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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de elaborar e aprovar 
proposta de orçamento anual 

 Necessidade de executar e 
controlar o orçamento 

 Necessidade de submeter as 
declarações fiscais 

 Necessidade de apurar e 
regularizar contas 

 Necessidade de elaborar os 
documentos de prestação de 
contas 

 Necessidade imputar custos e 
proveitos 

 Necessidade de calcular 
indicadores de atividade 

 Necessidade de efetuar operações 
de tesouraria 

Gestão financeira e 
orçamental 

 Proposta de orçamento 
anual elaborado e aprovado 

 Orçamento executado e 
controlado 

 Declarações fiscais 
submetidas 

 Contas apuradas e 
regularizadas 

 Documentos de prestação 
de contas elaborados 

 Lançamento de custos e 
proveito imputados 

 Indicadores de atividade 
calculados 

 Operações de tesouraria 
efetuadas 

Administrador 

  

Mapa do processo 
 

Caracterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

• Em toda a estrutura funcional da 
ESEP. 

• Aplicativo documental 
• Aplicativos em uso 
• Plataforma aplicáveis 

• Fornecer orientações em matéria de 
orçamento, contabilidade 
orçamental, patrimonial, de custos e 
gestão de tesouraria. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas 
de obras públicas 
Gestão académica 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Liderança e planeamento da qualidade 
Desempenho e melhoria 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas de 
obras públicas 
Gestão académica 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Liderança e planeamento da qualidade 
Desempenho e melhoria 

 

Responsável/dono do processo Administrador 

 

Procedimento PG.08 – Gestão financeira e orçamental 
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo • Garantir o equilíbrio orçamental. 

Responsável pela monitorização e medição Gestor da qualidade 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão 

Indicadores Como se verifica/calcula 

 Equilíbrio orçamental 
 Valor total da receita do ano / Valor total da 

despesa * 100 

 Taxa de cobertura das despesas pelas receitas  Total de despesas / Total de receitas * 100 

 Taxa de cobertura das despesas pelas receitas do ano  Total de despesas / Total de receitas do ano * 100 

 Taxa de receitas próprias  Total de receitas próprias / Total de receitas * 100 

 Taxa de receitas do OE  Total de receitas do OE / Total de receitas * 100 

 Grau de cobertura das despesas de investimento 
 Total de despesas de investimento / Total de 

despesas * 100 

 Grau de cobertura das despesas com pessoal 
 Total de despesas com pessoal / Total de 

despesas * 100 

 Grau de cobertura das despesas com pessoal pelo OE 
 Total de despesas com pessoal / Total de receita 

do OE * 100 

 Taxa de despesas correntes 
 Total de despesas correntes / Total de despesas * 

100 

 Taxa despesas com aquisição de bens e serviços 
 Total de despesas com aquisição de bens e 

serviços / Total de despesas * 100 

 Taxa bruta de propinas não cobradas (por ano letivo) 
 Total de propinas não cobradas / Total de propinas 

que deveria ser cobrado * 100 

 


