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Capítulo I 

Âmbito e Conceitos Gerais 

Artigo 1.º 
Definição e objeto 

O presente regulamento estabelece regras e procedimentos complementares necessários ao 

cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, da 

Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de Setembro, com as respectivas 

alterações, constituindo estes diplomas legais, no seu conjunto, o quadro normativo aplicável à 

execução do Orçamento do Município de Silves no ano de 2017, atentos os objetivos de rigor e 

contenção orçamental. 

Artigo 2.º 

Utilização das dotações orçamentais 

Durante o ano de 2017, a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos 

disponíveis, previstos ao abrigo do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA), e no 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho. 

Artigo 3.º 

Execução orçamental 

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da 

utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. Segundo estes 

princípios, a assunção de encargos geradores de despesas deve ser justificada quanto à 

necessidade, utilidade e oportunidade. 

2. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão dos meios financeiros afectos às respectivas 

áreas de actividade, e tomarão as medidas necessárias à sua optimização e rigorosa utilização, em 

obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo 

Municipal, bem como as diligências para o efectivo registo dos compromissos a assumir em 

obediência à LCPA. 
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3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja 

preservado o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras: 

 
a) Transferência no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos e não 

pagos em 2016 que tenham fatura ou documento equivalente associados e não pagos 

(dívida transitada); 

b) Transferência no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos e não 

pagos em 2016 sem fatura associada; 

c) Transferência dos cabimentos não comprometidos em 2016; 

d) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos 

futuros e dos contratualizados para 2017. 

Artigo 4.º 
Alterações ao orçamento 

A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas 

necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando, através do mecanismo 

das modificações orçamentais, as dotações disponíveis, de forma a permitir uma melhor satisfação das 

necessidades colectivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto na 

Norma de Contabilidade Pública (NPC) – 4.26, número 4.26.3 do SNC-AP. 

Artigo 5.º 
Facturas ou documentos equivalentes 

As facturas ou documentos equivalentes devem ser encaminhados para a Secção de Serviços Gerais e 

Expediente da Divisão Jurídica e Administrativa e posteriormente remetidas para a Secção de 

Contabilidade da Divisão Financeira. As facturas indevidamente recebidas nos outros serviços 

municipais terão de ser encaminhadas para a Secção de Serviços Gerais e Expediente, no prazo 

máximo de 2 dias úteis. 

 

Artigo 6.º 

Gestão de bens móveis e imóveis da Autarquia 

1. A gestão do património municipal executar-se-á nos termos do regulamento de inventário e 

cadastro do património municipal em vigor no Município de Silves. 
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2. As aquisições de bens de imobilizado efectuam-se de acordo com as grandes opções do 

plano, nomeadamente o plano plurianual de investimentos e com base nas orientações 

do órgão executivo, através de requisições externas ou documento equivalente, 

designadamente contratos, emitidos ou celebrados pelos responsáveis com competência para 

autorizar despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis. 

Artigo 7.º 
Gestão de Stocks 

1.  O stock de bens será um recurso de gestão a utilizar de acordo com as necessidades, bem 

como considerando a execução das actividades desenvolvidas pelos serviços municipais. 

2. A regra será a manutenção eficiente e racional dos níveis de materiais em stock, existindo 

para tal um controlo optimizado no que concerne a aquisição, armazenamento e consumo 

dos materiais, em regime de inventário permanente, conforme estipulado no regulamento 

de funcionamento do Armazém Municipal. 

3. A constituição de stocks de materiais devidamente organizados, identificados e 

controlados de forma permanente, permite claramente obter um maior rigor e eficiência 

ao nível da aquisição e aplicação de vários recursos, visando constantemente uma gestão 

económica e racional dos materiais utilizados por todos os serviços operacionais do 

Município de Silves. 

4. Todos os bens saídos de armazém, afectos a obras por administração direta, deverão ser 

objeto de registo no sistema de gestão de stocks, associados aos respetivos centros de 

custo. 

5. Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito 

da gestão de stocks, constam do regulamento de funcionamento do Armazém Municipal e 

da Norma de Controlo Interno. 

Artigo 8.º 
Contabilidade de Gestão 

A execução orçamental do ano de 2017 deverá estar refletida por centros de 

responsabilidade/unidade orgânica, de forma a: 

a) Permitir o apuramento de custos indirectos da mesma; 
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b) Analisar a execução orçamental na óptica económica e, com isso, determinar os custos 

subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços; e, 

c) Obter a demonstração de resultados por funções e por actividades. 

Capítulo II 

Receita 

Artigo 9.º 
Arrecadação de receitas 

1. Nenhuma receita poderá ser arrecadada se não tiver sido objecto de inscrição na rubrica 

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

orçamento. 

2. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efetuadas de acordo com 

o disposto nos regulamentos municipais em vigor que estabeleçam as regras a observar para 

o efeito, bem como os respectivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor. 

3. Deverão ainda ser cobradas outras receitas próprias da Autarquia relativamente a bens e 

serviços prestados, sempre que se torne pertinente, mediante informação justificada e 

proposta de valor a apresentar pela respetiva unidade orgânica à Presidente da Câmara 

Municipal de Silves. 

4. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de Dezembro transitam para o ano seguinte nas 

correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efectuar e são mantidas 

em conta corrente. 

Artigo 10.º 

Anulação e restituições de receitas 

1. As anulações de dívida por motivo de duplicação ou lapso no cálculo do valor a cobrar, 

devem ser efetuadas mediante informação fundamentada e justificada da unidade orgânica 

que solicita a anulação, ficando sempre sujeitas a autorização superior do competente 

membro do órgão executivo. 

2. As anulações de dívida por decisão camarária devem ser efetuadas mediante informação 
dos serviços devidamente fundamentada e justificada quanto ao motivo da anulação da 
liquidação da dívida. 
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3. As restituições de receita devem ser efectuadas mediante informação devidamente 
fundamentada da respetiva unidade orgânica e autorização superior da Presidente da 
Câmara Municipal de Silves, sendo que: 

a) Restituições do próprio ano são efectuadas através de processo da receita, com 
emissão de reposição abatida à receita, com reflexos no controlo orçamental da 
receita; 

b) Restituições de anos anteriores são efectuadas através de processo de despesa, com 
emissão de ordem de pagamento com reflexos no controlo orçamental da despesa. 

Capítulo III 
Despesa 

Artigo 11.º 
Princípios gerais para a realização da despesa 

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras 

definidos no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de Setembro, na Lei n.º 8/2012, de 21 de 

Fevereiro, e ainda as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à 

aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, constantes do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de Junho, com as posteriores alterações. 

2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

a) Verificada a conformidade legal da despesa, nos termos da lei; 

b) Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à 
execução orçamental; 

c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial; e, 
d) Existência de fundos disponíveis para assumir o compromisso. 

3. O registo do compromisso deve ocorrer o mais cedo possível, em regra, pelo menos três 

meses antes da data prevista de pagamento para os compromissos conhecidos nessa data, 

sendo que as despesas permanentes, como salários, comunicações, água, electricidade, 

contratos de fornecimento anuais ou plurianuais, podem ser registados para o ano civil, 

como compromissos permanentes. 

4. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se 
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estiverem devidamente justificadas e tiverem cobertura, ou seja, no caso dos 

investimentos, se estiverem inscritas no orçamento e no PPI, com dotação igual ou 

superior ao valor do cabimento e compromisso, e no caso das restantes despesas, se o 

saldo orçamental na rubrica respectiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir. 

5. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de Dezembro, devendo o pagamento 

dos encargos regularmente assumidos e não pagos até 31 de Dezembro ser processados 

por conta das verbas adequadas do orçamento do ano seguinte. 

Artigo 12.º 

Conferência e registo da despesa 

A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efectuadas pelos serviços municipais, 

deverão obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução 

de processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

Artigo 13.º 

Processamento de faturas 

1. As facturas justificativas da despesa realizada, devem ser emitidas no prazo de 5 dias após 

a respectiva prestação e enviadas para o Município de Silves no prazo máximo de 8 dias 

úteis a contar da prestação. 

2. As despesas respeitantes a formação e viagens poderão ser emitidas e pagas em data 

anterior à da sua realização. 

3. As facturas a liquidar, as guias de remessa ou de transporte, deverão ser visadas pelo 

serviço responsável pela gestão do respectivo processo de contratação. 

 

Artigo 14.º 

Processamento de remunerações 
1. As despesas relativas a remunerações do pessoal serão processadas pela Secção de 

Contabilidade da Divisão Financeira, com informação disponibilizada pela Secção de 

Cadastro e Vencimentos da Divisão de Recursos Humanos, de acordo com as normas e 

instruções em vigor. 
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2. As folhas de remunerações devem dar entrada na Secção de Contabilidade com a 

antecedência de 2 dias úteis antes da data prevista para o pagamento de cada mês. 

Artigo 15.º 
Cauções 

1. Os serviços municipais que recepcionem cauções ou garantias, nomeadamente no que respeita 

a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento 

e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter cópia à Secção de 

Contabilidade da Divisão Financeira, que procederá ao seu registo. 

2. Cabe à Secção Contabilidade registar contabilisticamente a recepção, o reforço e a 

diminuição, assim como a devolução das cauções e garantias. 

3. As garantias ficarão à guarda dos detentores do processo. 
4. Para efeitos de libertação de cauções/garantias, os serviços municipais responsáveis devem 

enviar à Secção de Contabilidade a cópia do contrato e a legislação em vigor, onde constem 

as condições para libertar as cauções/garantias existentes, com a identificação da 

referência de cada uma das cauções/garantias e dos processos que as originaram. 

Artigo 16.º 
Fundo de maneio 

1. O montante do fundo de maneio a atribuir a serviços municipais, durante o ano de 2017, 

será fixado mediante deliberação do Órgão Executivo e desagregado por rubrica 

económica, conforme estipulado no Regulamento de Fundos de Maneio. 

2. Os pagamentos efectuados pelo fundo de maneio são objecto de compromisso pelo seu valor 

integral, aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter carácter mensal e 

registo da correspondente despesa em rubrica de classificação adequada. 

3. O pagamento de despesas por conta do fundo de maneio pressupõe a elaboração de uma 

informação dos serviços municipais onde conste a fundamentação e justificação do 

material/serviço a adquirir, contendo o visto do superior hierárquico e a necessária 

aprovação por parte do responsável do pelouro. 

4. O fundo de maneio será saldado até ao último dia útil do mês de Dezembro de 2017, não 

podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas. 
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5. Os titulares dos fundos de maneio respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras 

aplicáveis à utilização dos mesmos. 

6. Tratando-se de despesas com alimentação ou deslocação, devem os titulares do fundo de 

maneio identificar, no documento, o evento ou o motivo justificativo da despesa. 

7. Os demais procedimentos constam no Regulamento de Fundos de Maneio. 

 

Artigo 17.º 
Compromissos plurianuais 

1. A assunção dos compromissos plurianuais que resultem da execução de projectos ou 

actividades constantes do Orçamento e das Grandes Opções do Plano legalmente 

aprovados, fica autorizada pela Assembleia Municipal de Silves, para efeitos do previsto 

na alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, desde que respeitadas 

as regras e procedimentos previstos na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, no 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho, e nas demais normas de execução de despesa. 

2. Ficam igualmente autorizadas as despesas plurianuais decorrentes de contratos que não 

constem do número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não ultrapassem € 

99.759,58. 

Artigo 18.º 

Autorizações de pagamento 

1. Consideram-se automaticamente autorizados os pagamentos, na data do seu vencimento, e 

desde que os compromissos assumidos estejam em conformidade com as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, e no Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de Junho, das seguintes despesas: 

a) Remunerações certas e permanentes - vencimentos; 

b) Abonos variáveis ou eventuais - vencimentos; 

c) Senhas de presença e ajudas de custo dos Eleitos Locais; 

d) Encargos de empréstimos; 

e) Rendas; 
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f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus 

dependentes; 

g) Água, energia eléctrica, combustíveis e gás; 

h) Internet, comunicações telefónicas e postais; 

i) Seguros; e, 

j) Quaisquer outros encargos que resultem de contratos legalmente celebrados. 

 
2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por operações de 

tesouraria. 

Artigo 19.º 
Despesas de deslocação e ajudas de custo 

A utilização de viatura própria ou viatura municipal para efetuar deslocações em serviço carecem 

sempre de autorização prévia e expressa da Presidente da Câmara Municipal de Silves ou em 

quem a mesma subdelegar competência para o efeito. 

 

Silves, 20 de Outubro de 2016 
 

A Presidente da Câmara 

Rosa Cristina Gonçalves da Palma 
 


