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Preâmbulo 

Um adequado sistema de controlo interno é relevante para a qualidade e fiabilidade 

da informação contabilística. O Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, 

determina que se deve adotar um sistema de controlo interno (SCI) que englobe 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. 

Define também que o SCI 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 e que 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 e fiabilidade da informação produzida; 

f) O incremento da eficiência das operações; 

g) A adequada utilização dos fundos e cumprimento dos limites legais dos encargos; 

h) O controlo das aplicações e do ambiente informático; 

i) O registo oportuno e correto das operações, em sistemas apropriados e no período 

a que respeitam, de acordo com as normas legais aplicáveis e decisões da gestão; 

j) A adequada gestão de riscos. 

Por outro lado, também a Norma de Contabilidade Pública 27 refere que a falta de 

confiança e credibilidade nos dados e na informação produzida coloca em causa o 

sistema de contabilidade de gestão, pelo que o desenvolvimento de um sistema de 

controlo interno, com base em políticas e procedimentos que visam prevenir ou 

detetar erros ou atos fraudulentos, constitui uma forma importante para garantir a 

fiabilidade da informação.  
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Artigo  1º 

(Objeto e âmbito) 

O presente sistema de controlo interno (SCI), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 

e dos Serviços de Ação Social (SAS), dando cumprimento ao estipulado no SNC-AP, 

providencia a base para o desenvolvimento do controlo interno através do conjunto 

de normas, processos e estruturas, que implementam ações de controlo que 

permitam mitigar o risco avaliado.  

O presente SCI apresenta-se também como natural consequência do 

acompanhamento ao Plano de Gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. 

Artigo 2º  

(Competência) 

1. A competência para aprovação de presente norma e de suas alterações é do 

Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Guarda. 

2. A avaliação interna do SCI competirá ao Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), 

ao Fiscal Único, ou a auditores externos contratados para o efeito. 

Artigo 3º  

(Composição do SCI) 

O SCI é composto pelos seguintes elementos que interagem entre si: 

a) Sistema de controlo interno – presente normativo interno com os mecanismos de 

controlo interno; 

b) Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior – regulamentação da 

constituição, atribuições e organização, o funcionamento e competência dos seus 

órgãos, tutelando e fiscalizando a Instituição; 

c) Estatutos da Instituição – missão, objetivos e organização do IPG e dos SAS; 

d) Organigrama – resumo da estrutura organizacional; 

e) Regulamentos – definições e procedimentos relativos a áreas específicas;  

f) Normas avulsas – definições e procedimentos relativos a processos concretos; 

g) Sistema de Controlo documental – repositório, no âmbito do sistema interno de 

garantia da qualidade, de todos os regulamentos e normas da Instituição. 

Artigo 4º 

(Definição de funções de controlo) 

No SCI estão definidas as funções de controlo e ainda: 
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a) a identificação de responsabilidades funcionais; 

b) circuitos obrigatórios dos documentos e as respetivas verificações; 

c) princípios da segregação de funções, nomeadamente para salvaguarda da 

separação entre o controlo físico e o processamento dos correspondentes registos, 

devendo ainda a autorização de despesa e a autorização de pagamento ser 

efetuada por responsáveis diferentes. 

Artigo 5º 

(Identificação funcional dos documentos administrativos) 

1. Os documentos que integram processos administrativos, despachos, informações 

sobre eles exarados, e os documentos de registo contabilístico devem identificar os 

dirigentes, data e demais elementos que os subscrevem, bem como a qualidade em 

que o fazem, de forma legível, referindo as competências sempre que aplicável.  

2. Em alternativa, poderão elencar-se em registo adequado, as identificações dos 

intervenientes do ponto anterior, onde constem nome, categoria/cargo, número 

interno do funcionário e assinatura a utilizar nos referidos documentos. 

Artigo 6º 

(Procedimentos Gerais) 

Devem ser seguidos os seguintes procedimentos de controlo interno, no caso de não 

existência de definição específica para o setor: 

1. Devem ser cumpridas as deliberações dos órgãos do IPG e das suas unidades 

orgânicas, aprovadas sempre em conformidade com a legislação em vigor, com os 

estatutos e regulamentos internos do IPG, e observados os circuitos documentais 

indicados para o efeito. 

2. Deve ser garantida nos diversos setores, uma adequada segregação de funções, 

salvaguardada a inexistência de recursos. 

3. Deverá proteger-se os diversos dados informáticos e definir-se uma correta política 

do acesso de dados para a devida afetação de responsabilidades.  

4. Deverão os dados, e os processos sobre eles efetuados, cumprir o Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

5. O registo documental, seja de origem administrativa ou financeira, deve manter-

se atualizado, de acordo com as instruções específicas. 
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6. Deverá o GAQ, dentro das suas competências, ser dotado de recursos adequados, 

para a função de avaliação e verificação do SCI. 

Artigo 7º 

(Disponibilidades) 

1. As importâncias de fundos de maneio existentes nas tesourarias, não devem 

ultrapassar o montante definido pelo Conselho de Gestão, limitando-se a sua 

utilização ao estritamente indispensável das necessidades diárias das unidades 

orgânicas, de acordo com as regras definidas legalmente e pelo Presidente do IPG, 

para seu manuseamento. 

2. As despesas pagas pelos fundos de maneio deverão ser devidamente 

fundamentadas, e rubricadas para além de um tesoureiro, por um membro do 

Conselho de Gestão ou Vice-Presidente ou Diretor ou Subdiretor de Unidade 

Orgânica. 

3. Devem ser aprovadas pelo Conselho de Gestão ou pelo Presidente do IPG as normas 

de utilização do fundo de maneio. Devendo ser identificados os funcionários 

responsáveis, estabelecido o limite máximo do fundo de maneio, definida a natureza 

da despesa a pagar pelo fundo, a forma e regularidade da sua constituição e 

reconstituição, bem como a sua reposição a 31 de dezembro.  

4. A abertura de contas bancárias é sujeita a deliberação superior sendo sua 

titularidade limitada à Instituição. 

5. No IPG, a autorização para movimentar as contas bancárias deverá limitar-se aos 

membros do Conselho de Gestão e Vice-Presidentes. 

6. Nos SAS, a autorização para movimentar as contas bancárias cabe ao Presidente 

e ao Administrador, ou em situações que tal não seja possível procede-se como no 

ponto anterior.  

7. O Presidente do IPG designa os tesoureiros e substitutos nas unidades orgânicas 

e nos SAS, que se encontram autorizados a angariar receitas e gerir fundos de 

maneio. 

8. Os cheques não preenchidos e os anulados ficam à guarda dos tesoureiros ou 

respetivos substitutos. 
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9. A anulação de um cheque implica sempre a invalidação das assinaturas e do 

próprio cheque. 

10. A cobrança de receita deve ser efetuada por meio de documento que reúna os 

requisitos legais e fiscais. 

11. Da cobrança da receita nas tesourarias deverão resultar registos diários, 

refletidos nas aplicações informáticas de gestão financeira e académica, devendo os 

respetivos extratos e saldos ser confrontados com os extratos bancários e com a 

contagem física diária de valores em caixa. 

12. Para a guarda dos montantes da tesouraria deverá existir pelo menos um cofre 

que reúna as condições necessárias para a devida salvaguarda de valores. 

13. Os setores que não partilhem o mesmo espaço físico e horário da tesouraria geral 

da instituição devem guardar os montantes em cofres, aguardando a sua recolha que 

deverá ocorrer periodicamente. Os montantes, bem como a respetiva documentação 

e mapa de caixa, devem ser elaborados diariamente e assinados pelo responsável. 

14. Todos os valores de receitas cobradas são depositados, com uma periodicidade 

diária salvaguardada a inexistência de transporte disponível, pelo tesoureiro ou 

responsável pela guarda de valores. 

15. Os talões de depósito, folha e mapa detalhado de caixa gerados pela aplicação 

informática, e resumo gerado pelos terminais de pagamento (TPA), são entregues 

diariamente no setor de contabilidade para conferência e registo contabilístico. 

16. As reconciliações bancárias são efetuadas com uma periodicidade no máximo 

mensal, sendo confrontado o saldo bancário com o contabilístico e justificadas 

eventuais diferenças. 

17. O registo de movimentação de valores como operações de tesouraria deverá 

limitar-se às situações enquadráveis. Contudo, em casos excecionais poderão ocorrer 

situações em que, por falta de documentação/informação de suporte, não seja 

possível identificar o enquadramento orçamental subjacente a tais movimentos, 

sendo necessário o respetivo registo como operação de tesouraria. Tais registos 

deverão ser comunicados a um membro do Conselho de Gestão no final de cada mês 

reconciliado, devendo efetuar-se as diligências possíveis para a respetiva 
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regularização no menor tempo possível. 

18. Deve cumprir-se o princípio da segregação de funções, para que o responsável 

pelas reconciliações bancárias não seja um elemento afeto à tesouraria, nem ter 

acesso às respetivas contas correntes das tesourarias. 

19. Após reconciliação bancária o responsável analisa a validade dos cheques em 

trânsito e pode proceder ao mecanismo de anulação, caso a validade dos cheques 

tenha expirado, devendo ser cancelados junto da instituição bancária. 

20. Os responsáveis designados para o efeito efetuam a verificação dos fundos, 

montantes e documentos entregues à responsabilidade do tesoureiro. Essa 

verificação será efetuada na presença do tesoureiro ou do seu substituto, através de 

contagem física do numerário e dos documentos existentes. Este procedimento deve 

ser efetuado em quatro ocasiões: 

a) Sem prévio aviso, com uma periodicidade definida pelo Presidente do IPG; 

b) No encerramento das contas de cada exercício económico; 

c) Quando o tesoureiro for substituído; 

d) No final e início do mandato do órgão dirigente máximo. 

21. A contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro terá de ser 

reduzida a escrito e os respetivos termos assinados pelo tesoureiro e por todos os 

intervenientes, devendo reunir-se as seguintes assinaturas na mudança de mandato 

ou de tesoureiro: 

a) No fim ou início de mandato - assinaturas dos funcionários, sucessores e 

cessantes, com funções de tesoureiro e dirigente máximo. 

b) No caso de substituição do tesoureiro, é necessária a assinatura do tesoureiro 

sucessor e cessante. 

22. Os extratos de todas as contas de que a Instituição é titular são obtidos, junto 

das instituições de crédito, para efeitos de controlo, sendo facultados aos elementos 

do setor de contabilidade, com uma periodicidade mínima mensal. 

23. O tesoureiro ou quem o substitua responde, diretamente perante a Direção da 

Unidade Orgânica ou perante o Presidente do IPG, pelo conjunto das importâncias 

que lhe são confiadas. Os outros funcionários ao serviço da tesouraria respondem 
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perante o responsável pela tesouraria pelos seus atos e omissões que se traduzam 

em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza. 

24. Os pagamentos devem ser efetuados, preferencialmente, por meio de 

transferência bancária, utilizando o cheque como meio de pagamento em situações 

pontuais ou devidamente fundamentadas. 

25. Os cheques devem ser emitidos nominalmente e cruzados. 

26. Os cheques deverão ser assinados pelo menos por 2 elementos do Conselho de 

Gestão. Na falta de uma assinatura de elemento do Conselho de Gestão, poderá outro 

Vice-Presidente assinar. Em qualquer dos casos a emissão e preparação dos cheques 

deverá ser efetuada por um elemento do setor de contabilidade. 

27. A utilização de cartões de débito ou crédito a Instituição, como meios de 

pagamento, estarão restritos ao Presidente do IPG, sendo de utilização restrita ao 

efetivamente necessário. 

28. Os cheques não devem ser assinados em branco e após a sua emissão devem ser 

acompanhados pela autorização de pagamento que lhe deu origem, sendo neste 

aposto a indicação do meio de pagamento. 

29. A receção de valores por correio, deverá ser efetuada pelo setor de expediente, 

que os remeterá primeiro ao setor de contabilidade, onde serão verificados, cruzados, 

e posteriormente entregues na tesouraria para serem depositados. 

30. Uma vez por ano, pelo menos, deverá ser emitida listagem de receitas por cobrar, 

para o caso das vendas de bens e prestações de serviços, para devidas diligências no 

intuito de as cobrar. 

31. No momento da reposição do fundo de maneio será efetuada transferência 

bancária à ordem do responsável do fundo pelo valor dos documentos entretanto 

pagos. 

32. As transferências bancárias deverão ser efetuadas com um mínimo de 2 

assinaturas, sendo que no caso do IGCP dada a não possibilidade de adoção desta 

norma, poderá ser assinada por um dos seguintes elementos: Presidente, Vice-

Presidente, Administrador. Em qualquer dos casos a introdução e preparação da 

transferência deverá ser efetuada por um elemento do setor de contabilidade. 
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Artigo 8º 

(Terceiros) 

1. Periodicamente, no mínimo semestralmente, um elemento do setor de 

contabilidade deverá efetuar a conciliação entre os extratos de conta corrente dos 

clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da Instituição. 

2. O procedimento de conciliação é, igualmente, efetuado em outras contas de 

devedores e credores. 

3. Em particular quanto às contas relativas ao ‘Estado e Outros Entes Públicos’, 

deverá ser efetuada validação mensal dos seus saldos com vista à sua regularização 

atempada. 

4. Deverá ser efetuado o controlo de saldos das contas de terceiros diligenciando-se 

pela assídua angariação dos valores em dívida. Anualmente serão remetidas cartas 

de dívida para solicitação de regularização das contas a receber de terceiros cuja 

dívida esteja em mora há mais de 90 dias. 

5. Dever-se-á dar atenção particular à conciliação entre os saldos das contas de 

alunos e os elementos facultados pelos serviços académicos. Sendo que as dívidas 

relativas a propinas, que permanecem por liquidar após diligências para sua 

regularização, deverão ser remetidas à Autoridade Tributária para cobrança coerciva. 

Artigo 9º 

(Aquisições de bens, serviços e empreitadas) 

1. O Setor de Aprovisionamento e Património (SAP), deverá desenvolver a sua 

atividade em conformidade com a as normas de contratação pública, de assunção de 

compromissos e de elaboração de contratos. 

2. Na formação dos procedimentos, deverão ser analisados os limites de competência 

dos órgãos que autorizam a despesa. 

3. Para controlo e planeamento deverão ser previstas aquisições de forma anual e 

plurianual, prevendo-se as necessidades da instituição para o seu normal 

funcionamento, com o intuito de se criarem atempadamente os respetivos 

procedimentos. 

4. As aquisições deverão, por norma e excluindo as aquisições via fundo de maneio, 

seguir os seguintes trâmites: 
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a) o requerente manifesta ao responsável de serviço a informação da necessidade do 

bem/serviço; 

b) o responsável de serviço providencia a elaboração de requisição interna, em 

sistema informático; 

c) o sistema de requisições internas envia, por correio eletrónico, aviso de que se 

encontra efetuada requisição a aguardar aprovisionamento. O requerente, o 

responsável de serviço e o Administrador receberão igualmente essa informação; 

d) o SAP verifica primeiro da existência e possibilidade de suprir através do stock, e 

em caso de inexistência organiza o procedimento de contratação; 

e) após organizado o procedimento, o SAP envia, através do sistema informático, a 

requisição interna para cabimento pelo setor de contabilidade; 

f) após cabimentação e autorização pelo órgão competente é despoletado pelo SAP, 

o procedimento pré-contratual conforme Código dos Contratos Públicos (CCP); 

g) após término do procedimento contratual, será efetuada pelo setor de 

contabilidade a correspondente requisição oficial, emitida por sistema informático 

(ERP financeiro), para envio ao fornecedor; 

h) a receção e conferência dos bens/serviços deverá ser realizada por pessoa distinta 

da que realiza a compra, confirmada pelo SAP e posteriormente confirmada pelo 

requerente; 

i) no caso de ser bem inventariável, o SAP registará o mesmo no património 

providenciando a sua correta identificação, afetação e inventariação em sistema 

informático (ERP financeiro); 

Artigo 10º 

(Existências) 

1. Cada local de armazenagem de existências terá um responsável. 

2. As existências e suas movimentações deverão ser registadas em sistema 

informático (ERP financeiro). Nas saídas de existências será elaborada guia de 

satisfação com informação do destino das mesmas e assinada por destinatário. 

3. Anualmente será realizada a verificação e contagem física das existências, por 

equipa com um mínimo de 2 elementos, podendo de forma aleatória o Presidente ou 

Vice-Presidentes do IPG solicitar contagens físicas parciais ou totais. Para o efeito do 

ato de contagem física, devem ser as mesmas evidenciadas em documento datado e 

assinado pelos elementos designados para essa tarefa. 
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4. Após contagem física, será efetuado procedimentos de reconciliação entre esta e o 

registo contabilístico, com intervenção de elemento do setor de contabilidade. 

5. Deverão ser adotados procedimentos que visem uma correta gestão de stocks, no 

sentido de se evitarem desperdícios e permitirem uma utilização eficiente dos bens. 

6. As existências obsoletas ou danificadas e sem uso, devem ser prontamente 

comunicadas ao SAP e setor de contabilidade. 

Artigo 11º 

(Recursos Humanos) 

1. Os processos individuais, deverão estar devidamente instruídos, com todos os 

dados necessários, e permitidos conforme RGPD, relativos ao trabalhador e à sua 

passagem pela Instituição, devendo manter-se atualizados. 

2. Deverá existir registo das horas de entrada e saída por recurso a meios biométricos, 

de forma a efetuar o devido controlo da assiduidade, pontualidade e do trabalho 

extraordinário. Os dias de férias gozadas e a gozar pelos funcionários, bem como as 

ausências deverão ser verificados e controlados pela Divisão de Recursos Humanos 

(DRH). 

3. Com o intuito de se evitar duplicação de pagamentos a trabalhadores, as despesas 

conexas com as remunerações (ajudas de custo, deslocações e outras) devem ser 

apresentadas apenas ao DRH, ainda que, na fase seguinte, possam ser processadas 

pelo setor de contabilidade, nos casos aplicáveis e superiormente definidos. 

4. As horas extraordinárias, ajudas de custo, colaboração técnica especializada e 

outros suplementos apenas poderão ser pagos após devida autorização de 

processamento e pagamento, conforme regras previstas neste SCI para as restantes 

despesas. 

5. Apenas será autorizado o pagamento de ajudas de custo em ‘missão’ quando os 

trabalhadores se desloquem, em conjunto, em representação do IPG, mediante 

despacho expresso, prévio, do Presidente do IPG. 

6. As folhas de vencimento são elaboradas pela DRH depois de registada e verificada 

a assiduidade, o trabalho extraordinário devidamente autorizado, os documentos de 

suporte ao processamento das ajudas de custo, demais suplementos e respetivas 
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autorizações e os descontos legalmente previstos, devendo ser validadas e assinadas 

por elemento da DRH. 

7. Deverá ser efetuada conferência mensal de dados entre os DRH e  contabilidade, 

em particular no que diz respeito ao valor bruto e líquido dos abonos a pagar e aos 

descontos sobre abonos retidos e entregues. 

8. A DRH deverá fornecer e os dados necessários ao setor de contabilidade para: 

a) se proceder à elaboração da proposta de orçamento, até final de julho; 

b) cabimentação do valor anualmente previsto com despesas com pessoal existente 

e a contratar; 

c) ajustamentos de cabimento resultantes de diminuição de efetivos ou de 

contratações para além das previsões iniciais, mensalmente, no decorrer do 

exercício económico; 

d) elaboração de informações de carácter financeiro superiormente solicitadas. 

9. A DRH deverá disponibilizar ao setor de contabilidade todos os dados e 

documentação necessária à entrega das declarações mensais de rendimentos, 

descontos e encargos da Instituição até ao final de cada mês processado. 

10. A DRH providenciará, até janeiro do ano seguinte, a documentação de suporte à 

entrega da declaração anual de rendimentos, bem como informação individual a 

enviar a cada funcionário. 

11. A DRH está encarregue de elaborar e gerir o plano anual de formação de pessoal 

não docente e não investigador. 

12. A introdução de dados de cadastro deverá, salvaguardada a inexistência de 

recursos, ser efetuada por elemento diferente daquele que processa os vencimentos. 

13. A DRH enviará ao setor de contabilidade os dados para pagamento dos 

vencimentos e restantes abonos, que por seu turno se encarregará de o introduzir no 

IGCP para posterior validação e pagamento por elemento do Conselho de Gestão 

(Presidente, Vice-Presidente, Administrador). 

14. A DRH registará todos os contratos referentes a recursos humanos em sistema 

informático. 
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Artigo 12º 

(Inventários, Património) 

1. As normas de inventariação, registo, afetação, abate e gestão dos bens do IPG e 

dos SAS são as estabelecidas na legislação em vigor. 

2. O setor de contabilidade deve remeter ao SAP, as faturas originais referentes à 

aquisição de bens devam ser objeto de inventariação, acompanhada da respetiva 

informação contabilística. 

3. O responsável pelo património deverá manter atualizadas as fichas individuais de 

identificação dos bens e sua afetação, devendo para o efeito proceder à inventariação, 

etiquetagem e atualização dos registos após a receção dos bens. 

4. Na fase de gestão, o responsável pelo inventário deverá manter atualizados na ficha 

do bem os registos das alterações patrimoniais que alterem o valor do bem ou a sua 

vida útil. 

5. O SAP deverá realizar reconciliações entre os registos dos Ativos Fixos e os registos 

de inventário, numa periodicidade, pelo menos, semestral. 

6. Em cada localização deverá ser mantida e atualizada listagem com a identificação 

dos bens afetos a esse espaço físico. 

 7. A alteração da localização de bens deverá ser dada a conhecer ao responsável pelo 

Inventário. 

8. A verificação física dos bens do ativo imobilizado deve ser realizada periodicamente, 

confrontando o imobilizado com os registos documentais e informáticos. A verificação 

da existência de divergências, deverá sempre ser reportada superiormente e 

desenvolvidos os procedimentos adequados para a regularização e eventual 

apuramento de responsabilidades. 

9. A utilização de bens fora dos locais afetos à Instituição são objeto de prévia 

autorização, com recurso a registo em impresso próprio. 

10. Sempre que seja construído ou adquirido um imóvel, deverá o responsável pelo 

Gabinete de Instalações e Manutenção de Edifícios (GIME), logo após a conclusão da 

construção ou outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e fiscal. 
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11. Anualmente deverá ser confrontada a listagem de bens imóveis inventariados com 

os registos predial e fiscal. 

12. Em caso de roubo ou furto, de catástrofes naturais ou de outros sinistros, deverá 

levantar-se auto de ocorrência com indicação do sucedido e com as consequências 

nos bens inventariados. O auto deverá ser encaminhado aos órgãos competentes, 

internos e externos. 

13. Na fase do abate, por razões de alienação ou outros fatos, o responsável pelo 

inventário deverá atualizar a ficha de inventário e efetuar a respetiva comunicação à 

contabilidade. 

14. Os bens adquiridos especificamente no âmbito de determinados projetos, e no 

decurso do mesmo, devem ser etiquetados com essa indicação e afetos a esse projeto. 

15. O controlo dos veículos do IPG, quer no seu registo inicial e afetação quer durante 

a sua utilização rege-se nos termos das normas em vigor relativas à utilização de 

veículos do Estado. 

16. A ficha dos veículos na aplicação informática de gestão de inventário deverá ser 

mantida atualizada pelo responsável pelo inventário.  

17.  O SAP deverá efetuar o controlo e manter atualizado o seguro da frota automóvel 

do IPG e SAS. 

Artigo 13º 

(Contabilidade) 

1. Os fatos ocorridos deverão ser registados em três contabilidades distintas, mas 

interligadas entre si: orçamental, financeira e de gestão, obedecendo às regras 

definidas na Lei de Enquadramento Orçamental, no SNC-AP. 

2. Nos termos definidos nos seus estatutos, o orçamento do IPG resulta da 

conjugação dos planos de atividade e dos orçamentos dos serviços da presidência e 

das unidades orgânicas de ensino e de investigação, estruturando-se em centros de 

responsabilidade, coincidentes com as respetivas unidades orgânicas. 

3. O setor de contabilidade elabora e executa o orçamento da Instituição, tendo em 

consideração os princípios orçamentais. 
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4. O setor de contabilidade elabora e executa a contabilidade da Instituição, tendo 

em consideração os princípios contabilísticos.  

5. As operações de execução do orçamento das receitas e das despesas obedecem ao 

princípio da segregação das funções de liquidação e de cobrança, quanto às 

primeiras, e de autorização da despesa, de autorização de pagamento e de 

pagamento, quanto às segundas. 

6. Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada, mesmo que seja legal, sem que 

tenha sido objeto de correta inscrição orçamental esteja adequadamente classificada. 

7. Na fase da liquidação da receita deverá ser registado o correspondente direito sobre 

terceiros e emitida a correspondente fatura ou documento equivalente nos termos da 

legislação em vigor. 

8. Sempre que a receita liquidada seja registada individualmente com recurso ao 

software de gestão académica e seja emitida nesse software a correspondente fatura, 

no software ERP financeiro poderão registar-se os correspondentes valores globais 

diários por categoria de receita e SNC-AP. 

9. Na fase da cobrança da receita a correspondente entrada de fundos é registada 

sendo emitido documento de quitação a entregar ao interessado. 

10. Sempre que o registo da liquidação seja efetuado no software de gestão 

académica, o correspondente registo de cobrança e emissão de documento de 

quitação deverão também ser efetuados na mesma aplicação. No software ERP 

financeiro poderão registar-se os valores globais diários por tipo de cobrança. 

11. Os procedimentos específicos relativos à execução da receita encontram-se 

definidos no Manual de Apoio à implementação da circular 1369 da DGO e no Manual 

de Apoio às Tesourarias, ou noutras que as venham substituir, e fazem parte 

integrante desta norma. 

12. As dotações constantes do orçamento das despesas constituem o limite máximo 

a utilizar na realização destas. 

13. Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente: 

a) o fato gerador da obrigação de despesa respeite as normas legais aplicáveis; 
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b) a despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na 

correspondente dotação, esteja adequadamente classificada; 

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

14. No início do ano civil, com base no levantamento das necessidades efetuado, o 

SAP, as unidades orgânicas e a DRH deverão disponibilizar ao setor de contabilidade 

os dados necessários à cabimentação anual de custos fixos com aquisição de bens e 

serviços, despesas com pessoal e outras despesas. 

15. O setor de contabilidade registará, no início de cada ano, o cabimento anual das 

despesas mencionadas no número anterior. 

16. Apenas podem ser assumidos compromissos de despesa após os competentes 

serviços de contabilidade exararem informação prévia de cabimento no documento 

de autorização da despesa em causa. 

17. A assunção de compromissos no âmbito dos contratos com duração limitada ao 

ano civil e de valor certo, independentemente da sua forma e natureza jurídica, deve 

ser efetuada pelo seu valor integral aquando da adjudicação do respetivo contrato e 

emissão da requisição oficial. No início de cada ano civil deverão ser registados os 

compromissos relativos aos contratos deste tipo que se tenham iniciado no ano 

anterior. 

18. Se o montante a pagar não puder ser determinado no momento da celebração do 

contrato ou no início de cada ano, nomeadamente, por depender dos consumos a 

efetuar pela Instituição, a assunção do compromisso far-se-á pelo montante máximo 

adjudicado em fase de contratação. 

19. Nas despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do mesmo tipo 

ou natureza cujo valor, isolada ou conjuntamente, não exceda o montante de 

4.000,00 euros por mês, a assunção do compromisso é efetuada até às 48 horas 

posteriores à realização da despesa, devendo sempre ser autorizados pelos dirigentes 

com competência para autorizar a despesa. 

20. Os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem sido 

assumidos em conformidade com as regras e procedimentos previstos na lei e após o 

fornecimento de bens e serviços, com eventual exceção de fornecimentos que 

obriguem a prévio pagamento. 
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21. Documentalmente, os processos de despesa deverão organizar-se de forma a que: 

a) na fase do cabimento exista pelo menos uma proposta para realizar determinada 

despesa, eventualmente ainda de montante estimado, com posterior autorização 

validada por dois elementos do Conselho de Gestão; 

b) na fase do compromisso haja uma requisição oficial e/ou um contrato para 

adquirir determinado bem ou serviço; 

c) na fase da obrigação se disponha de uma fatura; 

d) na fase da autorização de pagamento se disponha de uma autorização de 

pagamento, validada por dois elementos do Conselho de Gestão; 

e) na fase do pagamento se disponha de um comprovativo de pagamento. 

22. A divisão Financeira procederá mensalmente a diversas conferências que 

permitam a verificação e reconciliação do cumprimento de todo o circuito a que se 

referem as normas desde o artigo 8º até ao presente artigo. 

Artigo 14º 

(Projetos) 

1. A candidatura a determinado projeto inicia um processo específico entre o IPG e 

entidades externas e obriga ao cumprimento de regras nas componentes 

administrativa e contabilística desse projeto. Essas regras são determinadas em 

particular para cada projeto com base nos requisitos externos decorrentes da 

legislação nacional e comunitária e devem ser observadas para além dos requisitos 

normais das restantes despesas e receitas. 

2. Salvo as exceções previstas na legislação em vigor, o projeto apenas se deverá 

iniciar após a devida aprovação da candidatura. 

3. Caso a legislação de suporte ao projeto preveja a possibilidade de inclusão de 

despesas realizadas antes da respetiva aprovação, a sua inclusão dependerá de 

despacho do órgão com competência para aprovar a despesa após proposta do 

coordenador do projeto. 

4. As despesas com projetos devem ser afetas aos mesmos desde o início do 

procedimento, com aposição desse fato na requisição interna que o desencadeia e no 

respetivo processo de compra ou processo de despesa e a inclusão de informação 

relativa à respetiva elegibilidade pelo serviço responsável pela gestão do projeto. 
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5. Nos documentos de suporte de despesa e de receita deverá indicar-se a referência, 

a percentagem de imputação e rubrica do projeto. 

6. Os pedidos de pagamento das tranches inicial, intermédias e final dos projetos 

devem ser documentados e identificados como tal. 

7. A gestão dos projetos deverá ser efetuada com periodicidade mínima trimestral, 

possibilitando a comunicação e divulgação interna e externa dos elementos do 

mesmo, nomeadamente quanto ao seu grau de execução e pedidos de reembolso. 

8. O carácter plurianual e/ou a origem do financiamento dos projetos impõe a 

elaboração e organização de um dossier permanente específico, com os elementos 

definidos pelo próprio projeto, que terá de ser mantido em arquivo específico por um 

período mínimo instituído pelo projeto. 

9. Deverá existir cooperação e troca de informações entre a parte financeira dos 

projetos e a relativa à sua execução física, tendo em vista a correta gestão do projeto 

e prestação de informação ao exterior. 

10. Após finalização do projeto deverá obrigatoriamente: 

a) proceder-se à atualização do inventário, nomeadamente no que respeita à 

afetação do bem; 

b) analisar-se a necessidade relativa à continuidade dos recursos humanos de apoio 

e de prestações de serviços associadas ao projeto inicial. 

Artigo 15º 

(Arquivo) 

1. Na comunicação entre as unidades orgânicas e serviços, utilizar-se-á 

preferencialmente a plataforma de gestão documental em vigor. 

2. Todos os intervenientes em determinado processo deverão ser devidamente 

identificados no suporte documental que lhe é próprio. 

3. O circuito documental, bem como a forma de arquivo de todos os documentos de 

suporte e registo das operações contabilísticas, será o estipulado pelos dirigentes, de 

acordo com o processo de gestão documental em utilização na Instituição. Não 

obstante os documentos passarem por esse circuito, o seu original será arquivado no 

serviço de destino. 
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4. Os acessos e as permissões por utilizador, à aplicação informática de gestão 

documental deverá ser sujeita a validação do Centro de Informática. 

5. O abate e eliminação de documentos oficiais, que suportam as operações referidas 

no SCI, deverá ser precedido de autorização do Conselho de Gestão. 

Artigo 16º 

(Sistemas de informação) 

Os sistemas de informação, software, hardware e locais de armazenamento de 

informação, que dão suporte às atividades e processos descritos no presente SCI, 

devem ser devidamente suportados pelo Centro de Informática (CI), para: 

a) existirem backup’s periódicos para salvaguarda de informação, em locais físicos 

distintos, para obstar à ocorrência de sinistros e demais problemas informáticos; 

b) existirem log’s com registo de acessos e operações realizadas, para devido trilho 

de auditoria; 

c) correta configuração por forma a que o acesso a dados seja devidamente 

delimitado a quem efetua os processos e necessita da informação, evitando 

quebras de confidencialidade e de integridade da informação; 

d) estarem em equipamentos fisicamente salvaguardados e de acesso restrito; 

e) existirem medidas de controlo, com caráter periódico, de verificação de sistemas, 

acessos e configurações; 

f) cumprirem em todas as suas vertentes o previsto no RGPD. 

Artigo 17º 

(transitório) 

1. O presente SCI adaptar-se-á, sempre que se verifique necessário, às alterações de 

natureza legal e administrativa, bem como outras normas de enquadramento e de 

funcionamento. 

2. Por despacho do Presidente do IPG, são identificados os órgãos e os responsáveis 

de cada procedimento que não estejam devidamente identificados no presente SCI. 

3. Até revisão do presente SCI, todas as áreas que necessitarem de regulação serão 

sujeitas a emissão de regulamento próprio, normas avulsas ou despachos do 

Presidente do IPG. 
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Artigo 18º 

(Entrada em Vigor) 

O presente sistema de controlo interno entra em vigor a partir da data da sua 

aprovação. 




