e)  Promover a imediata execução das deliberações da CM e dos despachos do Presidente 

ou de quem atua no exercício dos poderes delegados ou subdelegados; 

f) Velar pela conservação do património afeto à respetiva unidade orgânica; assegurar a 

gestão e manutenção das respetivas instalações, bem como dar conhecimento ao 

serviço competente de qualquer aquisição, abate ou transferência de bens à sua 

guarda, nos termos definidos no Regulamento do Inventário e Cadastro do Património 

Municipal (RICPM) em vigor; 

g)  Elaborar, manter atualizada e disponibilizar para consulta dos respetivos trabalhadores, 



 
                          
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 

 

 
NORMA DE CONTROLO INTERNO 

(Alteração aprovada na reunião da Câmara Municipal de 14.12.2015) 12 

uma coletânea de toda a legislação e regulamentação aplicável ao respetivo setor de 

atividade, incluindo circulares, instruções e ordens de serviço;  

h) Promover, sempre que possível, a rotação periódica de pessoal inerente a um eficaz 

sistema de controlo interno; 

i) Submeter a despacho superior, previamente à realização de trabalho suplementar, a 

necessária autorização para prestação de trabalho para além do horário normal, de 

acordo com o previsto no Regulamento Interno de Horários de Trabalho (RIHT) da 

CMVNG e demais instruções; 

j) Promover o controlo do movimento e situação dos processos, através da realização de 

mapas de conferência semestrais a enviar ao Gabinete de Apoio ao Presidente da 

Câmara Municipal (GAPCM).  

5 – Após a conclusão dos procedimentos concursais em curso, é inserida em anexo à presente 

NCI, dela fazendo parte integrante, a identificação dos responsáveis de cada UO´s/Serviços. 

 

 

CAPITULO II  

DOCUMENTOS, CORRESPONDÊNCIA E DADOS 

 

SEÇÃO I 

DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

Artigo 6º   

(Tipos de documentos oficiais) 

1 -  Documentos são os suportes dos atos e formalidades integrantes dos procedimentos. 

2 -  Os documentos são, preferencialmente, em formato eletrónico devendo ser digitalizados 

sempre que sejam produzidos ou recebidos noutro formato e tal seja possível. 

3 -  Os registos podem ser de natureza diversa, designadamente gráfica, áudio, visual ou 

audiovisual, e estar registados em suportes de papel, magnéticos, digitais, eletrónicos ou 

outros. 

4 -  São considerados documentos oficiais, designadamente:  

a) Os regulamentos e normas internas; 

b) As atas das reuniões da Assembleia e Câmara Municipal;  
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c) Os despachos do Presidente da Câmara Municipal (PCM) e dos Vereadores com 

competências delegadas ou subdelegadas; 

d) As comunicações internas do PCM e dos Vereadores com competências delegadas ou 

subdelegadas, bem como de dirigente com competência para o efeito; 

e) As ordens de serviço; 

f) As comunicações internas do PCM, dos vereadores com competência delegada ou 

subdelegada ou dirigentes de serviços; 

g) As certidões emitidas para o exterior; 

h) As escrituras e contratos lavrados por notário, oficial público ou por entidades com 

competência para a prática de atos relativos a imóveis; 

i) Os livros de registo das escrituras e contratos; 

j) Os livros de registo dos fundos de maneio; 

k) Os editais e avisos; 

l) Os protocolos celebrados entre a CM e entidades públicas ou privadas; 

m) O orçamento municipal e as grandes opções do plano; 

n) O relatório e contas do município; 

o) O mapa de pessoal do município; 

p) As ordens de pagamento; 

q) As guias de recebimento; 

r) As requisições internas e externas; 

s) Os ofícios enviados para o exterior; 

t) As faturas emitidas enviadas a diversas entidades externas; 

u) Os alvarás de loteamento; 

v) As licenças e autorizações emitidas nos termos legais. 

5 -  São também considerados documentos oficiais: 

a) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas; 

b) Os autos de receção provisória e definitiva das obras; 

c) Todos os demais documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL; 

d) As atas dos júris dos concursos de admissão de pessoal; 

e) As atas e relatórios dos júris relativos aos procedimentos de contratação previstos no 

Código de Contratos Públicos (CCP); 

f) Outros documentos não previstos no presente artigo, mas que sejam ou venham a ser 

considerados oficiais, tendo em conta a sua natureza específica e enquadramento legal.  
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Artigo 7º  

(Organização dos documentos oficiais) 

1 -  O arquivo corrente é constituído por todos os documentos do ano e fica junto ao serviço 

para consulta permanente dos colaboradores. 

2 -  O arquivo histórico é constituído por todos os documentos dos anos anteriores. 

3 -  Em todos os tipos de documentos que integram processos administrativos deve constar, 

de forma clara e legível, a identificação dos eleitos, dos dirigentes, dos colaboradores e 

demais intervenientes que os subscrevem e a qualidade em que o fazem. 

4 -  A organização e arquivo de documento obedecem às regras e normas municipais em vigor. 

 

Artigo 8º  

(Emissão de correspondência) 

1 -  Nos arquivos dos serviços emissores de correspondência, deve constar uma cópia do 

documento emitido, ou o original caso se trate de fax, ou confirmação no caso de correio 

eletrónico. 

2 -  A correspondência a ser expedida via postal, Correios e Telecomunicações de Portugal 

(CTT), deve ser entregue diariamente no serviço de expediente, nos horários estabelecidos. 

3 -  A correspondência entregue diariamente nos CTT é registada em impresso próprio dos 

CTT, cujo talão após certificação daqueles serviços, é arquivado em dossier próprio, 

organizado sequencialmente por mês. 

4 -  Mensalmente é assegurado o apuramento e conferência do valor da correspondência 

faturada pelos CTT e cuja confirmação fica expressa através do termo "conferido", sendo 

datada e assinada. Esta conferência é efetuada pelo serviço definido pelo ROSM. 

 

Artigo 9º  

(Receção de correspondência) 

1 -  Toda a correspondência rececionada na autarquia é obrigatoriamente registada no próprio 

dia, com data e número de entrada, digitalizada, sempre que possível, e disponibilizada 

eletronicamente na aplicação informática específica para a gestão documental do serviço a 

que se destina. 

2 -  Toda a documentação que entra no serviço de expediente, dirigida aos serviços da CM, é 

aberta e registada, exceto se vier com indicação de confidencial e/ou com o nome do 

destinatário. 
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3 -  Toda a correspondência e documentação remetida pelos Tribunais Judiciais, 

Administrativos e Fiscais, bem como entre mandatários, são abertas apenas pelo dirigente 

da unidade orgânica, ou por quem em este delegar e por mandatário, com competência, 

nos termos do ROSM, para assegurar a representação forense, na salvaguarda da 

confidencialidade e sigilo dos processos. 

4 -  Toda a correspondência e documentação dirigida à Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ), que entra na Câmara Municipal, enquanto entidade que detém a sua 

presidência, são abertas apenas pela Presidente da CPCJ, ou por quem em esta delegar, na 

salvaguarda da confidencialidade e sigilo dos processos. 

5 -  Toda a correspondência enviada relativa a procedimentos de contratação pública, cujo 

processo seja conduzido por um Júri, deve ser encaminhada para o respetivo Presidente, 

na salvaguarda da confidencialidade e sigilo do processo. 

 

Artigo 10º 

(Apreciação e informação de requerimentos diversos) 

1 -  Todos os documentos, com exceção dos que se limitam a fazer qualquer comunicação ou 

que tenham uma tramitação específica, devem ser apreciados e informados no prazo 

máximo de 15 dias, a fim de ser possível dar resposta ao interessado até um mês após a 

receção do documento. 

 

2 -  No caso de não ser possível respeitar o determinado no ponto anterior, fica o serviço que 

tiver o documento na sua posse obrigado a habilitar o decisor a prestar informação 

intercalar da fase do tratamento do assunto em análise, ao interessado. 
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SECÇÃO II 

ORGANIZAÇÃO, MANUSEAMENTO, ARRUMAÇÃO E ARQUIVO DE PROCESSOS 

 

Artigo 11º  

 (Organização de processos) 

1 -  Os processos administrativos e os dossiers técnicos da CM em suporte de papel, ou outro 

não eletrónico, devem ser devidamente organizados por áreas funcionais, por temas e 

assuntos específicos, sendo constituídos por pastas ou dossiers adequados, em cujas capas 

se deve mencionar pelo menos os seguintes elementos: 

a)  Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; 

b) Designação da unidade e subunidades orgânicas; 

c) Número atribuído ao processo, seguido da menção do ano a que diz respeito; 

d) Designação do tema ou assunto; 

e) Designação da entidade requerente se for caso disso; 

f) Data do início da formação do processo. 

2 -  Cabe a cada serviço municipal organizar os respetivos processos, de acordo com o 

Regulamento de Arquivo Municipal (RAM), devendo arquivar e arrumar os processos de 

forma adequada até à sua conclusão. 

3 -  Cada unidade orgânica ou serviço, consoante o caso, deve assegurar a integridade dos 

processos administrativos, sendo apenas permitido extrair deles os documentos originais 

destinados ao pagamento de despesas e/ou recebimento de receitas, devendo ser 

substituídos pelas respetivas cópias devidamente autenticadas. 

4 -  Não é permitida a circulação ou o arquivo de documentos ou processos com mais de uma 

folha, sem que todas se encontrem devidamente numeradas e rubricadas. 

 

Artigo 12º  

(Suportes de comunicação administrativa) 

1 -  Os suportes de comunicação administrativa escrita, de natureza interna e externa, devem 

sempre identificar os trabalhadores ou titulares dos órgãos subscritores das mesmas e em 

que qualidade o fazem, sendo a identificação feita mediante assinatura ou rubrica, com 

indicação do nome e cargo exercido, de forma adequada para o efeito. 

2 -  Quando nas comunicações dirigidas aos munícipes se faça referência a disposições de 

caráter normativo, é obrigatório transcrever a parte que é relevante para o andamento do 

processo ou anexar-se fotocópia do documento que a consubstancia. 
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3 -  Na redação dos documentos (formulários, ofícios, minutas de requerimentos, avisos, 

convocatórias, certidões e declarações), e em especial na comunicação com os cidadãos, 

deve usar-se linguagem simples, clara, concisa e significativa, sem siglas, termos técnicos 

ou expressões reverenciais ou intimidatórias. 

4 -  As minutas e os modelos de requerimentos disponibilizados aos munícipes devem 

respeitar os princípios e orientações de normalização e devem conter instruções de 

preenchimento simples e suficientes. 

 

Artigo 13º  

 (Tramitação e circulação de processos em suporte não eletrónico) 

1 -  Conforme a natureza dos processos, estes podem circular pelos serviços que necessitem 

de os consultar por motivos de interesse municipal, obedecendo ao sistema de controlo na 

base de protocolo interno entre serviços, devendo ser criada também uma ficha para cada 

processo, onde são registados os respetivos movimentos de circulação interna. 

2 -  Os protocolos de circulação devem ser assinados com letra legível pelo funcionário que faz 

a respetiva entrega e pelo funcionário que faz a receção do processo ou dossier, seguido 

da data de entrega e de receção. 

3 -  Cabe aos responsáveis de cada serviço municipal acompanhar a tramitação e circulação 

dos respetivos processos, de forma a garantir a sua segurança, evitando o seu eventual 

extravio. 

 

Artigo 14º  

 (Manuseamento, arrumação e arquivo de processos) 

1 -  Os serviços municipais devem ter o máximo cuidado na arrumação dos processos ou 

dossiers, devendo manuseá-los com cuidado e arrumá-los em lugar adequado, em 

prateleiras ou estantes, até à conclusão dos mesmos, os quais, conforme a sua natureza 

específica, podem eventualmente ser enviados ao serviço de arquivo municipal, quando 

passarem da fase de arquivo ativo para arquivo inativo.  

2 -  Existem processos que pela sua natureza, após a sua conclusão, são considerados na fase 

de arquivo permanente, nunca podendo ser destruídos, de acordo com as disposições 

legais em matéria de arquivo público municipal. 

3 -  Caso se verifiquem as condições mencionadas no número anterior, devem os serviços 

respetivos aconselharem-se com o serviço de Arquivo Municipal sobre o destino que deve 

ser dado aos processos. 
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SEÇÃO III 

GESTÃO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS 

 

Artigo 15º 

(Gestão e controlo das aplicações e ambientes informáticos) 

1 -  O desenvolvimento e implementação de medidas necessárias à segurança e 

confidencialidade da informação processada e armazenada informaticamente são 

assegurados pelo serviço competente em matéria de gestão de sistemas de informação 

(GSI) nos termos estabelecidos pelo ROSM através da atribuição de acessos e permissões 

aos utilizadores de acordo com os perfis adequados às funções desempenhadas e de 

acordo com os procedimentos previstos para cada área. 

2 -  A gestão de todo o sistema informático é única e exclusivamente realizada pelo serviço 

referido no n.º 1, nomeadamente, a recuperação de falhas, não sendo permitida a 

mudança e local dos equipamentos instalados nem a tentativa ou ligação de outros 

equipamentos estranhos aos vários serviços. 

3 -  O serviço competente em matéria GSI é igualmente responsável pela realização de cópias 

de segurança da base de dados e suas configurações que asseguram a integridade dos 

dados e dos ficheiros existentes nas partilhas de rede.  

4 -  Todo o sistema informático deve estar, preferencialmente, ligado em rede. 

5 -  Os funcionários e colaboradores da CM, salvo autorização específica ou disposição legal em 

contrário, devem manter confidencialidade sobre as suas instalações e equipamentos 

informáticos perante qualquer entidade exterior à Autarquia. 

6 -  Somente os técnicos do serviço competente em matéria de GSI estão autorizados a fazer 

alterações e configurações de equipamentos ativos e servidores, salvo entidades 

devidamente autorizadas. 

7 -  Os sistemas de proteção, antivírus, anti-spam, firewall, etc., implantados, deverá 

juntamente com os demais procedimentos descritos nos números anteriores, assegurar 

uma correta proteção do sistema. 

 

Artigo 16º 

(Parametrização da aplicação informática POCAL) 

A alteração da parametrização da aplicação informática, no que concerne à não 

comparabilidade da informação contabilística, é da responsabilidade do dirigente dos SAF 
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devendo este, para o efeito, definir regras e fundamentar todas as suas alterações, de forma a 

salvaguardar o princípio da consistência. 

 

 

CAPITULO III 

NORMAS DE CONTROLO INTERNO DA ÁREA DO ATENDIMENTO 

 

Artigo 17º 

(Disposições específicas) 

1 -  O atendimento municipal é assegurado pela equipa que efetua o atendimento presencial e 

pela equipa dos serviços de apoio o qual dispõe de um serviço de atendimento multicanal,  

permitindo que cidadãos e empresas possam apresentar os pedidos através da internet, 

correio eletrónico, carta, fax ou telefone. 

2 -  Cada balcão pode funcionar como posto de cobrança, estando habilitado a receber os 

valores correspondentes a cada serviço prestado, sendo o pagamento de eventuais taxas 

efetuado no momento. 

3 -  O atendimento municipal deve assegurar a prestação da informação pretendida, 

independentemente, do serviço responsável pelo tratamento onde se encontra o 

processo, através de pesquisa nas aplicações informáticas de suporte. 

4 -  O procedimento que se inicie e desenvolva através do Balcão Único Eletrónico, segue os 

termos previstos no CPA. 

 

Artigo 18º 

(Gestão do atendimento municipal) 

1 -  Todos os requerimentos cujos pedidos exijam o pagamento de uma taxa são registados no 

sistema operacional de taxas, onde são emitidas e entregues aos requerentes as guias de 

pagamento. 

2 -  Todas as reclamações apresentadas no Livro de Reclamações (designado por Livro 

Amarelo), sugestões/opiniões e louvores são rececionadas no atendimento municipal, 

registadas e enviadas ao responsável pela área para serem objeto de apreciação e 

preparação de resposta fundamentada com eventual adoção e aplicação de medidas 

corretivas/preventivas. 
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3 -  Caso se trate de uma reclamação cujo assunto é da responsabilidade de outro serviço, a 

mesma é remetida ao seu responsável, para análise e fundamentação da resposta; o 

documento original fica sempre na área responsável pelo atendimento até envio da 

resposta final. O fim do circuito é o envio à área do arquivo corrente. 

4 -  Para qualquer pedido de prestação de serviço a autarquia, é necessário registar a 

identificação do cliente (nome e numero de contribuinte), bem como os restantes dados 

pessoais: morada completa, telefone e/ou endereço eletrónico e o tipo de serviço, a fim de 

garantir o seu devido encaminhamento para a área competente. 

 

Artigo 19º 

(Apoio Administrativo ao Atendimento Municipal) 

1 -  A área de apoio administrativo do atendimento municipal, após registo dos pedidos, 

assegura a sua digitalização e reencaminhamento para a área administrativa das unidades 

orgânicas a que os assuntos dizem respeito. 

2 -  Cada área receciona os pedidos/processos, analisa-os e dá o seguimento normal aos 

mesmos de forma a garantir que todos os cidadãos têm uma resposta ou um ponto de 

situação sobre o caso apresentado. 

3 -  Para uma melhor gestão e racionalização de recursos, circuitos e procedimentos, todos os 

pedidos são registados e tramitados nas aplicações informáticas existentes e toda a 

documentação relacionada com o processo é digitalizada e agregada na aplicação em 

todas as fases. 

 

Artigo 20º 

(Atendimento telefónico geral) 

O atendimento da linha telefónica procede à triagem das chamadas recebidas, questiona o 

assunto a que se destinam e encaminha as chamadas para o serviço respetivo. 
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CAPITULO IV 

ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA, ORÇAMENTAL, 

 PATRIMONIAL E DE CUSTOS 

 

Artigo 21º  

 (Competência) 

A gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial está cometida aos serviços da área 

financeira (SAF), que nos termos do ROSM assumem as funções e competências naquela 

matéria. 

 

 

Artigo 22º  

(Gestão financeira e orçamental) 

1 -  A gestão financeira em sentido lato engloba a execução do orçamento municipal, os 

movimentos da contabilidade geral ou patrimonial e a tesouraria, de acordo com as 

deliberações e decisões tomadas pelo órgão executivo, tendo em conta a sua programação 

ao longo de cada exercício económico. 

2 -  A gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial obedece às disposições legais 

do POCAL sendo sustentada pelo sistema contabilístico municipal. 

 

Artigo 23º  

 (Organização do sistema contabilístico municipal) 

1 -  A organização contabilística e patrimonial do município e respetivo funcionamento, rege-se 

pelos procedimentos definidos no POCAL, pelas normas previstas no RICPM e pelas normas 

definidas na presente NCI. 

2 -  O sistema contabilístico municipal funciona com base nas seguintes aplicações 

informáticas: 

a) Contabilidade orçamental; 

b) Contabilidade geral ou patrimonial; 

c) Contabilidade de custos; 

d) Gestão de materiais (stocks); 

e) Património. 
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3 -  O sistema contabilístico municipal assenta, fundamentalmente, nos seguintes grupos de 

componentes: 

a) O inventário, que corresponde a todos os bens, direitos e obrigações 

constitutivos do seu património; 

b) Os documentos e registos, que assentam na utilização de documentos e livros 

de escrituração, cujo conteúdo mínimo obrigatório e respetiva explicitação se 

encontram definidos no POCAL; 

c) A contabilidade de custos, que assenta no apuramento dos custos das funções 

e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços, nos 

termos do POCAL. 

4 -  Os documentos principais de prestação de contas da CMVNG são os seguintes: 

a) O balanço; 

b) A demonstração de resultados; 

c) Os mapas de execução orçamental; 

d) Os anexos às demonstrações financeiras; 

e) Os relatórios de gestão. 

5 -  No desempenho das suas competências os responsáveis dos SAF, devem aplicar, sempre 

que possível, o princípio da segregação de funções, tendo em conta a salvaguarda do 

sistema de controlo interno. 

 

Artigo 24º  

 (Da contabilidade de custos) 

1 -  A contabilidade de custos é um subsistema obrigatório no apuramento dos custos das 

funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços. 

2 -  O custo das funções, dos bens e dos serviços deve corresponder aos respetivos custos 

diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e 

financeira. 

3 -  As grandes funções consideradas no POCAL são designadas por: 

a) Funções gerais; 

b) Funções sociais; 

c) Funções económicas; 

d) Outras funções; 

4 -  A imputação dos custos indiretos efetua-se mediante a aplicação de coeficientes, após o 

cálculo e apuramento dos custos diretos por função. 
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5 -  O referido coeficiente de imputação dos custos indiretos de cada função corresponde à 

percentagem do total dos respetivos custos diretos por função, em relação ao total de 

custos diretos de todas as funções. 

6 -  Os custos indiretos de cada função resultam da aplicação do respetivo coeficiente de 

imputação ao montante total dos custos indiretos apurados e os custos indiretos de cada 

bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do custo indireto da função a que o bem 

ou serviço se enquadra o correspondente coeficiente de imputação dos custos indiretos. 

7 -  O custo de cada função, bem ou serviço, apura-se adicionando aos respetivos custos 

diretos, os custos indiretos calculados nos termos do número anterior. 

8 -  Os custos apurados no âmbito da respetiva contabilidade são periodicamente reconciliados 

com os custos registados na contabilidade patrimonial. 

9 -  Os documentos da contabilidade de custos respeitam o conteúdo mínimo obrigatório 

previsto no POCAL e adotam as correspondentes fichas. 

10 -  A CM utilizará no seu subsistema de custos a classificação funcional prevista no POCAL, 

escolhendo as atividades que possam ser adaptadas â realidade do município, tendo em 

conta as diferentes designações referidas no ponto 10.1 do POCAL. 

 

 

CAPITULO V 

INSTRUMENTOS PREVISIONAIS 

 

 

SEÇÃO I 

PREPARAÇÃO E APROVAÇÃO 

 

Artigo 25º 

(Documentos previsionais) 

1 -  Os documentos previsionais devem obedecer às regras previsionais aprovadas pelo POCAL 

com as ulteriores alterações, bem como as previstas no Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI).  

2 -  A elaboração dos documentos previsionais deve também obedecer às regras previsionais 

fixadas pela Lei do Orçamento de Estado (OE) e demais legislação emanada. 
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Artigo 26º 

(Preparação dos documentos previsionais) 

1 -  A fim de assegurar a atempada elaboração dos instrumentos previsionais, os serviços, de 

acordo com o calendário estabelecido pelo serviço competente pela elaboração da 

proposta de orçamento, indicam as suas necessidades de despesa para o ano seguinte e 

anos futuros, caso se aplique, devendo contemplar os encargos assumidos em anos 

anteriores ainda não satisfeitos e uma estimativa que cubra os encargos assumidos cujas 

datas de vencimento venham a ocorrer no ano imediatamente a seguir. 

2 -  A CM solicita atempadamente ao Presidente da Assembleia Municipal (PAM) a indicação 

das despesas previsíveis para o ano seguinte. 

3 -  Cabe aos serviços com competências no âmbito dos Recursos Humanos (RH) elaborar o 

mapa de pessoal nos termos da lei e dar conhecimento do mesmo ao serviço competente 

pela elaboração da proposta de orçamento, no prazo que este venha a fixar. 

4 -  Compete ao serviço competente pela elaboração da proposta de orçamento efetuar a 

previsão das receitas. 

 

Artigo 27º 

(Aprovação dos documentos previsionais) 

1 -  A proposta dos documentos previsionais deve ser remetida pelo órgão executivo ao órgão 

deliberativo no período previsto na lei, para entrar em vigor em 1 de janeiro do ano a que 

respeita, exceto nas situações legalmente previstas. 

2 -  Cabe ao dirigente do serviço com competência na área financeira assegurar a remessa dos 

documentos acompanhados pela cópia da ata da respetiva deliberação às entidades 

determinadas por lei, e também a sua publicitação pelas formas legalmente previstas. 

3 -  Após a entrada em vigor do orçamento e demais documentos que o constituem, os 

mesmos, acompanhados de cópias das respetivas atas, devem ser arquivados pelo serviço 

responsável pela área financeira. 

4 -  O estabelecido nos números 1 e 2 do presente artigo é aplicado aos documentos de outras 

entidades com quem a CM consolide contas. 
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Artigo 28º 

(Atraso na aprovação dos documentos previsionais) 

1 -  No caso de atraso na aprovação do orçamento, a previsão das dotações para o quadriénio 

mantém o valor previsto, substituindo-se as previsões do ano N1 pelas do ano N2 e assim 

sucessivamente. 

2 -  Durante o período transitório, os documentos previsionais podem ser objeto de alterações. 

3 -  Os documentos previsionais que venham a ser aprovados pelo órgão deliberativo já no 

decurso do ano económico a que se destinam têm que contemplar todos os cabimentos e 

compromissos efetuados até à sua entrada em vigor. 

 

Artigo 29º 

(Modificação dos documentos previsionais) 

1 -  O serviço competente pela elaboração da proposta de orçamento, no início de cada ano 

económico, propõe ao PCM ou ao Vereador, com competência na área financeira quando 

delegada, um calendário para a realização de modificações aos documentos previsionais, 

sem prejuízo do seu agendamento para além das datas previstas, sempre que necessário. 

2 -  O calendário referido no número anterior, uma vez aprovado, é publicado na página de 

intranet da CM. 

3 -  Em função do calendário estabelecido, os serviços identificam as suas necessidades de 

modificação aos documentos previsionais e, após as devidas autorizações, elaboram um 

relatório com as justificação dos seus pedidos, a remeter ao serviço competente pela 

elaboração da proposta de orçamento até ao termo do prazo fixado. 

4 -  Para efeitos de acompanhamento da execução orçamental de cada unidade orgânica são 

remetidas a estas periodicamente por via eletrónica, pelo serviço competente pela 

elaboração do orçamento, os balancetes das GOP e os balancetes respeitantes à execução 

do respetivo orçamento com conhecimento aos Vereadores dos respetivos pelouros. 
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CAPITULO VI 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Artigo 30º 

(Documentos) 

São documentos da prestação de contas da autarquia local, os enunciados no POCAL e na Lei 

das Finanças Locais (LFL). 

 

Artigo 31º 

(Organização)  

1 -  Os documentos de prestação de contas são elaborados pelos SAF, por solicitação do seu 

dirigente. 

2 -  Até à data definida pelo dirigente do serviço mencionado no número anterior, são 

remetidos pelas unidades orgânicas os seguintes documentos: 

a) Relação de acumulação de funções; 

b) Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais; 

c) Relação nominal de responsáveis; 

d) Contratação administrativa – situação dos contratos; 

e) Mapa dos ativos de rendimento fixo; 

f) Mapa dos ativos de rendimento variável; 

g) Mapa das amortizações; 

h) Mapa do ativo bruto; e, 

i) Nota ao Balanço e Demonstração de Resultados na parte respeitante ao 

Imobilizado. 

3 -  Com o objetivo de determinar se os registos contabilísticos espelham, de forma verdadeira 

e apropriada, o valor dos bens, direitos e obrigações, propriedade da autarquia, o 

inventário geral compreende os seguintes inventários parciais: 

a) Inventário das existências; 

b) Inventário do imobilizado; 

c) Inventário das disponibilidades e das dívidas a receber e a pagar. 
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4 -  Na inventariação referida deve ter-se em conta os critérios de valorimetria e lançamentos 

de regularização enunciados no POCAL e no SCI. 

5 -  Constituem trabalhos de fim de exercício:  

a) Trabalhos preparatórios de apuramento e regularização das contas; 

b) Apuramento dos resultados orçamentais, económicos e financeiros; 

c) Elaboração dos documentos de prestação de contas. 

6 -  Os SAF submetem para aprovação dos órgãos competentes os documentos que 

constituem a prestação de contas, no cumprimento dos prazos legais estipulados. 

 

 

 

Artigo 32º 

(Prestação de contas intercalar) 

1 -  As contas são prestadas por anos económicos que coincidem com o ano civil. 

2 -  Nas situações legalmente previstas em que é necessário prestar contas intercalares, a 

autarquia tem um prazo de 45 dias para a sua apresentação. 

 

Artigo 33º 

(Consolidação de contas) 

1 -  A autarquia procede anualmente à consolidação de contas integrando as contas da CM, 

das empresas públicas municipais e de outras entidades participadas pela Autarquia. 

2 -  A consolidação de contas é efetuada nos termos da lei e de acordo com orientações 

emanadas pelo Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL (SATAPOCAL), vertidas 

em manual aprovado pela CM. 

3 -  São documentos de prestação de contas consolidadas: 

a) O relatório de gestão consolidado; 

b) O balanço consolidado; 

c) A demonstração de resultados por natureza consolidados; 

d) Os anexos às demonstrações financeiras consolidadas. 

4 -  As contas do Município devem ser objeto de certificação legal de contas, nos termos da 

legislação em vigor. 
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Artigo 34º 

(Deveres de informação e publicidade) 

Cabe ao dirigente do serviço com competência na área financeira, assegurar a remessa dos 

documentos de prestação de contas às entidades determinadas por Lei e também a sua 

publicitação pelas formas legalmente previstas. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 

 

 

SECÇÃO I 

DA RECEITA 

 

Artigo 35º 

(Regras para a cobrança da Receita) 

1 -  Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada, mesmo que seja legal, sem que, 

cumulativamente: 

a) Tenha sido objeto de correta inscrição orçamental; 

b) Esteja adequadamente classificada. 

2 -  As receitas liquidadas e não cobradas em 31 de Dezembro devem transitar para o 

Orçamento do novo ano económico nas mesmas rubricas em que estavam previstas no 

ano findo. 

 

Artigo 36º 

(Emissão) 

1 -  As UO e demais serviços emissores de receita são dotados de acesso à aplicação 

informática para emissão dos documentos de arrecadação (faturas ou outras), 

competindo-lhes efetivar o controlo da respetiva arrecadação. 

2 -  As entidades referidas no número anterior devem obrigatoriamente proceder à emissão 

dos documentos de arrecadação no prazo definido pelo Código do IVA, que é, salvo 

algumas exceções, o mais tardar no 5.º dia útil seguinte a contar da data do facto 

originário. 
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Artigo 37º 

(Postos de cobrança) 

1 -  Existem postos de cobrança nos serviços municipais em que se considere justificável, 

mediante aprovação prévia do Executivo. 

2 -  Pode o órgão executivo autorizar outras entidades, mediante acordo escrito de ambas as 

partes, a proceder à cobrança de receitas do Município. 

3 -  Nas situações previstas no número anterior devem essas entidades proceder 

integralmente com as disposições legais relativas ao registo de operações de tesouraria ou 

equivalentes. 

 

 

SECÇÃO II 

DA DESPESA 

 

Artigo 38º 

(Regras para a realização da despesa) 

1 -  As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de 

serem legais, estiverem inscritas no orçamento com dotação igual ou superior ao 

cabimento e ao compromisso, respetivamente. 

2 -  O cabimento ou cativação de verbas é feita a pedido dos serviços responsáveis pela 

despesa, que informam da necessidade do cabimento e da extinção do mesmo, com base 

em documentos escritos devidamente assinados e validados pelos responsáveis dos 

serviços. 

3 -  O compromisso deve obedecer ao disposto na Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 

em Atraso (LCPA). 

 

Artigo 39º 

(Documentos de suporte da execução da despesa) 

Os documentos de suporte para a execução orçamental da despesa e que constituem o suporte 

dos cabimentos e dos compromissos são: 

a) A requisição interna emitida pelos diversos serviços municipais;  

b) A proposta de cabimento; 
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c) A requisição externa ou autorização de compra emitida pelo aprovisionamento;  

d) A proposta de realização da despesa (PRD);  

e) Minutas de protocolos, contratos ou acordos de execução. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO 

 

 

SECÇÃO I 

DISPONIBILIDADES 

 

Artigo 40º 

(Numerário) 

1 -  A importância em numerário existente em caixa deve limitar-se ao indispensável, não 

devendo ultrapassar o montante adequado às necessidades diárias do Município, 

consideradas no montante de vinte mil euros de acordo com a deliberação camarária de 

12 de Janeiro de 2015. 

2 -  A importância mencionada no número anterior pode ser alterada em qualquer altura após 

deliberação nesse sentido. 

 

Artigo 41º 

(Responsabilidade e dependência do tesoureiro) 

1 -  Os trabalhadores são responsáveis pelos fundos, montantes e documentos à sua guarda. 

2 -  O tesoureiro responde diretamente pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas. 

3 -  Os demais trabalhadores em serviço na tesouraria respondem perante o respetivo 

responsável pelos seus atos e omissões que se traduzam em situações de alcance, 

qualquer que seja a sua natureza. 

4 -  O apuramento diário das contas, da responsabilidade do tesoureiro, deve ter em conta o 

disposto na lei. 

5 -  A responsabilidade por situações de alcance não é imputável ao tesoureiro estranho aos 

factos que as originaram ou mantêm, exceto se, no desempenho das suas funções de 

gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com dolo. 



 
                          
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA 

 

 
NORMA DE CONTROLO INTERNO 

(Alteração aprovada na reunião da Câmara Municipal de 14.12.2015) 31 

6 -  Sempre que no âmbito de ações inspetivas se realize a contagem dos montantes sob 

responsabilidade do tesoureiro, o PCM, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor,  

dá instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àquele, todos os 

elementos de que necessite para o exercício das suas funções. 

 

Artigo 42º 

(Balanço à Tesouraria) 

1 -  O balanço à tesouraria (BT) é um dos métodos e procedimentos de controlo utilizado para 

assegurar a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, a 

fraude e/ou erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos. 

2 -  O BT é obrigatoriamente efetuado, pelo menos, uma vez por trimestre, sem aviso prévio, 

por dois trabalhadores, e, ainda, sempre que se verifiquem as seguintes situações: 

a) Substituição de trabalhadores da tesouraria; 

b) Encerramento das contas em cada exercício económico; 

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o 

substituiu (em caso de dissolução). 

3 -  Os trabalhadores indicados para a realização do BT, “responsáveis pela contagem”, devem 

ser designados com carácter de rotatividade. 

 

Artigo 43º 

(Abertura e movimentação de contas bancárias) 

1 -  A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo. 

2 -  As contas bancárias são tituladas pelo Município e movimentadas simultaneamente com 

duas assinaturas ou códigos eletrónicos, sendo uma do PC ou Vereador com competência 

delegada para o efeito e outra do responsável pela Tesouraria ou do seu substituto. 

3 -  No caso da conta se destinar a projetos financiados ou cofinanciados, os SAF informam o 

responsável pelo controlo do projeto do número da nova conta na aplicação POCAL. 

 

Artigo 44º 

(Cartões de débito e ou cartões de crédito) 

1 -  A adoção de cartões de crédito e ou cartões de débito como meio de pagamento depende 

de aprovação pela CM, devendo o referido cartão estar associado a uma conta bancária 

titulada pelo Município. 
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2 -  As despesas pagas com cartões de crédito e ou cartões de débito devem respeitar as 

disposições legais e contabilísticas previstas no POCAL e na LCPA, pelo que se deve 

proceder à cabimentação do montante total da despesa até à qual é autorizada a utilização 

dos referidos cartões. 

 

Artigo 45º 

(Investimentos financeiros de risco) 

É proibida a realização de investimentos financeiros de risco, devendo tal menção constar das 

propostas das instituições consultadas. 

 

Artigo 46º 

(Realização de Aplicações Financeiras) 

1 -  Sempre que haja disponibilidade temporária de liquidez e para uma boa gestão dos ativos 

municipais deve o Município efetuar aplicações financeiras consultando várias instituições 

de crédito, atenta a relação custo/benefício da operação. 

2 -  O responsável pelo processo negocial é indicado pelo PCM a quem é dado conhecimento 

de cada fase do processo.  

 

Artigo 47º 

(Reconciliações bancárias) 

As reconciliações das contas bancárias tituladas pelo Município são efetuadas no final de cada 

mês e aquando da realização do BT. 

 

Artigo 48º 

(Fundos de Caixa e Fundos de Maneio) 

1 -  Os Fundos de Caixa (FC) destinam-se apenas à efetivação de trocos, sendo estritamente 

vedada a sua utilização para a realização de despesas e têm carácter anual. 

2 -  Os Fundos de Maneio (FM) são pequenas quantias de dinheiro atribuídas aos serviços para 

fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis e devem ser criados tantos quantos 

os necessários. 

3 -  As disposições específicas e detalhadas relativas à constituição de FM encontram-se 

previstas no Regulamento Interno de Fundos de Maneio (RIFM). 
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SECÇÃO II 

EXISTÊNCIAS 

 

Artigo 49º 

(Definição) 

Consideram-se existências todos os bens suscetíveis de armazenamento, destinados ao 

consumo ou venda por parte do Município. 

 

Artigo 50º 

(Princípios Gerais) 

1 -  O Município atua de acordo com a regra do menor stock possível. 

2 -  Cada local de armazenagem tem um responsável pela sua gestão e manutenção, nomeado 

para o efeito pelo respetivo dirigente da UO, a quem cabe zelar pelo controlo e 

movimentação dos bens depositados no armazém, de forma a garantir um regular 

funcionamento dos serviços, e que responde perante o seu superior hierárquico no caso de 

eventuais irregularidades ou falhas nos armazéns. 

3 -  O responsável mencionado no número anterior não pode intervir no processo de aquisição 

dos bens armazenados. Os registos de entrada e de saída em armazém são registados na 

correspondente aplicação informática. 

4 -  A quantidade de existências em armazém é determinada pelos serviços com 

responsabilidade da gestão dos mesmos, mediante elaboração anual de uma estimativa 

das necessidades que não possam ser asseguradas de outra forma. 

5 -  Em armazém encontram-se as quantidades estritamente indispensáveis ao normal 

funcionamento dos serviços, em obediência ao princípio da economia, que visa ter em 

conta o custo/benefício associado às existências a deter em armazém evitando-se 

desperdícios. 

6 -  Cada serviço define os locais de armazenagem que melhor se adapte às condições de 

segurança e acondicionamento dos bens, sendo da sua responsabilidade promover as 

condições de segurança dos armazéns. 

7 -  Todas as operações inerentes às existências só podem ser efetuadas pelo responsável e 

seus colaboradores, devidamente autorizados pela entidade competente. 
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Artigo 51º 

(Criação e extinção de armazéns) 

1 -  Os serviços propõem ao membro do executivo com competência no pelouro 

correspondente, a criação ou a extinção de locais de armazenagem devidamente 

justificada.  

2 -  A proposta é formulada após a avaliação pelos serviços da necessidade de criação ou 

extinção de um armazém, tendo em conta, respetivamente, a razoabilidade da existência 

de novo armazém ou a cessação dos motivos que legitimaram a sua criação.  

 

 

SECÇÃO III 

IMOBILIZADO 

 

Artigo 52º 

(Âmbito de aplicação) 

1 -  O inventário e cadastro do imobilizado corpóreo municipal compreende todos os bens de 

domínio privado, disponível e indisponível, de que o Município é titular e todos os bens de 

domínio público de que seja responsável pela administração e controlo, estejam ou não 

afetos à sua atividade operacional. 

2 -  São igualmente objeto de inventariação e cadastro os bens que compõem o imobilizado 

corpóreo e incorpóreo e os investimentos financeiros. 

3 -  Para efeitos da presente NCI consideram-se: 

a) Bens de domínio privado - bens imóveis, móveis e veículos que estão no comércio 

jurídico - privado e que o Município utiliza para o desempenho das suas funções ou 

que se encontram cedidos temporariamente e não estão afetos ao uso público 

geral; 

b) Bens de domínio público - os bens do Município ou sob administração deste, que 

estão afetos ao uso público e estão, por natureza, fora do comércio jurídico-

privado insuscetíveis de apropriação individual devido à sua utilidade coletiva 

desde que qualquer norma jurídica os classifique como coisa pública; 

c) Imobilizado corpóreo, os bens materialmente acabados que se presuma ter vida 

útil superior a um ano, não se destinem a ser vendidos, cedidos ou transformados 

no decurso normal da atividade municipal, quer sejam da sua propriedade ou 

estejam sobre sua administração e controlo; 
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d) Imobilizado incorpóreo os bens intangíveis, nomeadamente direitos e despesas de 

constituição, arranque e expansão. 

 

Artigo 53º 

(Gestão e registo de bens móveis e imóveis) 

1 -  O serviço competente pela gestão do património (GP), em colaboração com os restantes 

serviços, efetua o levantamento, coordenação e sistematização da informação de todos os 

bens móveis e imóveis pertencentes ao Município. 

2 -  Os bens constam do inventário da Autarquia desde o momento da sua aquisição até ao seu 

abate. 

3 -  A cada bem corresponde uma ficha individual, criada com a entrega da fatura, escritura, 

auto de receção provisória ou documento legal que titule a aquisição, a qual contém a 

informação estipulada na legislação em vigor. 

4 -  Os registos contabilísticos referentes à valorização do imobilizado são da competência dos 

SAF, em articulação com o serviço da GP. 

5 -  A gestão do imobilizado é sempre efetuada tendo em consideração o disposto no RICPM. 

 

Artigo 54º 

(Procedimentos de controlo) 

Para assegurar a coerência e a fiabilidade dos registos contabilísticos do imobilizado, os SAF 

verificam periodicamente: 

a) A conformidade dos registos contabilísticos, efetuados com a criação das respetivas 

fichas de imobilizado; 

b) A contabilização das valorizações solicitadas pelo serviço de património, no decurso do 

processo de inventariação; 

c) A confirmação da realização da inventariação definitiva solicitada ao serviço de 

património. 
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Artigo 55º 

(Imobilizações em curso) 

Os SAF elaboram no final de cada ano económico os mapas de inventariação do imobilizado em 

curso que refletem a variação dos elementos constitutivos do património afeto à Autarquia, nos 

termos do estipulado na legislação era vigor. 

 

 

Secção IV 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

Artigo 56º 

(Planeamento) 

1 -  No desenvolvimento das suas atividades, o Município assegura nomeadamente o 

cumprimento dos princípios da igualdade e da concorrência, adotando os procedimentos 

com vista à adjudicação de contratos públicos ou de atos passíveis de contratos públicos 

previstos na legislação vigente. 

2 -  As aquisições necessárias à atividade dos serviços devem ser planeadas aquando da 

preparação do Orçamento, tendo por base uma avaliação clara e objetiva das 

necessidades, e transmitidas às entidades competentes em matéria de aprovisionamento. 

3 -  Os eleitos e dirigentes autorizam a realização de despesa nos termos e de acordo com os 

limites fixados na lei ou nas delegações e subdelegações de competências. 

4 -  Os SAF mantêm atualizada uma lista de todos os eleitos e dirigentes com competências 

próprias, delegadas/subdelegadas para a realização de despesas ou para a autorização de 

pagamentos. 

 

Artigo 57º 

(Garantias de concorrência) 

1 -  São criadas nas UO/serviços uma base de dados de fornecedores por categoria de bens ou 

serviços, atualizadas anualmente. 

2 -  Nos procedimentos pré-contratuais por ajuste direto, os serviços convidam 

preferencialmente no mínimo três entidades para apresentação de propostas, garantindo-

se a observância dos limites à contratação estabelecidos no Código de Contratos Públicos 

(CCP). 

3 -  Excecionam-se do disposto no número anterior as seguintes situações: 
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a) Contratação com recurso a acordos-quadro ou centrais de compras;  

b) Ajuste direto com fundamento em critérios materiais, nos termos  do CCP; 

c) Ajustes diretos simplificados; 

d) Em casos de estado de necessidade e urgência, devidamente fundamentados; 

e) Outras legalmente previstas. 

 

Artigo 58º 

(Boas práticas) 

1 -  O serviço competente em matéria de compras e aprovisionamento (SCPA) disponibiliza na 

página da Intranet da CM uma lista de verificação dos procedimentos a fim de instruir os 

procedimentos de contratação. 

2 -  É igualmente disponibilizado na página da Intranet da CM um manual relativo à aplicação 

do CCP. 

3 -  No âmbito da condução dos procedimentos, e quando solicitado. os dirigentes devem: 

a) Evitar indicar os mesmos elementos, de forma reiterada, para os júris de 

procedimentos de contratação com objetos idênticos; 

b) Sensibilizar os trabalhadores envolvidos em qualquer fase dos procedimentos de 

contratação para o cumprimento dos elementares deveres de sigilo e reserva, 

nomeadamente não fornecendo aos concorrentes qualquer informação 

privilegiada que lhes permita apresentar uma melhor proposta; 

c) Incentivar os trabalhadores a cumprir escrupulosamente os deveres de isenção, 

nomeadamente declarando ao seu dirigente todos os presentes ou benefícios que 

lhes sejam oferecidos por fornecedores e que possam influenciar ou parecer 

influenciar a imparcialidade com que exercem as suas funções; 

d) Garantir a segregação de funções, por exemplo, assegurando que quem realiza o 

levantamento de necessidades não participa no procedimento de contratação. 
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Secção V 

RECURSOS HUMANOS 

 

Artigo 59º 

(Pessoal) 

1 -  O serviço responsável pelos recursos humanos (SRH) procede anualmente ao 

levantamento das necessidades de pessoal do Município e à planificação de eventuais 

ajustamentos que se tornem necessários em função da dinâmica interna, das opções do 

plano e de novas atribuições conferidas aos municípios e aos seus órgãos. 

2 -  A admissão de pessoal para o Município, seja qual for a modalidade de que se revista, 

depende de prévia autorização do PC ou do Vereador em quem ele delegue, bem como 

das demais autorizações legalmente definidas na lei. 

3 -  Não pode ser efetuada qualquer admissão sem prévia e adequada dotação orçamental e 

que não conste do levantamento referido no número 1 deste artigo, salvo por razões 

excecionais devidamente fundamentadas. 

4 -  As admissões são sempre precedidas dos procedimentos adequados à forma de que se 

revestem, nos termos da legislação em vigor. 

5 -  Para cada trabalhador existe um processo individual devidamente organizado e atualizado, 

que assume a forma de suporte de papel exclusivamente na medida do necessário. 

6 -  Têm acesso ao processo individual do trabalhador, para além do próprio ou seu 

mandatário com poderes para tal, o PCM ou o Vereador com competência delegada para a 

gestão de recursos humanos, o Vereador da área funcional e o dirigente da UO/serviço 

respetiva(o). 

7 -  A consulta dos processos individuais por parte dos trabalhadores dos SRH, no âmbito das 

suas atribuições específicas, depende de autorização escrita do responsável do SRH. 

8 -  A mobilidade interna deverá ser realizada através dos SRH, ouvidos os interessados e os 

dirigentes das UO de origem e de destino, através de despacho do PC ou de quem este 

delegue, e é refletida nas dotações orçamentais adequadas. 

9 -  O SRH é responsável pelo controlo dos limites e das despesas com trabalho extraordinário 

e em dias de descanso semanal e complementar e de outros abonos suplementares, 

devendo, numa ótica de gestão partilhada e de responsabilização de todos os dirigentes, 
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fornecer a cada dirigente ou coordenador funcional de UO autónomas, o balancete mensal 

dos gastos imputados aos respetivos serviços. 

10 -  O SRH assegura que não são ultrapassados os limites legais determinados para a realização 

de trabalho extraordinário. 

11 -  O SRH assegura o cumprimento dos limites legais de despesas com pessoal devendo, para 

o efeito, anexar ao orçamento municipal anual uma declaração que evidencie o seu 

cumprimento. 

12 -  Compete ao SRH definir regras relativas ao acesso à formação profissional dos 

trabalhadores, dando-lhes publicidade, nomeadamente na intranet. 

 

Artigo 60º 

(Contratos de avença e tarefa) 

1 -  Considerando as competências das unidades orgânicas da estrutura dos serviços, a 

celebração de contratos de tarefa e avença é efetuada sob proposta do respetivo dirigente 

do SCPA. 

2 -  A celebração de contratos de tarefa e avença deve cumprir as formalidades legais, 

nomeadamente no que respeita a autorizações pelos órgão e/ou entidades competentes,  

bem como a observância do previsto na Lei do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) 

conjugada com o CCP. 

3 -  Na abertura de processos de contratação devem ser observados os limites e 

condicionantes definidos por lei habilitante, nomeadamente no que respeita a limites de 

despesas com pessoal. 

 

Artigo 61º 

(Controlo da assiduidade) 

 

1 -  O SRH deve manter um registo que permita apurar o número de horas de trabalho 

prestadas pelo trabalhador, por dia e por semana, com indicação da hora de início e de 

termo do trabalho, bem como dos intervalos efetuados. 

2 -  O registo previsto no número anterior é efetuado por sistemas automáticos ou mecânicos. 
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Artigo 62º 

(Controlo do período de férias) 

1 -  O SRH deve manter um registo atualizado do número de férias gozadas por trabalhador, 

incluindo as faltas por conta do período de férias. 

2 -  No início de cada ano civil o SRH elabora mapa demonstrativo do número de dias de férias 

gozado por cada trabalhador no ano anterior com vista ao apuramento do saldo. 

3 -  O saldo referido no número anterior deve fazer parte da comunicação ao trabalhador 

aquando do preenchimento do mapa com vista à integração no mapa anual de férias.  

4 -  O mapa anual de férias é aprovado dentro dos prazos legalmente previstos. 

 

Artigo 63º 

(Processamento de remunerações) 

1 -  O processamento das remunerações é efetuado pelo SRH, através do Sistema de Gestão de 

Pessoal. 

2 -  As deduções não obrigatórias apenas são retidas a pedido expresso do trabalhador e 

iniciado o desconto no processamento do vencimento do mês seguinte a entrada do 

requerimento. 

3 -  É da responsabilidade do SRH o correto apuramento das retenções do IRS, o apuramento 

mensal das contribuições para a CGA e para a Segurança Social, bem como proceder aos 

demais descontos, obrigatórios e facultativos, dos trabalhadores. 

4 -  Compete ao SRH rececionar, conferir e processar mensalmente os documentos, relativos a 

abonos e descontos, nomeadamente abonos por trabalho extraordinário, noturno e por 

deslocação em serviço, bem como os relativos a pedidos de férias e participação de faltas 

ao serviço. 

5 -  A introdução de alterações nas folhas de vencimentos só pode ser efetuada por 

trabalhador autorizado e na presença de documentos comprovativos devidamente 

autorizados e visados. 

6 -  As folhas de vencimento, e respetivos mapas resumo, devem ser aprovados pelo dirigente 

da UO responsável pela gestão financeira, ou pelo membro do executivo com o pelouro 

dos recursos humanos ou do PC. 

7 -  De acordo com a ligação das aplicações de gestão de pessoal e contabilidade, são 

transferidos para a contabilidade os elementos relativos a vencimentos indispensáveis ao 

respetivo cabimento, compromisso e processamento. 
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8 -  Os vencimentos processados e visados nos termos das alíneas anteriores são pagos, em 

regra, por transferência bancária e processados através do envio de ficheiro informático 

(devidamente autorizado previamente pelas pessoas com poder para movimentar contas 

bancárias) à instituição bancária, o qual deverá conter os dados dos trabalhadores, 

respetivas contas bancárias e valores a transferir. 

 

Artigo 64º 

(Acumulação de funções e atividades) 

1 -  Atendendo ao princípio da exclusividade do exercício de funções públicas, não é permitida 

a acumulação de cargos ou lugares na administração pública nem do exercício de 

atividades públicas ou privadas, salvo nas situações legalmente previstas, devidamente 

fundamentadas e autorizadas. 

2 -  A acumulação de cargos ou lugares na administração pública, bem como o exercício de 

outras atividades pelos trabalhadores da administração pública depende de autorização, 

devendo a mesma ser solicitada, por escrito e nos termos legalmente estabelecidos ao 

PCM. 

3 -  A emissão de decisão relativa aos pedidos de acumulação de atividades e funções é feita 

mediante informação do dirigente do serviço ou chefia imediata do requerente, que se 

deve pronunciar sobre a conveniência do deferimento do pedido, designadamente sobre o 

horário a praticar, garantia de manutenção de isenção e imparcialidade nas funções 

exercidas e inexistência de prejuízo para o interesse publico. 

4 -  O SRH, atento o parecer do dirigente do serviço, analisa a conformidade do pedido, e 

remete para despacho do PCM ou para o membro do executivo com competência 

delegada. 

5 -  Após tomada de conhecimento da decisão sobre o pedido de acumulação de atividades e 

funções pelo interessado e pelo respetivo serviço a que está afeto, o SRH procede ao 

arquivamento do respetivo despacho no processo individual do trabalhador. 

6 -  O SRH procede ao arquivo de toda a documentação relativa às licenças nos respetivos 

processos individuais. 

 

Artigo 65º 

(Avaliação do desempenho) 

No processo de avaliação de desempenho, as menções qualitativas e respetiva quantificação, 

quando fundamentam no ano em que são atribuídas, a mudança de posição remuneratória na 
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carreira ou a atribuição de prémio de desempenho, são objeto de publicitação, bem como as 

menções qualitativas anteriores que contribuam para tal fundamentação. 

 

 

SEÇÃO VI 

SEGUROS 

 

Artigo 66º 

(Seguros) 

1 -  Compete ao SGP gerir a carteira de seguros relativamente às necessidades do Município. 

2 -  Na gestão da carteira de seguros do Município pode a UO responsável, mediante proposta 

autorizada pelo PCM, recorrer aos serviços de entidades externas de mediação e 

corretagem de seguros, com quem fará a necessária articulação. 

3 -  O dirigente responsável pelo património deve nomear um trabalhador responsável pela 

coordenação e acompanhamento da carteira de seguros do Município.  

4 -  Todos os bens móveis e imóveis, bem como atividades desenvolvidas pelo Município, alvo 

de seguro obrigatório, devem estar adequadamente segurados pelos respetivos valores 

patrimoniais e/ ou exigidos, competindo ao responsável designado a realização das 

diligências nesse sentido. 

5 -  Os capitais seguros devem estar atualizados com os valores patrimoniais e/ou exigidos, 

mediante despacho superior e sob proposta do responsável nomeado para 

acompanhamento e coordenação da carteira de seguros do Município. 

6 -  Os bens e atividades que não se encontrem sujeitos a seguro obrigatório podem 

igualmente ser segurados, mediante proposta apresentada pelos serviços responsáveis 

pela gestão da carteira de seguros do Município e autorizada pelo PCM, na qual constem 

os respetivos valores e/ou capitais seguros e respetivos fundamentos. 
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CAPÍTULO IX 

OUTROS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO 

 

 

SEÇÃO I 

FINANCIAMENTO EXTERNO/PROJETOS COMPARTICIPADOS 

 

Artigo 67º 

(Realização de Candidaturas) 

Cabe ao serviço responsável pelas candidaturas a fundos comunitários (SCFC) a 

responsabilidade de coordenar os processos de instrução de candidaturas a programas e 

iniciativas externas, bem como da Administração Central, assegurando a respetiva formalização 

junto das entidades competentes. 

 

Artigo 68º 

(Controlo de Receita) 

O SCFC desenvolve as ações necessárias ao controlo da execução da receita municipal 

consignada, nomeadamente através da análise e acompanhamento de todos os contratos, 

protocolos e acordos geradores de receita, celebrados pelo Município. 

 

 

SEÇÃO II 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E APOIOS/TRANSFERÊNCIAS 

 

 

Artigo 69º 

(Requisitos de receção e atribuição) 

A decisão de concessão de subsídio, subvenção, bonificação, ajuda, incentivo, donativo ou 

similar é precedida da verificação dos requisitos e de acordo com os procedimentos e os 

critérios de atribuição previstos no Regulamentos Municipais aplicáveis e demais legislação em 

vigor. 
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Artigo 70º 

(Deveres de informação e publicidade) 

A concessão de subsídio, subvenção, bonificação, ajuda, incentivo, donativo ou similar é objeto 

de publicação nos termos previstos na lei. 

 

 

SEÇÃO III 

ENDIVIDAMENTO  

 

Artigo 71º 

(Endividamento e Regime de Crédito) 

1 - A contração de qualquer empréstimo de curto, médio ou longo prazo é sempre precedida 

de consulta a, pelo menos, três (3) instituições de crédito e sempre em cumprimento do 

estipulado na legislação em vigor. 

2 A proposta de decisão, a ser submetida à apreciação dos Órgãos Executivo e Deliberativo, é 

acompanhada de um mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município, 

bem como de um estudo comparativo das várias propostas recebidas, justificando os 

critérios e a razão da opção. 

 

Artigo 72º 

(Controlo da capacidade de endividamento) 

1 -  Compete aos SAF manter, em suporte adequado e devidamente atualizado, um processo 

por cada empréstimo do qual conste uma conta corrente atualizada, os documentos 

justificativos das despesas enviados à instituição bancária para reembolso e comprovativos 

da aplicação dos fundos libertos no objeto para o qual o empréstimo foi contratado, bem 

como os demais documentos que evidenciem a legalidade dos procedimentos. 

2 -  Os encargos da dívida resultantes da contração de empréstimos são conferidos por 

trabalhador designado pelo dirigente dos SAF, nomeadamente na componente dos juros, 

antes de emitida a respetiva ordem de pagamento. 

3 -  Sempre que seja efetuado o pagamento de amortização de capital ou juros deve proceder-

se à reconciliação da conta do empréstimo com o montante inscrito no documento 

bancário. 
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4 -  O acompanhamento e controlo da capacidade financeira do Município deve constar de 

relatório trimestral da contabilidade patrimonial, onde seja dada ênfase à evolução das 

contas “dívidas a terceiros” e qual a sua posição face aos créditos de idêntica natureza, de 

acordo com a lei. 

5 -  Sempre que surjam alterações ao montante do endividamento municipal, o dirigente dos 

SAF elabora e apresenta ao PCM, relatório de avaliação da situação, tendo em atenção os 

limites fixados pelo RFALEI e demais legislação aplicável. 

 

 

SEÇÃO IV 

SETOR EMPRESARIAL LOCAL E OUTRAS ENTIDADES COM RELEVÂNCIA  

PARA O APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL ENDIVIDAMENTO  

 

Artigo 73º  

(Contratos-programa e contratos de gestão) 

1 -  As relações financeiras com as empresas do sector empresarial local (SEL) são 

obrigatoriamente suportadas em contratos de gestão ou contratos-programa, elaborados e 

fundamentados nos termos da lei. 

2 -  Qualquer despesa de outra natureza obedece ao disposto no CCP. 

3 -  Os contratos de gestão ou contratos-programa a celebrar são submetidos a apreciação e 

emissão de parecer pelos SAF, nomeadamente quanto aos compromissos financeiros deles 

emergentes e à sua adequação às possibilidades orçamentais e financeiras do Município. Os 

contratos de gestão ou contratos-programa são quantificados com a devida justificação do 

valor apresentado, acompanhados do parecer do fiscal único da empresa e expressamente 

referidos nos instrumentos de gestão previsional das empresas. 

4 -  Nos contratos de gestão e nos contratos-programa é obrigatoriamente definido o objeto a 

prosseguir e, ainda, de forma explícita, um conjunto de indicadores ou referenciais que 

permitam medir a realização dos objetivos, bem como os direitos e obrigações das entidades 

envolvidas, nomeadamente o prazo de execução e o valor das transferências a efetuar pelo 

Município, discriminadas por atividades e suportado em orçamentos previsionais. 
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5 -  Cabe ao serviço responsável pela organização e remessa dos processos para o Tribunal de 

Contas o envio dos contratos para visto prévio, quando legalmente exigível, com 

conhecimento do mesmo ao serviço competente em matéria de relato e controlo 

orçamental e às empresas. 

 

Artigo 74º 

(Monitorização e execução dos contratos) 

1 -  A celebração de contratos é monitorizada pelo membro do órgão executivo com delegação 

em matéria do acompanhamento da empresa, desde logo quanto ao desenvolvimento das 

atividades. 

2 -  Trimestralmente são elaborados pelas empresas, e em articulação com os serviços 

competentes do Município, relatórios com informação detalhada relativa à execução física 

e financeira dos contratos-programa. 

3 -  Os relatórios a elaborar incluem a quantificação dos desvios relevantes e propostas de 

medidas corretivas, sempre que for caso disso, e são submetidos ao membro do órgão 

executivo com delegação na matéria, com conhecimento aos SAF.  

4 -  Cada contrato deve ser objeto de um relatório final, a elaborar pelas empresas, para 

submissão ao membro do executivo com competência na área financeira, em que são 

avaliados os aspetos previstos na lei, designadamente a eficiência e eficácia obtidas através  

do conjunto de indicadores ou referenciais que permitem medir a realização dos objetivos 

sectoriais.  

 

Artigo 75º 

(Outras entidades com relevância para o apuramento da dívida total) 

Para além das empresas do setor empresarial local, são relevantes para apuramento da dívida 

total do Município as entidades referidas no artigo 54.º do RFALEI. 
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Artigo 76º 

(Deveres de informação) 

As empresas e entidades mencionadas nos números anteriores enviam ao SAF os dados 

necessários ao cumprimento dos deveres de informação e de apresentação de contas pelo 

Município junto da tutela da Administração Central. 

 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Artigo 77º 

(Infrações) 

Os atos ou omissões que contrariem o disposto na NCI podem implicar responsabilidade 

funcional ou disciplinar, consoante o caso, imputável aos titulares de órgãos, dirigentes, 

coordenadores, e aos trabalhadores, sempre que resultem de atos ilícitos praticados no 

exercício das suas funções ou por causa desse exercício. 

 

Artigo 78º 

(Dúvidas e omissões) 

São competentes para a interpretação e integração de lacunas das normas do presente diploma 

os órgãos responsáveis pela sua emissão.  

 

Artigo 79º 

(Alterações) 

1 -  A NCI é objeto de alterações, aditamentos ou revogações, adaptando-se, sempre que 

necessário, a eventuais alterações de natureza legal aplicáveis às Autarquias Locais, bem 

como as que decorram de outras normas de enquadramento e funcionamento local, 

deliberadas pela CM e/ou pela AM, no âmbito das respetivas competências e atribuições 

legais, quando razões de eficiência e eficácia assim o justifiquem. 

2 -  Para além do previsto no número anterior, a presente norma deve ser atualizada no prazo 

máximo de 2 anos a contar da data de aprovação. 
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Artigo 80º 

(Entidades tutelares) 

No prazo de 30 dias após a sua aprovação, são remetidas cópias da NCI e de todas as alterações 

que lhe venham a ser introduzidas, à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas. 

 

Artigo 81º 

(Norma revogatória) 

Com a entrada em vigor da presente NCI são revogadas todas as disposições municipais que a 

contrariem ou nas partes em que a contrariem. 

 

Artigo 82º 

(Entrada em vigor) 

1 -  A presente Norma entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte após a sua 

aprovação pelo órgão competente. 

2 -  À aprovação deve ser dada publicidade nos termos habituais e no sítio da Intranet e 

Internet da CM, onde ficará disponível para consulta. 

 

Artigo 83º 

(Normas transitórias) 

1 -  Os dirigentes das diversas UO e serviços têm 180 dias para submeter à apreciação do 

Vereador responsável pela respetiva área os fluxogramas, e os manuais de procedimentos 

respeitantes àquelas. 

2 -  Os fluxogramas mencionados no número anterior fazem parte integrante da presente NCI 

após aprovação do Vereador responsável. 

3 -  No prazo fixado no n.º 1 do presente artigo, podem os dirigentes submeter ao GAQ 

propostas de alteração à presente NCI que se mostrem necessárias para adaptação e 

melhoria. 

4 -  No âmbito das suas funções específicas, compete ao GAQ avaliar as propostas de alteração 

e submeter as mesmas à apreciação e votação dos órgãos competentes. 

5 -  Após a conclusão dos procedimentos concursais em curso, é elaborado e inserido o anexo 

1 relativo à definição dos responsáveis, previsto no n.º 5, do artigo 5º da presente NCI. 

 

  


