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I – ÂMBITO 

 Aplicável às atividades de elaboração, execução e controlo orçamental e às atividades financeiras, que asseguram 

que a ESEP atinja e mantenha um nível desejado de atividade. 

II – OBJETIVOS 

 Fornecer orientações em matéria de orçamento, contabilidade orçamental, contabilidade patrimonial, contabilidade 

de custos e gestão de tesouraria, por forma a afetar recursos à satisfação de necessidades.  

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Orçamento de despesa – é uma previsão de exfluxos de caixa, para um dado período contabilístico.  

 Orçamento de receita – é uma previsão de influxos de caixa, para um dado período contabilístico.  

 Orçamento final – é o orçamento inicial, com todas as alterações que tenham sido efetuadas no decurso do 

período contabilístico.  

 Orçamento inicial – é o orçamento inicialmente aprovado para o período contabilístico. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 A Direção Geral do Orçamento (DGO) por meio de circular e outras formas de comunicação estabelece as 

orientações gerais para a elaboração da proposta de orçamento para o ano económico seguinte. 

 O valor das verbas referentes às transferências do Orçamento Geral do Estado é comunicado pelo órgão com a 

responsabilidade da gestão financeira do ministério. 

 A elaboração do orçamento deve ter por base os seguintes dados: 

o Planeamento do mapa de pessoal. 

o Previsão de despesa: 

 Encargos previstos com pessoal do mapa docente e não docente. 

 Encargos previstos com os contratos existentes para cálculo do valor médio estimado de encargos com 

os compromissos previstos. 

 Encargos previstos com outras despesas correntes, através da estimativa dos consumos anuais previstos 

para o ano seguinte, ajustado às alterações que já são conhecidas, como por exemplo atualização do 

índice de preços, alteração de taxas, nomeadamente de IVA, etc.  

o Receita: 

 Estimativa de receita com propinas, tendo por base a progressão normal dos estudantes atuais e uma 

estimativa cautelosa das novas entradas e o valor de propinas definida pelo conselho geral.  

 Estimativa de receita proveniente de taxas, multas e juros. 

 Estimativa de receita de projetos já aprovados, condicionada pela revisão dos projetos aprovados e que 

serão executados no ano seguinte. 

 Estimativa de receita de outras rubricas, como por exemplo prestação de serviços à comunidade, 

reprografia/atendimento ao cliente/merchandising, contratos de arrendamento, parque de 

estacionamento, chamadas telefónicas e telemóveis. 

 A proposta de orçamento é aprovada pelo conselho geral e remetida para as entidades competentes. 
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 A DGO confirma a receção da proposta do orçamento e valida-a. 

 Mensalmente, é emitido a Solicitação de Transferência de Fundos (STF), através da plataforma definida para a 

transferência duodecimal de verbas do Orçamento Geral do Estado. 

 O registo do cabimento tem por limite o orçamento anual líquido de cativos devendo ser cabimentadas todas as 

despesas prováveis. 

 Para efeitos de “fim de exercício” considera-se o dia 31 de dezembro de cada ano para a contabilidade patrimonial 

e o dia 31 de dezembro acrescido do período complementar para a contabilidade orçamental, quando aplicável. 

 Em todos os trabalhos devem estar presentes os princípios contabilísticos, os critérios de valorimetria e os 

lançamentos de regularização enunciados na legislação aplicável. 

 Os modelos e as regras para a elaboração dos documentos de prestação anual de contas devem obedecer à 

legislação em vigor. 

 O relatório de gestão deve incluir indicadores sobre informação da situação económica, financeira, patrimonial, 

orçamental e de execução de projetos de investimento. 

 As disposições referentes à atribuição e gestão do fundo de maneio enquadram-se no regulamento de fundo de 

maneio. 

 As disposições referentes às verbas de apoio à auto-formação e divulgação científica enquadram-se no 

regulamento para o apoio de atividade de auto-formação e às atividades de divulgação científica. 

 As disposições referentes à atribuição e gestão do fundo fixo de caixa enquadram-se no regulamento do fundo fixo 

de caixa. 

 As disposições referentes a despesas de deslocação e ajudas de custo seguem o estipulado no regulamento de 

deslocações e ajudas de custo. 

 A arrecadação de receita do parque de estacionamento segue o estipulado no regulamento dos parques de 

estacionamento. 

 As disposições contidas no regulamento do sistema de controlo interno devem ser seguidas no âmbito deste 

procedimento. 

IV – RECURSOS  

 Manual de gestão da qualidade. 

 Manuais disponibilizados pelas plataformas aplicáveis. 

 Aplicativos em uso. 

 Plataformas aplicáveis. 

 Aplicativo documental. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Orçamento 

1. Definir a estrutura e a composição do orçamento. Conselho de gestão 

2. Elaborar a proposta de orçamento anual. Coordenador CGR-COC 

3. Validar a proposta de orçamento. Presidente 

4. Aprovar a proposta de orçamento anual. Conselho geral 
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Ação Responsabilidade 

5. Enviar a proposta de orçamento anual para a entidade competente (por meio 

de plataforma em uso). 
Coordenador CGR-COC 

6. Registar o orçamento aprovado no programa em uso. Coordenador CGR-COC 

7. Executar o orçamento:  

7.1. Preencher e submeter STF mensalmente; CGR-COC 

7.2. Informar todos os pressupostos de documento de despesa e/ou receita, 

nomeadamente sobre a observância das competentes disposições 

legais/regulamentares; 

CGR-COC/AP 

7.3. Proceder de acordo com as ações descritas no circuito da despesa e 

circuito da receita. 
CGR-COC 

8. Processar as alterações orçamentais. CGR-COC/AP 

9. Aprovar as alterações orçamentais. 
de acordo com despacho de 

delegação de competências 

10. Controlar a execução do orçamento, programas, medidas e projetos. Coordenador CGR-COC 

11. Registar a informação da execução mensal, trimestral e anual nas plataformas 

adequadas. CGR-COC 

12. Arquivar a documentação. 

Circuito da despesa 

De acordo com PO.06 – Circuito de receita e de despesa. 

Circuito da receita 

De acordo com PO.06 – Circuito de receita e de despesa. 

Operações de tesouraria 

1. Gerir e controlar o fundo fixo de caixa e os fundos de maneio. 
CGR-CMM e trabalhador a 

quem tenha sido atribuído 

2. Caso haja falhas de fundo fixo de caixa, efetuar a comunicação preenchendo 

o modelo MOD.83.  

Trabalhador do respetivo 

serviço 

3. Gerir as aplicações financeiras. CGR-CMM 

4. Proceder a depósitos bancários e respetivos lançamentos contabilísticos. CGR-CMM 

5. Efetuar as reconciliações bancárias.   CGR-COC 

Prestação de contas 

1. Planear os trabalhos preparatórios de apuramento e regularização de contas: 

CGR-AP 
1.1. Conferir o inventário geral, as existências e o apuramento das existências 

finais e validar o custo das matérias consumidas e das mercadorias 

vendidas e o inventário de imobilizado; 

1.2. Calcular o montante das amortizações; CGR-AP 

1.3. Efetuar as operações relativas ao cumprimento do princípio da 

especialização dos exercícios, designadamente: 

 

 

 

 

 

1.3.1. Calcular e registar os custos diferidos referentes aos custos 

ocorridos no exercício e cujos custos devem ser reconhecidos nos 

exercícios seguintes; 
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Ação Responsabilidade 

1.3.2. Calcular e registar os acréscimos de custos a reconhecer no 

exercício, cuja despesa só vem a incorrer no exercício seguinte;  

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador CGR-COC 

1.3.3. Conferir todos os saldos das contas patrimoniais para elaborar os 

mapas de prestação de contas;  

1.3.4. Recolher os dados relativos ao valor do imobilizado e respetivo valor 

das amortizações que facilite a elaboração dos mapas indicadas no 

POC-E: Mapas 8.3.2.1 – Contratação administrativa/formas de 

adjudicação, 8.3.2.2 – Contratação administrativa/formas de 

adjudicação e Mapa síntese dos bens inventariados; 

1.3.5. Registar o reconhecimento dos proveitos:  

1.3.5.1. Calcular e registar os proveitos diferidos; 

1.3.5.2. Calcular e registar o acréscimo de proveitos. 

1.4. Elaborar os mapas de prestação de contas: 

1.4.1. Organizar/compilar o dossier a enviar ao Tribunal de Contas;  

1.4.2. Submeter as contas à certificação legal de contas (fiscal único);  

1.4.3. Enviar a conta de gerência para apreciação do conselho de gestão 

com o intuito de elaborar o relatório de gestão e a ata de aprovação; 

1.4.4. Remeter a conta de gerência ao conselho geral; 

1.4.5. Remeter a conta de gerência para o Tribunal de contas, DGO e 

outras entidades que a reclame. 
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VI – FLUXOGRAMA 
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VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento de deslocações e ajudas de custo.  

 Regulamento dos parques de estacionamento. 

 Regulamento de fundo de maneio. 

 Regulamento do sistema de controlo interno. 

 Regulamento para o apoio de atividade de auto-formação e às atividades de divulgação científica. 

 Regulamento do fundo fixo de caixa. 

 PO.06 – Circuito de receita e de despesa. 

 MOD.83 – Comunicação de falhas de fundo de caixa.  


