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Glossário de siglas 

 

AMA – Agencia para a Modernização Administrativa  

AMT - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes  

CCP - Código dos Contratos Públicos 

CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado 

DDORC - Demonstração de desempenho orçamental  

DGO - Direção Geral do Orçamento 

DLEO - Decreto-Lei de Execução Orçamental 

DODES Demonstração de execução orçamental da despesa 

DOREC - Demonstração de execução orçamental da receita  

DPPI - Demonstração da execução do plano plurianual de investimento  

DRF - Departamento de Recursos Financeiros  

DRP - Departamento de Recursos Patrimoniais  

DS - Direções de Serviço  

DSAR – Direção de Serviços de Administração e Recursos 

FM - Fundo de Maneio  

GERFIP - Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado 

IBAN - International Bank Account Number 

IGCP, E.P.E. - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 

IMT, I. P. - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.  

IMTT, I. P. - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P.  

INA - Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas  

InIR, I. P. - Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P.  

IPTM, I. P - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P.  

JurisApp - Centro de Competências Jurídicas do Estado 

LCPA - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

LCPA - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

LOE - Lei do Orçamento do Estado 

MOAF - Mapa de Origem e Aplicação de Fundos 

NCP – Norma de Contabilidade Publica 

PME - Previsão Mensal de Execução  

PO - Programa Orçamental 

POCP - Plano Oficial de Contabilidade Publica 

PPI - Plano plurianual de investimento 

RNAP -  Reposições não abatidas aos pagamentos 

SCEP - Sistema Contabilístico de Encargos Plurianuais 

SCI - Sistema de controlo interno   

SIEV - Sistema de Identificação Eletrónica de Veículos, S.A.,  

SIGO - Sistema de Informação de Gestão Orçamental 

SIGO/SCEP - Sistema de Informação de Gestão Orçamental/ Sistema Central de Encargos Plurianuais) 

SIGO/SIPI - Sistema de Informação de Gestão Orçamental 

SNC-AP - Sistema de Normalização Contabilística para administrações públicas 

TPA - Terminal de pagamento automático; 
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I. Nota Introdutória 

A Norma de Controlo Interno visa clarificar métodos, técnicas e procedimentos de controlo aplicáveis ao 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.), nomeadamente na clarificação de procedimentos de 

controlo interno a cumprir pelas diferentes unidades orgânicas. 

 

O controlo interno é uma forma de organização que pressupõe a existência de um plano e de sistemas 

coordenados, destinados a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades ou mitigar as suas consequências 

e maximizar o desempenho.  

 

A Norma de Controlo Interno tem como objetivos: 

 

– Definição clara e transparente dos procedimentos para todos os intervenientes; 

 – Responsabilização na gestão dos seus recursos; 

–Cumprimento das normas legais e procedimentos instituídos intrínsecos às várias matérias. 

 

A Norma, na sua conceção, será formada por duas componentes: uma de enquadramento teórico do controlo 

interno, outra de índole mais prática, contendo regras de controlo interno das diversas matérias e processos 

produtivos.  

 

A Norma encontra-se estruturada da seguinte forma: inicia-se com a caracterização do IMT, I.P., de seguida 

aborda-se o enquadramento geral do sistema de controlo interno, os princípios e regras orçamentais, as 

características qualitativas, os documentos contabilísticos previsionais e os documentos de prestação de 

contas.  

 

Remete-se para uma leitura complementar de procedimentos e outras diretrizes internas em vigor. 
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II. Caracterização do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., 

abreviadamente designado por IMT, I.P., resulta da fusão do Instituto da Mobilidade e dos Transportes 

Terrestres, I.P., do Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, I.P., do Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos, I.P., nas suas atribuições no domínio da supervisão e da regulação da atividade económica dos 

portos comerciais e dos transportes marítimos e ainda das atribuições da Comissão de Planeamento de 

Emergência dos Transportes Terrestres.  

 

O IMT, I.P. é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e de património próprio que atualmente prossegue atribuições dos Ministérios da 

Administração Interna, das Infraestruturas e da Habitação, do Ambiente e Ação Climática, e do Mar, sob 

superintendência do Ministro das Infraestruturas e da Habitação. 

 

2.1 Enquadramento legal 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. foi criado através do Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de 

outubro, que reestruturou o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I.P. (IMTT, I. P.). Sucede nas 

atribuições do IMTT, I.P. bem como do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias, I.P. (InIR, I. P.), e do Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I. P.), no domínio da supervisão e regulação da atividade 

económica dos portos comerciais e dos transportes marítimos, bem como da navegação da via navegável do 

Douro, conforme previsto na Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, e nas atribuições da Comissão de 

Planeamento de Emergência dos Transportes Terrestres. 

 

A publicação do Decreto-Lei n.º 77/2014, de 14 de maio, diploma que procedeu à alteração do Decreto-Lei n.º 

236/2012, de 31 de outubro, segregou deste último as atribuições de regulação dos setores da mobilidade e 

dos transportes, que passaram a estar afetas à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), criada pelo 

Decreto-Lei n.º 78/2014, de 14 de maio. 

 

Na mesma data, foi publicado o Decreto-Lei n.º 76/2014 (14 de maio), que determinou a dissolução e a 

consequente extinção da SIEV – Sistema de Identificação Eletrónica de Veículos, S.A., atribuindo ao IMT, I.P. 

as competências daquela em matéria de licenciamento e autorizações no âmbito do sistema de identificação 

eletrónica de veículos para pagamento de portagens e atribuindo à AMT as competências de regulação e 

arbitragem do mesmo sistema. 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 83/2015, de 21 de maio, a jurisdição portuária direta nas zonas marítimas, 

flúvio-marítimos e terrestres necessárias à exploração da via navegável do Douro foi transferida para a 

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. 

 

O Decreto-Lei n.º 79/2016, de 23 de novembro, procedeu a nova alteração das atribuições e competências do 

IMT, I.P. ao fazer transitar da Direção-Geral das Atividades Económicas as suas atribuições de coordenação 

das relações bilaterais, europeias e internacionais nas áreas das infraestruturas, dos transportes e das 

comunicações no IMT, I.P. 
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2.2 Estrutura Organizacional 

Os estatutos do IMT, I.P. foram publicados em 16 de julho de 2015 pela Portaria n.º 209/2015, deles resultando 

uma estrutura orgânica que compreende serviços centrais e serviços desconcentrados, estes últimos com 

funções operativas de prestação de serviços diretos aos cidadãos e às empresas. 
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Ao nível dos serviços centrais podemos encontrar a seguinte macroestrutura: 
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Ao nível dos serviços desconcentrados a organização da Portaria referida resulta na seguinte estrutura: 
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2.3 Missão e objetivos estratégicos 

 

A missão do IMT, I.P., que decorre do conjunto de diplomas que o criaram e alteraram, pode ser definida como: 

 O exercício das funções de regulamentação técnica, de licenciamento, coordenação, fiscalização e 

planeamento no setor dos transportes terrestres, fluviais e respetivas infraestruturas e na vertente 

económica do setor dos portos comerciais e transportes marítimos; 

 A gestão de contratos de concessão em que o Estado seja concedente, nos referidos setores ou em 

outros setores, nomeadamente, relativos a transporte aéreo e infraestruturas aeroportuárias, de 

modo a satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens. 

 

Na prossecução da sua missão, enquanto linhas de ação permanentes, o Instituto desenvolve um conjunto de 

atividades principais que se enquadram no âmbito das suas áreas de atribuição e competência: 

 Regulamentação Jurídico-Económica 

 Regulamentação Técnica, de Qualidade e de Segurança 

 Qualidade da Mobilidade dos Cidadãos 

 Formação e Certificação 

 Representação do Estado Concedente/Gestão de Contratos de Concessão 

 Fiscalização 

 Assessoria ao Governo 

 Eficiência dos Sistemas de Transportes 

 Estudos, Avaliação e Prospetiva 

 Internacionalização 

 

2.4 Competências legais e delegadas 

 

O IMT, I.P. é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e de património próprio que prossegue atribuições do Ministério das 

Infraestruturas e Habitação, sob superintendência e tutela do respetivo Ministro, em coordenação com o 

Ministro da Administração Interna, o Ministro do Ambiente e Ação Climática e o Ministro do Mar, em razão 

das matérias relacionadas com as respetivas áreas. 

 

O conselho diretivo do IMT é composto por um presidente e por dois vogais. É da competência do conselho 

diretivo, sem prejuízo das competências conferidas por lei ou que nele sejam delegadas ou subdelegadas, no 

âmbito da orientação e gestão do IMT, I. P.:  

a). Aprovar os estudos, pareceres e propostas a apresentar ao Governo;  

b). Celebrar acordos de cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, nos termos da lei;  

c). Exercer os poderes normativos e regulamentares previstos na lei;  

d). Exercer os poderes de licenciamento, de autorização e de certificação, bem como quaisquer outros 

poderes públicos legalmente cometidos ao IMT, I. P., como entidade reguladora do setor da 

mobilidade e dos transportes terrestres e do setor das infraestruturas rodoviárias, designadamente 

emitindo os títulos representativos das licenças, autorizações e certificações concedidas e os demais 

documentos oficiais do IMT, I. P.;  

e). Praticar os atos relativos à organização e funcionamento dos sistemas de registo e de informação;  

f). Processar e punir as infrações às normas cuja implementação, supervisão, inspeção e fiscalização 

lhe compete, bem como as resultantes do incumprimento das suas próprias determinações, nos 

termos da lei;  

g). Decidir os processos de contraordenações legalmente cometidos ao IMT, I. P., e aplicar as respetivas 

coimas e sanções acessórias;  

h). Comunicar às autoridades competentes as irregularidades e as infrações de que tenha conhecimento 

no exercício da sua atividade, em particular, nas áreas da fiscalidade e segurança social (artigo 6.º 

da Lei Orgânica). 
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Desta forma, o Conselho Diretivo procede normalmente à publicação de uma Deliberação para delegar nos 

diversos dirigentes de Unidades Orgânicas com possibilidade de subdelegação, a competência para a prática 

de alguns atos. Na referida deliberação são fixados os valores para autorização das despesas inerentes a 

empreitadas de obras públicas, locação e aquisição de bens e serviços. 
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III. Enquadramento geral do sistema de controlo interno 

 

O controlo interno é obrigatório no setor público como se depreende do edifício legislativo que a seguir, de 

forma abreviada, se indica: 

 

O Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, diploma que aprova o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas, no seu artigo 9.º, preceitua que o sistema de controlo interno 

a adotar pelas entidades públicas engloba, designadamente, o plano de organização, as políticas, os métodos 

e os procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos 

responsáveis que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, 

incluindo a salvaguarda dos 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 orçamental e financeira 

fiável. 

 

Acrescenta que o sistema de controlo interno tem por base sistemas adequados de gestão de risco, de 

informação e de comunicação, bem como um processo de monitorização que assegure a respetiva adequação 

e eficácia em todas as áreas de intervenção. 

 

O sistema de controlo interno visa garantir: 

 

a) A salvaguarda da legalidade e da regularidade da elaboração, execução e modificação dos 

documentos previsionais, da elaboração das demonstrações orçamentais e financeiras e do sistema 

contabilístico como um todo; 

b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares; 

c) A salvaguarda do património; 

d) A aprovação e o controlo de documentos; 

e) A exatidão e a 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 à assunção de encargos; 

h) O controlo das aplicações e do ambiente informático; 

i) O registo oportuno das operações pela quantia correta, em sistemas de informação apropriados e no 

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

normas legais aplicáveis; 

j). Uma adequada gestão de riscos. 

 

A Lei n. º8/90, de 20 de fevereiro, diploma enquadrador das Bases da Contabilidade Pública, refere no seu 

artigo 12.º, sob a epígrafe “Meios de fiscalização interna”, que os serviços e organismos dotados de autonomia 

administrativa e financeira deverão dispor de meios de fiscalização interna tecnicamente independentes dos 

respetivos órgãos de direção. 

 

O Decreto-Lei nº 155/92, de 25 julho – Regime da Administração Financeira do Estado (RAFE), estabelece 

no art.º 53, que a gestão orçamental dos serviços e organismos abrangidos pelo presente diploma será 

controlada através das seguintes formas:  

 Autocontrolo pelos órgãos competentes dos próprios serviços e organismos; 

 Controlo interno, sucessivo e sistemático, da gestão, designadamente através de auditorias a realizar 

aos serviços e organismos; 

 Controlo externo, a exercer pelo Tribunal de Contas. 
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O sistema de controlo interno (SCI) previsto no Decreto-Lei nº 166/98, de 25 de junho, compreende os 

domínios: 

 Orçamental; 

 Económico; 

 Financeiro e patrimonial; 

 Visa assegurar o exercício coerente e articulado do controlo no âmbito da Administração Pública. 

 

Conforme o n.º 2 do artigo 2º do D.L. 166/98, “O controlo interno consiste na verificação, acompanhamento, 

avaliação e informação sobre a legalidade, regularidade e boa gestão, relativamente a actividades, programas, 

projectos, ou operações de entidades de direito público ou privado, com interesse no âmbito da gestão ou 

tutela governamental em matéria de finanças públicas, nacionais e comunitárias, bem como de outros 

interesses financeiros públicos nos termos da lei”. 

 

O SCI pretende na sua essência, tornar a gestão mais eficaz. 

 

Um SCI deve englobar o plano de organização interno, políticas, métodos, técnicas e procedimentos de 

controlo. O mesmo deve compreender um conjunto de procedimentos tendentes a: 

 Salvaguarda dos ativos; 

 Garantir: 

– a legalidade e regularidade das operações; 

– que todas as operações, e apenas essas, foram corretamente autorizadas, liquidadas, 

ordenadas, pagas e registadas; 

 Assegurar a oportunidade, a confiança e a integridade das informações de gestão; 

 Promover a economia e a eficiência das operações ou atividades do Organismo; 

 Integralidade e exatidão dos registos contabilísticos; 

 Assegurar que os resultados correspondem aos objetivos definidos.  

 

Desta forma, o conjunto de procedimentos referidos anteriormente deve permitir: 

 Identificar os tipos de operações mais relevantes; 

 Identificar os principais fluxos de processamento das operações das áreas chave do controlo; 

 Efetuar uma descrição fiel e pormenorizada dos procedimentos de modo a conhecer os pontos fortes 

e fracos do controlo; 

 Determinar o grau de confiança, avaliando a segurança e fiabilidade de informação e a sua eficácia 

na prevenção e deteção de erros e irregularidades; 

 

E deve conter princípios básicos adequados, nomeadamente: 

 Segregação de funções; 

 Controlo de operações; 

 Definição de autoridade e responsabilidade; 

 O registo metódico dos factos. 

 

Um SCI deve observar os seguintes requisitos: 

 Um organograma que proporcione uma adequada distribuição de responsabilidades; 

 Um conjunto de normas e procedimentos que garanta um controlo razoável sobre os ativos, passivos, 

receitas e despesas; 

 Uma descrição das funções que assegure o integral cumprimento dos deveres e responsabilidades 

de cada uma das unidades de funcionamento que compõem o organograma;  

 Colaboradores adequadamente formados e preparados em função das tarefas e responsabilidades 

que lhes estão cometidas; 

 Segregação de funções que implique separação de funções incompatíveis entre si;  
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 Rotação de colaboradores diminuindo as oportunidades de fraudes e que possibilite o surgimento de 

novas ideias de trabalho, eliminando a rotina; 

 Conhecimento por parte de cada funcionário dos limites das suas obrigações e direitos; 

 Controlo das operações; a verificação e/ou conferência daquelas deve ser efetuada por pessoas 

diferentes das que intervieram na sua realização ou registo; 

 Registo metódico dos factos e das operações devem basear-se nas regras aplicáveis e em 

documentação adequada e fidedigna.  

 

A Instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2004, de 22 de janeiro, que aprova as instruções para a organização 

e documentação das contas abrangidas pelo LCPA, no seu ANEXO I – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS, tornava obrigatório o envio da Norma de Controlo Interno por parte das entidades sujeitas ao POCP.  

Esta Instrução foi revogada recentemente pela Instrução n.º 1/2019, de 13 de fevereiro, mantendo até ao 

final do processo de transição das entidades para o SNC-AP, por via do disposto na sua norma revogatória, a 

prestação de contas nos moldes atuais, daqui emergindo a obrigatoriedade de remessa da NCI conjuntamente 

com a documentação das contas. 

 

A Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, que aprova a Lei de Enquadramento orçamental, veio reforçar o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/98, de 25 de junho, que estabelece no seu artigo 69º que “o sistema de 

controlo da administração financeira do Estado compreende os domínios orçamental, económico, financeiro e 

patrimonial e visa assegurar o exercício coerente e articulado do controlo no âmbito das administrações 

públicas”. 

 

Refere ainda que integram esse sistema “a própria entidade responsável pela execução, os órgãos de 

fiscalização interna, as entidades hierarquicamente superiores de superintendência ou de tutela e os 

organismos de inspeção e de controlo do setor das administrações públicas”.  

 

Anualmente, deve ainda ser verificado o cumprimento da Lei do Orçamento do Estado, do Decreto-Lei de 

Execução Orçamental, das circulares da Direção-Geral do Orçamento, bem assim das demais normas legais 

em vigor. 

 

Nestes termos, a norma estatutária prevista na alínea d) do artigo 14º da Portaria 209/2015, de 16 de julho, 

atribui ao Gabinete de Auditora Interna do IMT, I.P, designadamente, a seguinte competência para: 

 

d) Elaborar e implementar o sistema de controlo interno (SCI), em articulação com as restantes unidades 

orgânicas do IMT, I. P., bem como efetuar ações de verificação do cumprimento das respetivas 

normas e procedimentos; 

 

Num sistema de controlo interno deve estar patente a noção de risco, ou seja, compreender a ocorrência de 

situações imprevistas, de prever e gerir as mesmas, uma vez que estes eventos potenciais provocam danos.  

 

Existem áreas mais sensíveis e propícias ao risco, como sejam, a Tesouraria, o Aprovisionamento, entre 

outras. Para tal, têm de ser criados mecanismos de prevenção, de controlo, de forma a mitigar o risco.  
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IV. Princípios e Regras Orçamentais 

4.1. Princípios orçamentais  

A Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro – Lei de Enquadramento Orçamental – abrange, dentro do setor das 

administrações públicas, os orçamentos do subsetor da administração central, regional, local e da segurança 

social. A referida lei determina os princípios e as regras orçamentais aplicáveis ao setor das administrações 

públicas. Nos artigos 9.º a 19.º são definidos os princípios que devem ser cumpridos na elaboração do 

Orçamento:  

 

  Princípio da unidade e universalidade 

O orçamento é único e todas as despesas e receitas devem nele ser inscritas, em termos globais.  

 

  Princípio da estabilidade orçamental  

A estabilidade orçamental consiste numa situação de equilíbrio ou excedente orçamental. 

 

  Princípio da sustentabilidade das finanças públicas  

O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todos os compromissos assumidos, em que 

a diferença entre as receitas efetivas e as despesas efetivas corresponde ao saldo orçamental. 

 

  Princípio da solidariedade recíproca  

Este princípio obriga a que todos os subsetores, através dos respetivos serviços e entidades, 

contribuam proporcionalmente para a realização da estabilidade orçamental. 

 

  Princípio da equidade intergeracional  

O princípio em causa visa proporcionar a igualdade na distribuição de benefícios e custos entre 

gerações, de modo a não onerar excessivamente as gerações futuras.  

 

 Princípio da anualidade e plurianualidade 

Os orçamentos dos organismos da administração pública são anuais. Os orçamentos integram 

programas orçamentais, em que o ano económico coincide com o ano civil.  

 

  Princípio da não compensação  

Todas as despesas e receitas deverão ser inscritas pela sua importância integral, sem deduções 

de qualquer natureza.  

 

  Princípio da não consignação  

O produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo 

quando essa afetação for prevista por lei. 

 

  Princípio da especificação  

O orçamento deverá discriminar suficientemente todas as despesas e receitas. As receitas são 

previstas de acordo com a classificação económica. As despesas são fixadas de acordo com uma 

classificação orgânica, económica e funcional. As despesas são ainda estruturadas por programas 

e por fonte de financiamento.  
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A estrutura dos códigos da classificação económica das receitas e das classificações económica e funcional 

das despesas é definida pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro.  

 

  Princípio da economia, eficiência e eficácia 

A economia, a eficiência e a eficácia consistem na utilização do mínimo de recursos que assegurem 

os adequados padrões de qualidade do serviço público, na promoção do acréscimo de 

produtividade pelo alcance de resultados semelhantes com menor despesa e na utilização dos 

recursos mais adequados para atingir o resultado que se pretende alcançar. 

 

  Princípio da transparência orçamental 

Este princípio assenta na disponibilização de informação sobre a implementação e a execução dos 

programas, objetivos da política orçamental, orçamentos e contas do setor das administrações 

públicas, por subsetor. 

 

 

4.2. Regras de Execução Orçamental  

 

 Orçamento da Receita 

Segundo a Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na execução orçamental da receita devem ser respeitados os 

seguintes princípios e regras: 

1) Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada, mesmo que seja legal, sem que, cumulativamente: 

a. Seja legal; 

b. Tenha sido objeto de correta inscrição orçamental; 

c. Esteja adequadamente classificada. 

 

De harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho: 

2). Constituem receitas próprias dos organismos autónomos: 

a). As receitas resultantes da sua atividade específica; 

b) O rendimento de bens próprios e bem assim o produto da sua alienação e da constituição 

de direitos sobre eles; 

c). As doações, heranças ou legados que lhes sejam destinados; 

d). Quaisquer outros rendimentos que por lei ou contrato lhes devam pertencer. 

 

Deverá ainda ser cumprido o estipulado na Norma Interpretativa n.º 2/2001 da CNCAP, publicada no Diário da 

República, II Série, n.º 125, de 30 de maio de 2001, através do Aviso n.º 7467/2001 (2.ª série) no que diz 

respeito à definição dos momentos da receita: 

3) A liquidação (inclui autoliquidação e liquidação prévia) corresponde ao cálculo e apuramento do 

montante a pagar pelo sujeito passivo, efetuada pelas entidades que administram a receita, no caso 

da liquidação prévia, ou da responsabilidade do devedor, no caso de autoliquidação. A liquidação 

está indelevelmente associada à emissão do documento de dívida. Assim, equipara-se à faturação. 

Do ponto de vista patrimonial, corresponde à consagração do direito a receber; 

4) A cobrança dos valores apurados na liquidação correspondente ao ressarcimento da dívida, total ou 

parcial, através de meios monetários ou outros, pelas entidades legalmente autorizadas para o efeito. 
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 Orçamento da Despesa 

Na execução orçamental da despesa devem ser respeitados os seguintes princípios e regras: 

1) Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente; 

a.  O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas legais aplicáveis; 

b. A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente 

dotação e a identificação dos pagamentos no ano ou anos futuros; 

c. A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia. 

2) Para além dos requisitos exigíveis, nenhuma despesa pode ser paga sem que o compromisso e o 

respetivo pagamento estejam assegurados pelo orçamento de tesouraria; 

3). Os compromissos que deem origem a encargos plurianuais apenas podem ser assumidos mediante 

prévia autorização, a conceder por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da tutela, exceto 

aqueles que sejam suportados por receitas próprias, sendo a competência para a sua assunção do 

respetivo órgão de direção (Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho). 

 

De harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho: 

4) A liquidação da despesa ocorre após o processamento, os serviços e organismos determinarão o 

montante exato da obrigação que nesse momento se constitui, a fim de permitir o respetivo 

pagamento (artigo 28.º); 

5) A autorização e a emissão dos meios de pagamento competem ao dirigente do serviço ou organismo, 

a que se segue o registo dos respetivos pagamentos (artigo 29.º); 

6) O prazo de pagamento ocorrerá até ao final do mês seguinte ao da efetiva constituição da obrigação 

de pagar atendendo aos prazos previstos no mesmo diploma (artigo 31.º).  

 

Segundo o artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, a execução dos orçamentos dos serviços e 

fundos autónomos: 

7). Incumbe aos respetivos dirigentes, sem prejuízo das autorizações de despesas que, nos termos da 

lei, devam ser concedidas pelos membros do Governo; 

8) A realização das despesas com a aquisição de bens e serviços ou a realização de empreitadas fica 

sujeita ao regime da contratação pública, salvo as exceções previstas nas normas comunitárias e na 

lei. 

 

4.3 Instrumentos de gestão e publicidade 

 

O IMT, I.P. está sujeito ao SNC-AP, devendo dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao 

controlo dos dinheiros públicos.  

 

Quanto à publicidade, o IMT, I.P. assegura a publicação de todos os documentos que se revelem necessários 

para assegurar a adequada divulgação e transparência na sua execução. 
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V. Características qualitativas do SNC-AP   

 

5.1 Características qualitativas   

 

A principal alteração conceptual do SNC-AP relativamente ao POCP/89 refere-se à eliminação da expressão 

“princípios contabilísticos”, que foram “convertidos” em pressupostos subjacentes, em características 

qualitativas ou em bases de mensuração (custo histórico). 

 

As características qualitativas da informação incluída no relato financeiro são os atributos que fazem com que 

essa informação seja útil para os utilizadores das demonstrações financeiras e atinja os objetivos do relato 

financeiro.  

 

As características qualitativas principais são a relevância, a fiabilidade, a compreensibilidade, a oportunidade, 

a comparabilidade e a verificabilidade. Estas características qualitativas aplicam-se a toda a informação 

financeira e não financeira relatada incluindo a informação financeira histórica e prospetiva e as notas 

explicativas.  

 

Existem porém constrangimentos na informação incluída no relato financeiro como a materialidade, a relação 

custo-benefício e o equilíbrio entre as características qualitativas abordadas mais adiante.  

 

Cada característica qualitativa deve ser considerada na preparação das demonstrações financeiras. Se, na 

prática, tal não for possível, deverá haver um equilíbrio entre elas. 

 

A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir formulados deve conduzir à obtenção de uma 

imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da entidade.  

 

 

5.1.1 Relevância 

A informação financeira e não financeira é relevante se for capaz de fazer a diferença no alcance dos 

objetivos do relato financeiro, isto é, quando tiver valor confirmativo, valor preditivo ou ambos. 

A informação financeira e não financeira tem valor confirmativo se confirma ou altera expectativas 

correntes ou passadas. Por exemplo, a informação será relevante para efeitos de responsabilização pela 

prestação de contas e para tomada de decisões se confirmar expectativas acerca do grau de 

cumprimento pelos dirigentes das suas responsabilidades pelo uso eficiente e eficaz dos recursos, pelos 

objetivos da prestação do serviço e pelos requisitos orçamentais e legais aplicáveis. 

O relato financeiro pode apresentar informação sobre objetivos, atividades e custos futuros bem como 

as quantias e fontes de recursos que se prevê alocar a atividades futuras. Essa informação orientada 

para o futuro tem valor preditivo e será relevante para efeitos de responsabilidade pela prestação de 

contas e tomada de decisões. A informação sobre acontecimentos económicos que existiram ou estão 

a ocorrer também tem valor preditivo para ajudar a construir expectativas sobre o futuro. 

As funções confirmativa e preditiva da informação estão interrelacionadas. Por exemplo, a informação 

acerca do nível e estrutura corrente dos recursos e da sua utilização ajuda os utilizadores das 

demonstrações financeiras a confirmar o desfecho das estratégias dos dirigentes quanto ao uso dos 

recursos durante o período e a prever a capacidade da entidade pública para responder às alterações 

de circunstâncias e antecipar as necessidades futuras de serviço. A mesma informação ajuda a confirmar 

ou corrigir expectativas ou previsões passadas dos utilizadores das demonstrações financeiras sobre a 

capacidade da entidade pública para responder a tais alterações de circunstâncias. 
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5.1.2 Fiabilidade 

Para ser útil, a informação financeira deve ser uma representação fiel dos fenómenos económicos e 

outros que pretende representar. Consegue-se uma representação fiel quando a descrição dos 

fenómenos é completa, neutra e isenta de erros materiais. A informação que representa com fiabilidade 

os fenómenos económicos descreve a substância da transação, acontecimento, atividade ou 

circunstância subjacente, a qual não coincide necessariamente com a sua forma legal. 

 

5.1.3 Compreensibilidade 

A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite aos utilizadores das demonstrações 

financeiras compreenderem o seu significado. Por exemplo, as explicações acerca da informação 

financeira e não financeira e os comentários sobre o serviço efetuado durante o período de relato bem 

como com as expetativas sobre períodos futuros devem ser escritos numa linguagem corrente e 

apresentados de uma forma que seja prontamente percetível pelos utilizadores das demonstrações 

financeiras. A compreensibilidade é melhorada quando a informação é classificada, caracterizada e 

apresentada de forma clara e concisa. 

 

5.1.4 Oportunidade 

A oportunidade significa ter a informação disponível para os utilizadores das demonstrações financeiras 

antes de deixar de ser útil para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e tomada de 

decisões. Ter informação disponível mais cedo pode melhorar a sua utilidade como elemento de 

avaliação e a sua capacidade de informar e influenciar decisões que precisam de ser tomadas.  

 

5.1.5 Comparabilidade 

A comparabilidade é a qualidade da informação que permite que os utilizadores das demonstrações 

financeiras identifiquem semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenómenos. A 

comparabilidade não é uma qualidade de um item individual de informação, mas antes a qualidade da 

relação entre dois ou mais itens de informação. 

 

A comparabilidade é diferente da consistência. A consistência refere-se ao uso das mesmas políticas e 

princípios contabilísticos e bases de preparação, quer de período para período dentro da mesma 

entidade pública quer no mesmo período entre diversas entidades públicas. A comparabilidade é uma 

meta e a consistência ajuda a atingir essa meta. 

 

A comparabilidade também é diferente da uniformidade. Para a informação ser comparável, o que é 

igual deve parecer igual e o que é diferente deve parecer diferente. A comparabilidade da informação no 

relato financeiro não é melhorada fazendo com que coisas diferentes pareçam iguais ou com que coisas 

iguais pareçam diferentes. 

 

5.1.6 Verificabilidade 

A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos utilizadores que a informação 

incluída no relato financeiro representa os fenómenos económicos e outros que pretende representar. 

Esta característica implica que observadores independentes e conhecedores possam chegar a um 

consenso, embora nem sempre estejam de acordo: 

a) A informação representa os fenómenos económicos e outros que pretende representar sem erros 

materiais ou influências; ou 

b). Foi aplicado um método de reconhecimento, mensuração ou apresentação sem erros materiais ou 

influências. 
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VI. Critérios de valorimetria 

 

Atualmente é utilizado o critério do custo médio ponderado.  

 

6.1 Imobilizações 

 

No cumprimento do ponto 4.1.1 do Decreto-Lei nº 232/97, de 03 de setembro (POCP) deve atender-se aos 

seguintes aspetos no que diz respeito aos critérios valorimétricos do imobilizado: 

1) O ativo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou complementares, é valorizado ao custo 

de aquisição ou ao custo de produção. Quando os respetivos elementos tiverem uma vida útil 

limitada, ficam sujeitos a uma amortização sistemática durante esse período, sem prejuízo das 

exceções expressamente consignadas. Considera-se como custo de aquisição de um ativo a soma 

do respetivo preço de compra com os gastos suportados, direta e indiretamente, para o colocar no 

seu estado atual.  

2) Atento o exposto e, para o efeito, o DRP procede, no âmbito de cada procedimento aquisitivo, à 

verificação de se o objeto contratual é suscetível da criação de imobilizado, situação em que procede 

ao seu registo informatizado, como é o caso dos bens, sejam eles corpóreos ou incorpóreos. 

 

6.2. Controlo ao imobilizado  

 

O imobilizado é objeto de registo segundo o CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado, sendo cada 

bem objeto de controlo, utilizando-se para o efeito uma ficha de imobilizado, contendo: 

 Número de inventário 

 Designação 

 Data de aquisição e de entrada em funcionamento 

 Nome do fornecedor 

 Número e data da fatura 

 Localização do bem 

 Custo de aquisição 

 Classificação contabilística, amortizações, valor líquido 

 

Quando a algum procedimento de aquisição de bens está relacionada a necessidade de registo e criação de 

imobilizado, o mesmo é feito, pelo DRP, no momento anterior à criação do compromisso associado ao(s) 

valor(es) da proposta adjudicada.  

 

No final de cada ano económico é realizada a conferência/reconciliação entre os registos das fichas e os 

registos contabilísticos, quanto aos montantes de aquisição e às amortizações acumuladas. São igualmente 

verificados os bens que se encontram em curso, no sentido de se identificar se os mesmos já se encontram 

em utilização para se proceder à transferência e ao reconhecimento das correspondentes amortizações.  

 

Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamentos que lhes estejam distribuídos.  

 

Relativamente aos bens de utilização coletiva, o dever fica consignado ao responsável pelo serviço ou unidade 

orgânica. Sempre que, por qualquer motivo, um bem deixe de estar operacional, deve o funcionário comunicar 

ao seu superior hierárquico, para que este proceda à comunicação formal ao Departamento de Recursos 

Patrimoniais (DRP), que por sua vez se encarregará de elaborar o respetivo auto de abate.  
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Periodicamente, são feitas verificações físicas, por forma a garantir a atualização do inventário, existindo lista 

de bens por sala ou por Unidade Orgânica. 
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VII. Documentos contabilísticos previsionais 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 155/92, 28 de julho, os documentos previsionais a elaborar pelos Serviços e Fundos 

Autónomos são:  

 

 Plano de atividades;  

 Orçamento; 

 Balanço e Demonstração de Resultados previsional; 

 

O plano de atividades deverá ser organizado e estruturado por objetivos, programas, projetos e, eventualmente, 

ações, contendo as grandes linhas de orientação estratégica e os objetivos a realizar.  

 

O orçamento anual deverá ser elaborado de acordo com as instruções anuais emitidas, mediante circular, pela 

Direção-Geral do Orçamento, do Ministério das Finanças. 

 

O balanço e a demonstração de resultados previsional permitem obter a lista do ativo, passivo e fundos 

próprios, custo e proveitos previsionais, calculando assim os resultados previsionais. 
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VIII. Documentos de Prestação de Contas 

 

A prestação de contas a cumprir pelo IMT, I.P. deve ser organizada e documentada, de acordo com a 

periodicidade definida pelas entidades competentes, conforme: 

 Documentos mensais, trimestrais e anuais a enviar à DGO, nos termos das instruções 

complementares ao Decreto-Lei de Execução Orçamental e na respetiva circular da DGO (no anexo 

I constam os reportes obrigatórios a serem efetuados para as diferentes entidades); 

 

Os documentos da prestação de contas anuais deverão ser assinados pelo órgão legal ou estatutariamente 

competente para a sua apresentação e enviados às entidades competentes em suporte informático.  

 

As contas serão remetidas ao Tribunal até 30 de abril do ano seguinte àquele a que respeitem (nos termos do 

n.º 4 do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, 

republicada pela Lei n.º 48/2006, de 29 de agosto). 
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IX. Regras gerais de controlo interno 

 

9.1 Despesa 

 

9.1.1 Objetivos e âmbito 

1. A presente secção visa garantir o cumprimento adequado dos pressupostos legais de aquisição de 

bens e serviços, de forma a permitir: 

a) Que a realização e acompanhamento dos processos de aquisição se efetuem de acordo com a 

legislação em vigor; 

b) Que a afetação das existências, do imobilizado ou dos custos é corretamente efetuada respeitando 

o estipulado no SNC-AP; 

c) Que as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem 

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

compromisso, respetivamente; 

d) Que as dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização. 

 

9.1.2 Princípios e regras 

1. Na execução do orçamento de despesa do IMT, I.P., devem ser respeitados os seguintes princípios e 

regras: 

a) As despesas só podem ser realizadas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no 

orçamento; 

b) As despesas só podem ser assumidas se, para além de serem legais, o valor for igual ou inferior 

ao saldo do cabimento; 

c) As despesas só podem ser autorizadas e pagas se, para além de serem legais, o valor for igual ou 

inferior ao valor do compromisso; 

d) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máxima a utilizar na sua realização; 

e) As ordens de pagamento de despesa caducam a 31 de dezembro do ano em curso a que respeitam, 

devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até essa data ser 

processado por conta das verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em 

que se proceda ao seu pagamento. 

 

2. Em qualquer proposta de aquisição de bens e/ou serviços deve-se analisar os seguintes requisitos: 

a) Despacho de autorização de despesa; 

b) Descrição orçamental em que a mesma possa ser classificada; 

c) Cabimento do montante em causa na respetiva dotação; 

d) Cumprimento das formalidades legais estabelecidas para a realização de despesas públicas; 

e) Cumprimento das regras e procedimentos aplicáveis à assunção de compromissos, aprovados pela 

LCPA. 
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9.1.3 Fases de execução da despesa 

 

1. O ciclo orçamental da despesa deverá obedecer às seguintes fases, executadas de forma sequencial: 

a) Dotações disponíveis; 

b) Cabimento; 

c) Compromisso; 

d) Obrigação; 

e) Pagamento; 

f) Reposição abatida ao pagamento. 

 

Dotação disponível é a quantia que, em cada momento, se encontra liberta para iniciar novos processos 

de despesa, designadamente para cabimentação.  

Cabimento é a reserva de dotação disponível para o processo de despesa que se pretende realizar. O 

seu registo tem suporte num documento interno, pela quantia dos encargos prováveis, e visa assegurar a 

existência de dotação para a assunção do compromisso, fundamentando a autorização da despesa. 

Compromisso é a assunção perante terceiros da responsabilidade por um possível passivo, em 

contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições, implicando 

alocação de dotação orçamental, independentemente do pagamento. Os compromissos consideram-se 

assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade, como seja a emissão de ordem de 

compra, nota de encomenda ou documento equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou 

protocolo. 

Obrigação é um compromisso orçamental que se constitui em contas a pagar. 

Pagamento é a entrega ao credor da importância devida. 

Reposição aplica-se nas circunstâncias em que ocorra por parte de uma entidade pública um pagamento 

a uma pessoa singular ou coletiva efetuado indevidamente ou por um valor excessivo. Nestes casos, a 

entidade deverá proceder ao pedido de reposição do valor pago indevidamente ou em excesso através 

da emissão de uma nota de débito. 

 

9.1.4 O circuito das despesas 

 

O circuito das despesas em geral envolve os serviços da DSAR: 

1. Departamento de Recursos Financeiros – Contabilidade, Faturação e Tesouraria 

2. Departamento de Recursos Patrimoniais – Aprovisionamento, Património e Contratação Pública 

Seguem regime próprio determinadas despesas, para as quais estão vocacionados os serviços 

especializados, tais como elaboração de projetos e despesas com pessoal. 

No que respeita aos procedimentos aquisitivos, e independentemente da sua natureza (empreitadas, bens 

ou serviços), compete aos responsáveis das diversas Unidades Orgânicas, bem como dos Serviços 

Desconcentrados, identificar, enquadrar e manifestar a necessidade, por via dos modelos aprovados pelo 

Conselho Diretivo, os quais se encontram disponibilizados na intranet para o efeito e que resultam anexos 

ao Manual Prático de Apoio à Contratação Pública. Por via do exposto, e através do endereçamento dos 

elementos necessários à tipologia do procedimento aquisitivo para a DSAR, o DRP procede à instrução dos 

mesmos, cabendo a cabimentação da despesa ao DRF.  
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Por via da referida tramitação procura-se assegurar, por um lado, a concreta manifestação da necessidade 

e especificações técnicas inerentes ao objeto contratual, da responsabilidade da “área de negócio”, a 

conformidade legal a título contratual (CCP), a par da financeira (LOE; DLEO; Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas; Regime Jurídico Realização Despesas Públicas e da 

Contratação Pública), entre demais legislação aplicável, com vista ao encaminhamento superior do 

processo, por forma a se obter a autorização superior necessária ao desencadear adequado do 

procedimento aquisitivo, o que inclui ou a autorização da despesa, caso a mesma seja da competência de 

responsável interno do IMT, I.P. ou a instrução dos elementos necessários à assunção do seu encargo, 

como é o caso das aquisições de serviços ou dos procedimentos sujeitos a reprogramação ou 

plurianualidade, o que obriga a pedidos externos de autorização para regular despesa. 

Fora as situações referidas na última parte do parágrafo anterior, a autorização para a realização da 

despesa será concedida pelo Conselho Diretivo ou por quem tenha poderes delegados para o efeito. 

A autorização de despesa fica sujeita à verificação dos seguintes requisitos: 

a) Conformidade legal; 

b) Regularidade financeira; 

c) Economia, eficiência e eficácia. 

A realização de despesa deve ser efetuada em harmonia com as regras de contratação pública e financeiras 

estabelecidas pelos diplomas legais aplicáveis, nos termos anteriormente explanados. 

São nulas, e implicam responsabilidade financeira, as decisões que determinem ou autorizem a realização 

de despesas ilegais, sem cobertura orçamental, adequada classificação da despesa, ou não respeitem os 

requisitos de economia, eficiência e eficácia (obtenção do máximo rendimento com o mínimo de dispêndio, 

tendo em conta a utilidade e prioridade da despesa e o acréscimo de produtividade daí decorrente). 

O mesmo se diga, numa fase final do procedimento aquisitivo, quanto à emissão de compromisso em que, 

os responsáveis pela sua assunção, em desconformidade com as regras e procedimentos previstos na 

LCPA, respondem pessoal e solidariamente perante os agentes económicos quanto aos danos por estes 

incorridos. 

Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam 

compromissos em violação do previsto na LCPA, incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e 

financeira, sancionatória e ou reintegratória, nos termos da lei em vigor. 

De referir que, no que respeita ao tipo de procedimento aquisitivo, no âmbito da Contratação Pública, para 

além do controlo e acompanhamento interno necessário em cada uma das suas fases, o que engloba a da 

sua execução, estes são processos potencialmente auditáveis por entidades externas como são o caso do 

Tribunal de Contas, este em procedimento de fiscalização prévia ou sucessiva, e pela Inspeção-Geral de 

Finanças. 
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9.2 Receita 

 

9.2.1 Objetivos e Âmbito 

 

1. A presente secção visa garantir o cumprimento adequado dos pressupostos de arrecadação de receita 

constantes da legislação em vigor, de forma a permitir: 

a) A escrituração da receita orçamental e patrimonial mediante a sua natureza; 

b) Apuramento e atualização das dívidas de clientes e a respetiva constituição de provisões adequadas 

para devedores de cobrança duvidosa; 

 

2. Compreende-se no âmbito da presente secção as receitas legalmente previstas na Lei Orgânica do 

IMT, I.P., bem como de outras que sejam publicadas e que constituam receita do Instituto. 

 

9.2.2 Princípios e Regras 

 

1. Nenhuma receita pode ser liquidada, arrecadada e cobrada se não tiver sido objeto de inscrição na 

rubrica orçamental adequada podendo, no entanto, ser cobrada para além dos valores inscritos no 

orçamento. 

 

2. Os montantes que constituem receita do IMT I.P., consistem em custas, taxas, comparticipações, 

coimas, juros e outros valores que originem receita do IMT, I.P., e estão sujeitas a aprovação do 

Conselho Diretivo, por deliberação, constam de tabela de taxas a aprovar por portaria do membro do 

Governo responsável pela tutela do respetivo sector bem como do Ministro de Estado e das Finanças 

ou definidos em diplomas legais resultante da atividade do Instituto. 

 

3. A tabela de taxas é atualizada anualmente, por deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I. P., de 

acordo com o índice correspondente à taxa de inflação do ano anterior publicada pelo Instituto Nacional 

de Estatística, salvo se por deliberação o Conselho Diretivo não proceder à atualização parcial ou total. 

A atualização deve corresponder ao arredondamento imediatamente abaixo em euros ou em cinquenta 

cêntimos, nunca ultrapassando o respetivo índice. 

 

4. No caso de se verificar que em 31 de dezembro do ano anterior existam receitas por cobrar, estas 

devem transitar para o orçamento do novo ano económico nas mesmas rubricas em que estavam 

registadas no ano findo, salvo em situações de reclassificação. 

 

9.2.3 Fases de execução da receita 

 

1. O ciclo orçamental da receita deverá obedecer às seguintes fases executadas de forma sequencial, 

sem prejuízo de eventuais anulações de receita emitida que corrijam a liquidação ou de eventuais 

reembolsos e restituições que corrijam o recebimento e, eventualmente, a liquidação:  

a) Previsão Inicial; 
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b) Previsão corrigida; 

c) Liquidação; 

d) Recebimento; 

e) Restituição 

 

9.2.4 Abertura do orçamento 

 

1. Com a aprovação do orçamento, registam-se, contabilidade orçamental, por classificação económica 

(capítulo, grupo e artigo), as previsões iniciais para as receitas 

 

2. Os procedimentos de abertura do orçamento da receita compreendem os movimentos contabilísticos 

correspondentes ao reconhecimento das previsões iniciais e das previsões corrigidas por contrapartida 

do orçamento da receita do exercício. 

 

9.2.5 Receitas próprias 

 

1. O IMT, I.P., dispõe das receitas provenientes de dotações que forem aprovadas no Orçamento do 

Estado. 

 

2. Constituem receita do IMT, I.P. aquelas que se enquadram no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 236/2012, 

de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 77/2014, de 14 de maio. 

 

3. O IMT, I.P., dispõe ainda das seguintes receitas próprias: 

a) O produto das taxas pela prestação de serviços compreendidos nas suas atribuições, 

designadamente pela emissão de licenças, certificações, registos e títulos; 

b). Um montante correspondente a 40 % do produto das coimas aplicadas na punição das 

contraordenações que lhe caiba aplicar, sendo 60 % destinado ao Estado, salvo os casos em que 

outra distribuição do produto das coimas seja determinada em legislação especial; 

c) O produto de coimas que lhe esteja consignado, bem como o resultante da venda de objetos 

apreendidos e declarados perdidos a favor do Estado, por decisão transitada em julgado no âmbito 

de processos de contraordenação; 

d) O produto resultante da venda ou prestação de bens ou serviços, incluindo publicações e outros 

suportes de informação, ações de formação e emissão de pareceres; 

e). Os rendimentos provenientes da gestão do seu património mobiliário e imobiliário, assim como os 

dos bens do domínio público ou privado do Estado confiados à sua administração; 

f) O produto da aplicação, às empresas e entidades sujeitas à sua jurisdição, de sanções pecuniárias 

previstas em regulamento, por insuficiência de desempenho em matéria de segurança e de 

qualidade; 

g) O produto da remuneração da prestação de serviços ao Estado; 

h) O produto das seguintes tarifas, a cobrar no âmbito do sistema de identificação eletrónica de 

veículos:  

h1) Tarifa de acesso à atividade de entidade de cobrança de portagens autorizada, a ser suportada 

pelas entidades de cobrança de portagens, para aceder à atividade no âmbito do sistema de 

identificação eletrónica de veículos para pagamento de portagens; 

h2) Tarifa de exercício da atividade de entidade de cobrança de portagens autorizada, a ser 

suportada pelas entidades de cobrança de portagens, por exercerem a atividade no âmbito do 

sistema de identificação eletrónica de veículos para pagamento de portagens; 

h3) Tarifas de acesso à atividade de outras entidades autorizadas, para aceder à atividade no 

âmbito do sistema de identificação eletrónica de veículos para pagamento de portagens, 

recorrendo ao dispositivo eletrónico; 
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h4) Tarifas de exercício da atividade de outras entidades autorizadas, por exercerem a sua atividade 

no âmbito do sistema de identificação eletrónica de veículos para pagamento de portagens, 

recorrendo ao dispositivo eletrónico; 

h5) Tarifa de aprovação de dispositivos eletrónicos, a ser suportada pelos fabricantes ou pelos 

distribuidores que submetam ao IMT, I.P., um modelo de dispositivo para aprovação como 

dispositivo eletrónico;  

h6) Tarifa de aprovação de dispositivos de deteção e identificação eletrónica, a ser suportada pelos 

fabricantes ou pelos utilizadores do sistema que submetam ao IMT, I. P., um modelo de dispositivo 

ou sistema para aprovação como dispositivos de deteção e identificação eletrónica; 

h7) Tarifa de transação eletrónica, a ser suportada pelas concessionárias, pelas 

subconcessionárias ou por outras entidades que, para pagamento dos seus serviços por parte 

dos utentes ou clientes, aceitem o dispositivo eletrónico como meio de cobrança, por cada 

transação eletrónica agregada ou não, consoante o caso, desde que não associada a uma isenção 

do pagamento de portagens; 

i) As importâncias resultantes de taxas devidas pela prestação de serviços previstos nos regulamentos 

de tarifas de portos integrados; 

j) As taxas e outras receitas resultantes da exploração da via navegável, das zonas portuárias e das 

áreas patrimoniais que lhes estão afetas; 

k) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou outro título. 

 

4. O IMT, I.P., dispõe ainda de outras receitas próprias publicadas no âmbito da sua atividade ou de 

competências que lhe venham a ser atribuídas. 

 

9.2.6 Locais de Cobrança 

 

1. Os locais de cobrança são responsáveis pelo correto registo aplicacional, arrecadação dos fundos e 

respetivo depósito, bem como do arquivo da documentação. 

 

2. A receita é cobrada nos Serviços do IMT, I.P., bem como em outras entidades com as quais o IMT, I.P. 

celebre protocolos para o efeito. 

 

3. A receção dos pedidos para prestação de serviços com pagamento de taxa é efetuada pelos seguintes 

canais:  

a).Presencial; 

b) Serviços on-line; 

c) Correio. 

 

 

9.2.7 Recebimento 

 

1. O recebimento é efetuado com recurso aos meios de pagamento disponibilizados pelo IMT, I.P. 

aplicados a cada tipo de cobrança: 

a) Moeda corrente; 

b) Cheque à ordem de IGCP, E.P.E.; 

c) Terminal de pagamento automático (TPA); 

d) Referência Multibanco; 
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e) Transferência bancária1 

 

2. O recebimento das taxas é efetuado no momento da apresentação do pedido, salvo quando a 

complexidade do serviço solicitado não permita no momento da apresentação do pedido proceder à 

liquidação da taxa, sendo apresentada conta final ao requerente, sem prejuízo da cobrança da taxa 

pela organização do processo.  

 

3. Na falta do pagamento da taxa, o IMT, I. P., procede à notificação do interessado para, no prazo 

máximo de 10 dias, proceder ao pagamento do montante em falta, sob pena de arquivamento do 

pedido. 

 

4. A não prestação de um serviço por desistência, renúncia, deserção ou por quaisquer outras razões 

imputáveis ao interessado implica o arquivamento do processo e perda a favor do IMT, I. P., das 

importâncias já cobradas. 

 

5. Consideram-se abrangidos pelo número anterior, designadamente, os casos de indeferimento do 

pedido com fundamento na falta de condições, pressupostos e requisitos de legalidade, objetivos e 

subjetivos, nos termos da legislação aplicável. 

 

6. A não prestação de um serviço, por razões que não sejam imputáveis ao interessado determina o 

reembolso das taxas pagas. 

 

7. O valor relativo a processos de contraordenação, é recebido mediante notificação, salvo os montantes 

legalmente previstos no ato da infração. 

 

8. Todos os outros tipos de receita, estão sujeitos a uma evidência documental, de modo a proceder à 

sua validação. 

 

9. Os meios de recebimento aceites não podem exceder os valores definidos. 

 

9.2.8 Restituição 

 

1. A devolução de importâncias recebidas indevidamente compete à DSAR/DRF, no âmbito da sua 

atividade ou mediante proposta prévia das áreas de negócio, devidamente fundamentada, subscrita 

ou confirmada pelo dirigente máximo do serviço onde foi detetada. 

 

2. Os pedidos de restituição contêm obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Descrição dos factos, com a correspondente anexação de evidências; 

b) Enquadramento no Regulamento de Taxas e demais legislação; 

c) Montante a restituir; 

d) Identificação, contato telefónico e correio eletrónico do cliente; 

e) IBAN do cliente. 

 

3. O Conselho Diretivo, ou quem tenha poderes delegados para o efeito, autoriza a restituição. 

 

                                            
1 Este tipo de recebimento é de utilização restrita e requer validação pelo Departamento de Recursos Financeiros (DRF). 
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4. Se se verificar que houve erros ou omissões dos quais resultaram prejuízos para cada uma das partes, 

os serviços promovem de imediato a notificação ao cliente, por carta registada, com aviso de receção, 

tendo em vista a sua regularização. 

 

5. Em caso de indeferimento do pedido de restituição, não há lugar à devolução do valor.  

 

9.2.9 Arquivo de documentação 

 

1. Todos os locais de cobrança, áreas de negócio e o Departamento de Recursos Financeiros deverão 

constituir um arquivo da documentação organizado por data, em formato físico ou digital, atualizado e 

em bom estado de conservação, de forma visível e consultável. 

 

9.2.10 Controlo de arrecadação da receita 

 

1. A DSAR, através do Departamento de Recursos Financeiros (DRF), é responsável pelo controlo e 

registo orçamental e patrimonial da receita cobrada. 

 

2. A DSAR/DRF colabora com as Unidades Orgânicas no processo de conferência das cobranças, 

reportando aos serviços as situações irregulares identificadas no processo de controlo e registo da 

receita cobrada. 

 

3. A DSAR/DRF propõe ao Conselho Diretivo a realização de ações de verificação junto dos serviços 

desconcentrados para avaliação do cumprimento das normas instituídas, bem como ações de 

formação ou reuniões de trabalho, que se traduzam numa melhoria da eficácia, eficiência e qualidade 

das tarefas e respetiva conferência. 

 

9.2.10 Critério de valorimetria 

 

Disponibilidades 

1. As disponibilidades em moeda estrangeira são expressas no balanço do final do exercício ao câmbio 

em vigor nessa data. As diferenças de câmbio apuradas são contabilizadas nas contas de gastos e 

perdas diferenças de câmbio desfavoráveis ou outros rendimentos e ganhos diferenças de câmbio 

favoráveis.  

 

Dívidas de e a Terceiros 

1. As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as 

titulam. 

 

2. Operações em moeda estrangeira são registadas ao câmbio da data considerada para a operação, 

salvo se o câmbio estiver fixado pelas partes ou garantido por uma terceira entidade. À data do balanço, 

as dívidas de ou a terceiros resultantes dessas operações, em relação às quais não exista fixação ou 

garantia de câmbio, são atualizadas com base no câmbio dessa data.  
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Provisões 

1. Provisão é a constatação contabilística de uma diminuição de valor de um elemento ativo (provisão 

para depreciação) ou de um aumento do passivo exigível a mais ou menos longo prazo (provisão para 

riscos e encargos), precisa quanto à sua natureza, mas incerta quanto à sua realização, cujos eventos 

supervenientes ou em curso se apresentem previsíveis à data das demonstrações financeiras 

 

2. Uma provisão deve ser reconhecida quando, cumulativamente:  

a). Uma entidade tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um 

acontecimento passado;  

b). É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou 

potencial de serviço para pagar essa obrigação;  

c). Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação 

 

3. A constituição da provisão ocorre no momento em que é reconhecida a existência de um risco 

quantificável e que, face aos princípios contabilísticos, em especial ao princípio da prudência, tal risco 

deva ser reconhecido nas demonstrações financeiras. 

 

4. O reforço da provisão ocorre quanto se constata que a provisão existente é insuficiente face ao risco 

que a mesma visa cobrir. 

 

5.  Há lugar à redução (anulação ou reposição) de uma provisão quando: 

a) A mesma exceder a perda estimada; 

b). Se se deixar de verificar o facto para o qual a provisão havia sido criada; 

 

9.2.11 Controlo das dívidas a receber 

 

1. O IMT, I.P., efetua periodicamente e por amostragem a circularização a clientes, bem como procede à 

conciliação dos saldos e respetivas contas correntes. 

 

2. Sempre que a circularização se efetue apenas uma vez por ano, a data deve coincidir com o 

encerramento do ano económico.  

 

9.2.12 Reposições não abatidas aos pagamentos  

 

1. As reposições não abatidas aos pagamentos (RNAP) são entradas de fundos na tesouraria, referentes 

a pagamentos orçamentais ocorridos em anos anteriores, que sejam indevidos, aos quais deve ser 

emitida uma guia, sendo contabilizada como receita cobrada do ano em que ocorre o recebimento. 

 

2. Após a confirmação do seu recebimento a DRF efetua o registo em Gerfip, atualiza o mapa de controlo 

de  

 
3. RNAP’s e procede ao respetivo arquivo (físico / digital).  
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9.3 Disponibilidades 

 

Uma vez autorizado o pagamento, a tesouraria, mediante autorização de pagamento devidamente assinada, 

efetua o pagamento através da aplicação informática homebanking, verificando os valores da autorização de 

pagamento com os valores da fatura e procede ao pagamento preferencialmente por transferência bancária ou 

através de cheque. 

A autorização e validação do pagamento no homebanking é efetuada pelo Conselho Diretivo do IMT, I.P. ou 

dirigentes com competência delegada ou subdelegada para esse efeito. 

Para os pagamentos por cheque devem-se respeitar as seguintes disposições: 

a) Os cheques são emitidos nominalmente e cruzados conforme o artigo 37º da lei uniforme sobre 

cheques; 

b) Os cheques são sempre assinados por duas pessoas, nomeadamente o CD ou dirigentes com 

competência delegada ou subdelegada; 

c) Os cheques devem ser assinados na presença de autorização de pagamento e documentos de 

suporte, fatura ou documento equivalente; 

d) Os cheques emitidos que sejam posteriormente anulados por qualquer motivo, devem ser 

arquivados e carimbados com a indicação de “Anulado”, não podendo em caso algum serem 

destruídos; 

e) Os cheques em branco devem ser sempre guardados em cofre; 

f) Não é permitido a assinatura de cheques em branco; 

g) Os cheques emitidos devem ter uma validade não superior a seis meses, após o que devem ser 

anulados; 

h) Os cheques em trânsito por um período superior ao fixado na alínea anterior são cancelados junto 

da entidade bancária e regularizados contabilisticamente, depois de contactar por escrito o 

beneficiário, devendo, caso mais tarde o beneficiário reclamar, emitir-se novo cheque. 

 

Sempre que o meio de pagamento seja transferência bancária os procedimentos são os seguintes: 

a) A ordem da transferência é feita informaticamente, através do homebanking; 

b) A ordem de transferência deve ser emitida pela tesouraria que envia para o CD ou para os dirigentes 

com competência delegada a fim de finalizar a transferência. 

 

Aquando da finalização do pagamento, a Tesouraria envia o processo de despesa para a Contabilidade a fim 

de se proceder ao envio do recibo e ao seu arquivo. 

 

9.3.1 Disposições gerais 

 

1. Todos os movimentos relativos a disponibilidades são obrigatoriamente documentados e registados. 

 

2. Os depositados são efetuados pelos serviços na agência bancária mais próxima, ou através de recolha 

mediante contrato com empresas especializadas, em contas bancárias do IGCP, E.P.E., de acordo 

com a natureza dos recebimentos.  

 

3. Os meios monetários incluídos na conta caixa compreendem os meios de pagamento, como notas de 

banco, moedas e cheques. 
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4. No que diz respeito ao fundo de maneio, a importância em numerário existente em caixa, no momento 

do seu encerramento diário, não deve ultrapassar o montante adequado às necessidades do IMT, I.P., 

a definir anualmente pelo Conselho Diretivo, sob proposta devidamente fundamentada da DSAR. 

Poderá, ainda, existir no cofre dinheiro referente a cobranças de taxas, o qual deverá permanecer num 

envelope devidamente identificado. 

 

5. Os pagamentos por cheques são efetuados depois de ser registado o pagamento no sistema 

contabilístico (GERFIP) e após o pedido de pagamento por cheque ao IGCP, através da aplicação 

homebanking. De seguida são solicitadas as assinaturas dos dirigentes, com competência própria ou 

delegada, para a emissão do cheque. Após emissão do cheque, este, juntamente com o Pedido de 

Autorização de Pagamento, será enviado para os dirigentes para ser assinado. 

 

6. Relativamente a cheques irregulares recebidos no IGCP, a Tesouraria ao receber a comunicação, 

verifica onde foi efetuada a cobrança, referente ao cheque irregular, informando a Delegação ou 

Direção Regional do cobrador, do dia da cobrança, do número de cheque, do valor e da entidade que 

emitiu o cheque a fim de contactar o utente para regularizar a situação. 

 

O utente realizará um depósito (dinheiro ou cheque) e após validação, por parte da Tesouraria, 

procede-se à devolução do cheque irregular.  

 

 

9.3.2 Contas bancárias  

 

1. Compete ao Conselho Diretivo, sob proposta da DSAR, a decisão de abrir/fechar contas bancárias 

tituladas, de acordo com a legislação em vigor.  

 

2. A movimentação das contas bancárias tituladas é feita, simultaneamente por duas assinaturas de 

dirigentes com competência própria ou delegada para o efeito. Atualmente uma assinatura. 

  

3. Todas as disponibilidades financeiras devem ser depositadas em contas próprias abertas na Agência 

de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). 

 

4. A Tesouraria deve manter permanentemente atualizadas os movimentos dos extratos bancários 

referentes a todas as contas abertas em nome do IMT, I.P. 

 

5. A Tesouraria deve extrair os documentos referentes a todos os movimentos constantes nas contas 

bancárias. 

 

6. A tesouraria deve enviar diariamente e no final de cada mês informação com o total dos recebimentos 

e pagamentos do mês para a contabilidade, com vista ao cruzamento dos respetivos valores com os 

mapas de controlo orçamental e com os saldos e lançamentos contabilísticos, devendo em caso de 

discrepância, as mesmas serem prontamente retificadas após apuramento dos motivos e respetivas 

responsabilidades. 

 

9.3.3 Conciliação bancária 

 

1. A conciliação bancária é efetuada mensalmente pela DSAR/DRF através do confronto entre os extratos 

de cada conta bancária e os registos efetuados na aplicação informática GeRFiP. 

  

2. A responsabilidade pela realização de reconciliações bancárias pertence à DSAR/DRF, devendo a 

mesma ser feita por colaborador que não tenha acesso às contas correntes de depósitos bancários.  
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3. O responsável pela elaboração das reconciliações bancárias, deve organizar e manter em pasta 

própria, as reconciliações bancárias, os extratos de conta corrente dos bancos e o extrato de conta 

respetivo da contabilidade, informação que deve manter sempre separada para cada reconciliação 

bancária.  

 

4. Nas reconciliações bancárias deve comparar-se os débitos e créditos efetuados pelos bancos com os 

totais de recebimentos e pagamentos efetuados pelo IMT, I.P., visando verificar os valores que já se 

encontram refletidos tanto no banco como no IMT, I.P., para posterior análise dos valores em aberto. 

 

5. As diferenças identificadas na conciliação bancária serão objeto de proposta de regularização a 

apresentar pela DSAR/DRF. 

 

 

9.4 Controlo do Fundo de Maneio 

 

O Fundo de Maneio (FM) é um fundo monetário de pequeno montante, constituído no início de cada ano civil 

e destina-se ao pagamento de despesas de pequeno montante, consideradas imprevisíveis, urgentes e 

inadiáveis, sendo reconstituído mensalmente/trimestralmente pelo valor das despesas pagas, ou 

extraordinariamente, sempre que se revele necessário. 

 

O regime legal do Fundo de Maneio encontra-se definido no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de 

julho (Regime da Administração Financeira do Estado), estando prevista a sua constituição e liquidação nos 

termos a definir anualmente pelo Decreto-Lei de Execução Orçamental. 

 

Fases do Fundo de Maneio  

A gestão do fundo de maneio subdivide-se em três fases: 

a. Constituição 

No início de cada ano é autorizada a constituição do fundo de maneio, e definido o valor, dentro dos limites 

legais, através de despacho do CD, sendo a sua movimentação da exclusiva competência do responsável 

designado para o efeito; 

O responsável pelo fundo de maneio responde pelo cumprimento das formalidades legais aplicáveis à 

realização das despesas, bem como pelo respectivo pagamento; 

As compras efetuadas através do fundo de maneio têm de ser: 

 Comprovadas através de recibo legalmente aceite, emitido em nome e com o NIF do IMT 

 

As despesas efetuadas pelo fundo de maneio devem ser classificadas e as designações devem ser 

concretas; 

A liquidação do fundo de maneio é, obrigatoriamente, efetuada até ao termo do prazo estipulado no Decreto-

Lei de execução orçamental de cada ano; 

Os registos contabilísticos na classificação económica respetiva, após a constituição do fundo de maneio, 

são efetuados pelos serviços de contabilidade. 

 

b. Reconstituição 
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O DRF procede, de acordo com o estipulado no Manual de Procedimentos do FM, à reconstituição dos 

fundos de maneio mediante processamento dos valores correspondentes aos documentos de despesa 

apresentados e válidos, dentro dos limites estabelecidos. 

A fase de processamento corresponde ao registo contabilístico das despesas, ou seja, ao registo da 

obrigação. 

 

c. Reposição 

O fundo de maneio deve ser liquidado até ao prazo fixado anualmente pela DSAR, salvo se o Decreto-Lei 

de Execução Orçamental, estabelecer outro prazo, desde que inferior. 

O fundo de maneio a repor no final do ano deverá ser igual ao fundo de maneio atribuído no início do ano. 

 

9.5 Segregação de funções 

 

1. No decurso do funcionamento do Instituto, todas as fases que se revelem incompatíveis deverão ser 

atribuídas a pessoas distintas por forma a minimizar os erros e as irregularidades. 

 

2. Essa diferenciação passa pelo colaborador que procede a registos nas aplicações de cobrança ser 

distinto daquele que procede a registos na aplicação financeira. 

 

3. Igualmente quem procede a registos contabilísticos ser distinto daquele que procede à conciliação e 

do que procede à reconciliação. 

 

4. Como controlo deverão ocorrer verificações e conferências conduzindo ao apuramento de valores e a 

relatórios das respetivas atividades. 

 

 

9.6 Projetos 

 

9.6.1 Fundamentos 

 

A União Europeia promove Programas do âmbito político que se subdividem em Ações para efeitos de 

operacionalização. A cada Ação é atribuído um prazo de execução, um orçamento específico e uma taxa 

de cofinanciamento a fundo perdido. Os Estados membros, representados por entidades afins à natureza 

do Programa, candidatam-se em conjunto ou isoladamente a Ações de um dado Programa.  

 

9.6.2 O IMT e as Ações cofinanciadas 

 

O IMT candidata-se e gere, em todas as fases de maturidade, Ações no âmbito de Programas de 

desenvolvimento integrado de transportes e de modernização administrativa. 

Os processos de candidatura e a operacionalização material das Ações cofinanciadas estão a cargo das 

Direções de Serviço (DS) de acordo com a natureza da Ação. 

No âmbito de uma Ação cofinanciada, o IMT pode atuar como parceiro único ou como entidade pivot, na 

qualidade de representante do Estado nos casos de Ações desenvolvidas em parceria com outras 

entidades.   

Designa-se por Projeto a implementação em cada entidade de uma determinada Ação. 
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A taxa de cofinanciamento do Projeto é determinada no Grant Agreement da Ação. Em alguns casos, 

embora raros, o cofinanciamento é integral e a ele acresce o recebimento de um “overhead” que não carece 

de justificação documental. 

 

9.6.3 Suportes documentais da execução financeira 

 

São suportes documentais da execução financeira de Projetos: 

a) As faturas de despesas incorridas com a execução material, total ou parcial, indicadas pela DS 

promotora;  

b) Os boletins de itinerário, pelo valor total ou parcial, indicados pela DS promotora; 

c) As informações aprovadas pelo CD indicadores de transferências a favor de parceiros nacionais ou 

devoluções; 

d) Os comprovativos das transferências bancárias recebidas e pagas; 

e) Os vencimentos imputados pelas DS promotoras, inscritos nos relatórios anuais ou finais aprovados 

pelo CD. 

 

9.6.4 Responsabilidades de execução 

 

1. São responsabilidades das Direções de Serviço promotoras do Projeto: 

a) a execução material; 

b) a indicação de suportes de despesa afetos ao Projeto; 

c) a indicação dos montantes a transferir para os parceiros nacionais ou para o IMT; 

d) a elaboração dos relatórios anuais e finais da Ação a apresentar à entidade coordenadora europeia. 

 

2. São responsabilidade da DSAR: 

a) O tratamento contabilístico e orçamental  específico dos encargos cofinanciados e dos montantes 

recebidos; 

b) A execução das transferências a favor dos parceiros nacionais e do IMT, nos termos propostos 

pelas DS promotoras aprovados pelo CD; 

c) A manutenção de um modelo de dados atualizado e disponibilizado às DS que evidencie o estado 

da execução financeira conhecida; 

d) A conciliação dos relatórios anuais e finais emitidos pelas DS com a execução financeira conhecida 

na DSAR. 

 

 

9.7 Controlo às vendas e prestações de serviços DRP 

  

Tendo em conta que o IMT, I.P., detém um leque variado de vendas e prestações de serviços, existem normas 

orientadoras neste âmbito, nomeadamente: 

 

 Tabelas de taxas e preços previamente definidos e aprovados. 

 

O registo contabilístico é feito centralmente e de uma forma regular, de acordo com os recebimentos e 

depósitos efetuados. 

 

Periodicamente, são enviadas contas correntes a solicitar a cobrança dos valores em dívida.  
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9.8 Controlo às compras (aquisição de bens e serviços) 

 

Os processos aquisitivos do IMT, I.P. são tramitados em conformidade com o Código dos Contratos Públicos 

(CCP), nos termos da redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que procedeu à 

nona alteração ao Código, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.   

 

Os procedimentos pré-contratuais são instruídos pelo DRP, tendo por base as necessidades prévia e 
atempadamente diagnosticadas e manifestadas pelos requisitantes que compõem as diversas “áreas de 
negócio” do IMT, I.P. (Unidades Orgânicas e Serviços Desconcentrados).  

Em situações de pedidos relativos a material de economato, ou viagens, cabe ainda ao DRP a verificação 
prévia da necessidade à luz das existências em armazém, no caso do economato, ou de contrato de viagens 
em vigor, no caso destas últimas.  

Nos demais casos, e em princípio, prossegue-se com a tipologia de procedimento aquisitivo adotado e 
manifestado, exigindo-se para tal a devida elaboração do pedido por parte do requerente, com todos os 
elementos que o devem acompanhar à luz do Manual Prático de Apoio à Contratação Pública, aprovado pelo 
Conselho Diretivo do Instituto, nomeadamente o objecto, a justificação que fundamenta a necessidade de 
aquisição e as clausulas e especificidades técnicas setoriais. Tais elementos demonstram-se essenciais para 
a correta instrução do procedimento aquisitivo adotado, em conformidade com a sua tipologia, como são o 
caso das quatro principais utilizadas pelo IMT, I.P. e sobre as quais o referido Manual versa, a saber: Ajuste 
Direto Simplificado; Ajuste Direto; Consulta Prévia e Concurso Público. 

Atendendo a cada uma das tipologias, bem como ao objeto contratual, o DRP procede à análise do pedido à 
luz do CCP (conforme a tipologia do procedimento) e LOE (encargos com aquisições de serviços), procedendo 
igualmente à instrução dos pedidos externos necessários à regularidade do procedimento, como é o caso do 
pedido ao INA (no caso das aquisições de serviços); à AMA (no caso de objetos relacionados com a área das 
TIC); à JurisApp (em matéria jurídica); à Tutela (pedidos de compensação; autorização excecional da despesa; 
reprogramação e plurianuais, os últimos dos quais podem também depender de autorização da área setorial 
das Finanças), entre outros, os quais se devem dar por verificados atenta a legalidade do procedimento 
aquisitivo e sua tramitação subsequente com vista à adjudicação e ao assumir de um contrato com terceiro.  

O processo aquisitivo deverá assim, de início, indicar o enquadramento necessário à verificação da sua 
conformidade legal, bem como cumprimento dos princípios inerentes à Administração Pública, não só 
decorrentes da Contratação Pública (DRP), como são o caso dos enunciados no artigo 1.º-A do CCP 
(legalidade, prossecução do interesse público, imparcialidade, proporcionalidade, boa-fé, tutela da confiança, 
sustentabilidade, responsabilidade, concorrência, publicidade, transparência, igualdade de tratamento e não-
discriminação), como financeiros (DRF), para que o cabimento orçamental a registar e emitir (que suporta a 
inerente despesa), assegure não só as normas legais de regularidade financeira, como o cumprimento de um 
preço fundado segundo critérios objetivos e de justeza económica por parte do requerente.  

O atrás referido plasma-se no caso em que, mesmo nos procedimentos de aquisição pelo regime simplificado, 
recomenda-se, sempre que tal se demonstre viável, dar-se início à auscultação do mercado, por via do pedido 
de três orçamentos, por forma a fundamentar, por parte do requerente, a proposta do fornecedor mais indicado 
ou qualificado para satisfazer a necessidade.  

Caso se trate de um procedimento de ajuste direto (regime geral) deverá o requerente fundamentar a escolha 
da entidade a convidar, não se verificando estas opções internas para o caso dos procedimentos de consulta 
prévia ou concurso público, por mais concorrenciais, mas incentivando-se, sempre que necessário, o recurso 
a consultas preliminares ao mercado, por forma a assegurar a justeza dos preços propostos a título de despesa.  

Tramitado o procedimento contratual, e já na sua fase final, procede-se à adjudicação e habilitação (com 
exceção dos procedimentos ao abrigo do ajuste direto simplificado) e, estando os documentos de habilitação 
conformes, será gerado o compromisso, com os respetivos lançamentos contabilísticos, precedido do registo 
e criação de imobilizado, no caso de objetos contratuais que assim o exijam. O processo aquisitivo deverá ser 
finalizado através do envio do correspondente pedido (requisição oficial, nota de encomenda) ao fornecedor 
adjudicado e, nos casos da exigência da sua redução a escrito, contrato devidamente formalizado. De notar 
que o compromisso deverá, designadamente por via dos documentos anteriormente referidos, ser sempre 
endereçado ao fornecedor. 
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Quando se trata de um compromisso plurianual, o mesmo é refletido na conta “compromissos anos futuros”, 
só sendo possível a instrução do procedimento a que se encontre associado e subsequente finalização da 
respetiva contratação, após obtenção da prévia autorização plurianual necessária para o efeito.  

 

A receção das prestações decorrentes do objeto contratual disponibilizadas pelos fornecedores, deverá 
compreender aspetos quantitativos e qualitativos, os quais deverão ser detalhadamente acompanhados por 
parte do gestor do contrato designado, nos termos do artigo 290.º-A.  

Para o efeito, o gestor do contrato deve sempre indicar na fatura que as prestações foram recebidas ou 
efetuadas em boas condições, entendendo-se como a confirmação da conformidade da execução e/ou 
prestação contratual. 

Nesta ótica, e para um melhor acompanhamento de todos os contratos celebrados, ainda que não reduzidos 
a escrito, ou ainda que decorrentes de um procedimento de ajuste direto simplificado, o IMT, I.P., no âmbito do 
Manual Prático de Apoio à Contratação Pública, recomenda a designação de gestor, cujas funções implicam, 
designadamente, o acompanhamento da execução/prestação, a deteção de desvios e/ou confirmação da boa 
concretização do objeto contratual, assim como a validação da(s) fatura(s) associadas ao procedimento, nos 
termos internamente definidos pela DRF. 

 

A conferência das faturas, por parte do gestor do contrato, o qual - a princípio – pertence e/ou foi designado 

pela “área de negócio”, a qual tem conhecimentos técnicos especializados para um mais adequado 

acompanhamento, compreende, nomeadamente, a verificação dos seguintes aspetos: 

 Designação do número do contrato; objeto e compromisso associado; 

 Condições acordadas para pagamentos, preços, quantidades constantes na nota de encomenda 

 Cálculos, descontos e somas ou penalidades contratuais 

 Despesas adicionais de compra, tais como portes de envio, instalação e montagem 

 Conformidade das faturas com o procedimento aquisitivo acordado 

 

 

9.9 Prestação de contas 

 

9.9.1 Procedimentos 

 

1. Os documentos de prestação de contas devem ser um retrato dos atos económicos e financeiros, e, 

deve auxiliar a gestão e a execução do orçamento. 

 

2. A prestação de contas do IMT, I.P. é organizada e documentada em conformidade com: 

a) Os documentos de prestação de contas, mapas e anexos às demonstrações financeiras conforme 

os modelos definidos no SNC-AP; 

b) Os documentos mensais, trimestrais e anuais a enviar à Direção Geral do Orçamento (DGO), nos 

termos das instruções complementares ao Decreto-Lei de Execução Orçamental; 

c) Outros documentos considerados necessários nos termos das Instruções do Tribunal de Contas 

nº1/2019. 

 

9.9.2 Prestação de Contas Permanente 

 

Compromissos Plurianuais – evidenciam o estado dos encargos, inserido no Sistema Contabilístico de 

Encargos Plurianuais (SCEP) 
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9.9.3 Prestação de Contas Mensal 

 

1. A acompanhar a solicitação de transferência de fundos insere-se no sistema da DGO o Mapa de 

Origem e Aplicação de Fundos (MOAF); 

2. Previsão Mensal de Execução (PME) – Serviços Online da DGO; 

3. Fundos Disponíveis – Serviços Online da DGO; 

4. Execução Orçamental e Alterações Orçamentais – SIGO; 

5. Informação sobre operações ativas de financiamento efetuadas bem como previstas – Serviços Online 

da DGO 

6. Compromissos, Contas a pagar e Pagamentos em Atraso – SIGO; 

7. Encargos com valorizações remuneratórias – Serviços Online da DGO  

8. Mapa encargos com o pessoal e número de efetivos – SIGO  

 

9.9.4 Prestação de Contas Trimestral 

1. Unidade de Tesouraria – Serviços Online da DGO; 

2. Atualização da execução física dos projetos e fecho de períodos - SIGO/SIPI; 

3. Compromissos Plurianuais (execução financeira dos contratos) – SIGO/SCEP; 

4. Relatório de Execução Orçamental – Email Programa Orçamental (PO) 

5. Balancete Analítico – Email PO 

6. Reporte do IVA – AT portal das Finanças 

 

9.9.5 Prestação de Contas Anual 

Ao Tribunal de Contas, nos termos do disposto na Instrução nº1/2019 

1. Demonstrações Financeiras (individuais) 

a) Balanço 

b) Demonstração de resultados por natureza 

c) Demonstração das alterações no património líquido 

d) Demonstração dos fluxos de caixa 

e) Anexos às demonstrações financeiras 

f) Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13 

g) Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 14 

 

2. Demonstrações Financeiras Previsionais 
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a) Balanço previsional 

b) Demonstração de resultados por natureza previsional 

c) Demonstração dos fluxos de caixa previsional 

 

3. Demonstrações Orçamentais 

a) Orçamento e plano orçamental previsional; 

b) Plano plurianual de investimento (PPI); 

c) Demonstração de desempenho orçamental (DDORC); 

d) Demonstração de execução orçamental da receita (DOREC); 

e) Demonstração de execução orçamental da despesa (DODES); 

f) Demonstração da execução do plano plurianual de investimento (DPPI); 

g) Anexo às demonstrações orçamentais; 

h) Divulgação do inventário de património; 

i) Dividas a terceiros por antiguidade de saldos 

j) Encargos contratuais; 

k) Balancete analítico da contabilidade orçamental (classe 0) – mês 13; 

l) Balancete analítico da contabilidade orçamental (classe 0) – mês 14 

 

4. Contabilidade de Gestão 

a) Relatórios periódicos de relato à gestão (parágrafo 33 NCP 27) 

b) Relatório de gestão (parágrafo 34 NCP 27) se a informação não estiver incluída em outro 

documento de prestação de contas 

 

5. Outros  

a) Correspondência entre o plano de contas local e plano de contas central 

b) Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato; 

c) Responsáveis pelas demonstrações financeiras; 

d) Responsáveis pelas demonstrações orçamentais; 

e) Ata da reunião de apreciação das contas pelo órgão competente; 

f) Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente; 

g) Certificação legal de contas; 
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h) Relatório e parecer do órgão de fiscalização; 

i) Caraterização da entidade; 

j) Mapa dos investimentos financeiros; 

k) Mapas de acumulações de funções; 

l) Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício e dos juros obtidos no 

exercício; 

m) Reconciliações bancárias; 

n) Síntese das reconciliações bancárias; 

o) Relatório anual do órgão de gestão ou de administração / Relatório de atividades e contas; 

p) Reconciliação para o balanço de abertura de acordo como o SNC-AP ; 

q) Informação empresarial simplificada. 

 

6. À Direção Geral do Orçamento 

Prestação de contas do exercício – email PO 

a) Balanço; 

b) Demonstração de resultados; 

c) Fluxos de caixa; 

d) Notas ao balanço e à demonstração de resultados; 

e) Relatório e parecer do órgão de fiscalização. 

f) Declarações previstas no artigo 15º da LCPA sobre compromisso plurianuais, pagamentos e 

recebimentos em atraso – Serviços online da DGO 

g) Entrega de saldos - Serviços Online da DGO 

h) Integração de saldos de gerência - Serviços Online da DGO 

 

 

IX. Acompanhamento e avaliação da Norma de Controlo Interno 

 

O acompanhamento e avaliação da NCI é da responsabilidade dos órgãos de gestão, com o apoio da unidade 

responsável pela auditoria interna do Instituto.. 

 

 

Compete ao Gabinete de Auditoria Interna, no que respeita à Norma de Controlo Interno, desempenhar as 

seguintes tarefas: 

 

 Apresentar propostas de alteração por forma a responder às necessidades 
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 Proceder com regularidade a operações de verificação de conformidade de aplicação dos 

procedimentos 

 

Os casos omissos à Norma e eventuais alterações serão objeto de deliberação dos órgãos de gestão para 

eventual inclusão no documento gestionário, devendo a mesma ser reavaliada, pelo menos de 2 em 2 anos, e 

sempre que se revele necessário. 

 

A presente Norma entra em vigor após a sua aprovação pelo Conselho Diretivo, sendo posteriormente 

publicitada internamente e no sítio eletrónico da instituição. 
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X. Legislação e regulamentação interna 

 

10.1 Legislação geral 

 

Lei n.º 8/1990, de 20 de fevereiro – Lei de Bases da Contabilidade Pública. 

Decreto-Lei n.º 155/1992, de 28 de julho – Regime da Administração Financeira do Estado. 

Decreto-Lei n.º 166/1998, de 25 de junho – Definição do sistema de controlo interno da administração financeira 

do Estado. 

Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril – Cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE). 

Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro – Definição dos códigos de classificação económica das receitas e 

das despesas públicas. 

Instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2004 de 14 de fevereiro – Documentos de prestação de contas. 

Instrução do Tribunal de Contas n.º 1/2019, de 13 de fevereiro. 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro – Estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime 

substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo (CCP) e respetivas 

alterações. 

Portaria n.º 701-E/2008, de 29 de julho – Relatório de formação do contrato/Relatório de contratação. 

Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro – Aprovação de um conjunto de medidas adicionais de redução 

de despesa com vista à consolidação orçamental prevista no Programa de Estabilidade e Crescimento 

(PEC) para 2010 -2013. 

Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA). 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho – Normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à 

aplicação da Lei dos Compromissos e de Pagamentos em Atraso.  

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro – Lei do Enquadramento Orçamental. 

Despacho n.º 9101/2017, de 17 de outubro – Aprova o Plano Global de Formação em Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.  

Portaria n.º 128/2017, de 5 de abril – Estabelece a estratégia de disseminação e implementação do SNC-AP. 

Despacho n.º 1133/2017, publicado na 2.ª série do DR n.º 22, de 31 de janeiro – Determina que seja a SGMF 

a assegurar e suportar os apoios administrativo e logístico e as despesas necessárias ao funcionamento 

da UniLEO. 

Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro – Alteração ao Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro que 

aprova o SNC-AP. 

Decreto-Lei n.º 77/2016, de 23 de novembro – Criação da Unidade de Implementação da Lei de 

Enquadramento Orçamental –UniLEO. 

Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto – Regime Simplificado do SNC-AP. 
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Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho – Notas de Enquadramento ao PCM – SNC-AP. 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas - SNC-AP. 

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro – Lei de Enquadramento Orçamental. 

Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro – aprova o Conselho de Prevenção da Corrupção.  

Lei n.º 98/97, de 26 de agosto – Aprova a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.  

 

Anualmente, deve ainda ser verificado o cumprimento da Lei do Orçamento do Estado, do Decreto-Lei de 

Execução Orçamental, das circulares da Direção-Geral do Orçamento, bem como as demais normas legais 

em vigor. 
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XIII – Referências Bibliográficas 

 

Carvalho, J.& Silva, S. (2015) – Gestão e Auditoria Pública, Ordem dos Contabilísticas Certificados.  

Marçal, N. & Marques, F. (2011) – Manual de Auditoria e Controlo Interno no Sector Público, 1.ª Edição, Lisboa, 

Edições Sílabo. 

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (1992) Internal Control - 

Integrated Framework; guidance on internal control. 

(2013) Enterprise Risk Management - Integrated Framework; guidance on internal control.  

CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção (2009) – Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho de 2009, sobre 

planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas; in 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20090701.pdf 

TC - Tribunal de Contas (1999) – Manual de Auditoria e Procedimentos, volume I; Lisboa 

 

 

 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20090701.pdf
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Anexo I – Reportes obrigatórios 
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REPORTES OBRIGATÓRIOS / ENVIO DE ELEMENTOS PERIODICIDADE APLICAÇÃO PRAZO-LIMITE 

Contas da execução orçamental Mensal SIGO Dia 8 do mês seguinte 

Registo de Alterações Orçamentais Mensal SIGO 

3 dias úteis após o despacho de autorização; 

tendo como limite máximo o dia 8 do mês 

seguinte 

Informação sobre operações ativas de financiamento efetuadas 

bem como das previstas 
Mensal SOL Dia 10 do mês seguinte 

Mapa encargos com o pessoal e n.º de efetivos Mensal SIGO 
Até dia 15 ou antecipadamente quando 

acompanhe PLC e STF 

Fundos disponíveis, compromissos, contas a pagar, e 

pagamentos em atraso 
Mensal 

SOL-Fundos 

disponíveis 

SIGO - Restantes 

Até ao dia 10 do mês seguinte a que se reporta 

Revisão das previsões mensais de execução e identificação de 

desvios (necessidades/excedentes) 
Mensal SOL Calendário a divulgar no portal DGO 

SIPI - Atualização da execução física dos projetos e fecho de 

períodos 

Trimestral 

 SIGO 

Execução física de projetos 

Dia 15 do mês seguinte após o trimestre 

Prestação de 

contas 
Até dia 28 de Fevereiro 

Informação relativa à Unidade de Tesouraria 

Trimestral SOL Dia 15 do mês seguinte ao fim do trimestre 

Prestação de 

contas 
 Até dia 30 de Abril 

Compromissos Plurianuais (SCEP) 

Permanente 

SIGO 

Atualização permanente dos estados dos 

encargos 

Trimestral 
Registo da execução financeira dos contratos  

Até ao dia 15 do mês seguinte após o trimestre 

Prestação de 

contas 
Até dia 30 de Abril 

Relatório de Execução Orçamental Trimestral Email PO Dia 30 do mês seguinte ao trimestre 

Balancete Analítico Trimestral Email PO Final do mês seguinte ao fim do trimestre 
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Reporte do IVA Trimestral 
AT 

Portal das Finanças 

Envio e pagamento 

Até ao dia 15 do 2.º mês seguinte após o 

trimestre 

Previsão mensal Orçamento Inicial Anual SOE Data a indicar 

Entrega de saldos Anual SOL 
Definido anualmente no DLEO ou Instruções 

Complementares 

 

 

 

REPORTES OBRIGATÓRIOS / ENVIO DE ELEMENTOS PERIODICIDADE APLICAÇÃO PRAZO-LIMITE 

Integração de saldos de gerência Anual SOL 
Definido anualmente no DLEO ou Instruções 

Complementares 

Projeto de Orçamento Anual 
SOL 

SOE 

Definido anualmente nas Instruções para a 

preparação do OE 

Subvenções públicas concedidas Anual Email IGF Até 31 de Janeiro 

Declarações previstas no art.º 15 da LCPA sobre 

compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em 

atraso 

Anual SOL Até 31 de Janeiro 

Transferências, Subsídios e Indemnizações / Créditos Extintos Anual SOL Até 30 de Abril 

Prestação de contas do exercício: 

- Balanço (Bal) 

- Dem Resultados (DR) 

- Fluxos de Caixa 

- Notas ao Bal e DR 

- Relatório e parecer do órgão de fiscalização 

Anual Email PO Até 30 de Abril 

Informação Empresarial Simplificada (IES) Anual 
AT 

Portal das Finanças 
Até 15 de Julho 
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 Para além dos Reportes constantes deste quadro, poderão acrescer outros, que venham a ser solicitados por parte de diversas entidades (DGO; TC; 

IGF; INE; BP) 

 

 

 

 


