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I – ÂMBITO 

 Aplicável à despesa e à receita desenvolvida no processo de gestão financeira e orçamental. 

II – OBJETIVOS 

 Definir o circuito de receita e de despesa. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

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

registo tem suporte num documento interno, pelo montante 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. 

 Autorização de pagamento – procedimento prévio à emissão dos meios de pagamento, da competência do 

dirigente do serviço ou organismo, com possibilidade de delegação. 

 Pagamento – são exfluxos de caixa ou saídas em espécie do património da entidade, devendo neste último caso 

a entidade reconhecer um influxo de caixa no valor da dívida pela alienação virtual do bem e, simultaneamente, 

um exfluxo de caixa pela regularização da dívida. 

 Despesa efetiva – corresponde à despesa total deduzida da despesa com ativos e passivos financeiros de 

natureza orçamental. 

 Recebimentos – são influxos de caixa ou entradas em espécie no património da entidade, devendo neste último 

caso a entidade reconhecer um influxo de caixa pela regularização da dívida e, simultaneamente, um exfluxo de 

caixa no valor da dívida pela aquisição virtual do bem. 

 Receita efetiva – corresponde às quantias recebidas que aumentam caixa e equivalentes de caixa, sem gerarem 

obrigações orçamentais. 

 Cativo – é o montante da dotação orçamental da despesa indisponível para a realização de processos de despesa. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Não aplicável 

IV – RECURSOS  

 PG.08 – Gestão financeira e orçamental. 
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Circuito da despesa 

1. Despesas com pessoal: 

1.1. Proceder aos cabimentos anuais com base nos valores disponibilizados 

pelo CGR-RH; 
CGR-COC 

1.2. Aprovar os cabimentos anuais; Presidente 

1.3. Efetuar os compromissos de acordo com a legislação em vigor; 

CGR-COC 1.4. Registar o processamento de vencimentos;   

1.5. Emitir o APR e enviar para aprovação; 

1.6. Aprovar o APR; 

Presidente ou órgão competente de 

acordo com despacho de delegação 

de competências. 

1.7. Efetuar o pagamento. CGR-CMM 

2. Outras despesas: 

2.1. Atualizar a folha de cálculo com o inventário dos contratos no início de 

cada ano económico; 
CGR-AP 

2.2. Efetuar os cabimentos globais e informar; 
CGR-AP/CGR COC 

2.3. Efetuar os cabimentos solicitados pelos diversos serviços; 

2.4. Aprovar os cabimentos; 

Presidente ou órgão competente de 

acordo com despacho de delegação 

de competências 

2.5. Efetuar os compromissos de acordo com a legislação em vigor; CGR-AP 

2.6. Conferir as respetivas faturas; Serviço requerente 

2.7. Efetuar os lançamentos contabilísticos, emitir a APR e enviar para 

aprovação; 
CGR-COC 

2.8. Aprovar o APR; 

Presidente ou órgão competente de 

acordo com despacho de delegação 

de competências 

2.9. Validar as declarações de não dívida;  CGR-COC 

2.10. Emitir os meios de pagamento; CGR-CMM 

2.11. Aprovar os pagamentos; Entidade competente 

2.12. Efetuar o pagamento e enviar o comprovativo de pagamento. CGR-CMM 

3. Fundo de maneio:  

3.1. Constituir, no início de cada ano económico, um fundo de maneio de 

acordo com o regulamento interno de fundo de maneio e preencher o 

modelo MOD.64; 
CGR-COC 

3.2. Efetuar o cabimento anual e enviar para aprovação; 
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Ação Responsabilidade 

3.3. Autorizar o cabimento; 

Presidente ou órgão competente de 

acordo com a delegação de 

competências. 

3.4. Efetuar os compromissos de acordo com a legislação em vigor; CGR-COC 

3.5. Entregar os modelos MOD.64, MOD.65 e MOD.66, acompanhado dos 

respetivos documentos que suportam a despesa; 

CGR-AP/EAM/SS ou outro a que 

venha a ser atribuído fundo de 

maneio 

3.6. Conferir os documentos; CGR-CMM 

3.7. Efetuar os respetivos registos contabilísticos. CGR-COC 

Circuito da receita: 

1. Confirmar se a receita cumpre os preceitos legais. 

Serviço responsável pela 

arrecadação da receita 

2. Emitir o documento de cobrança. 

3. Diligenciar as ações que possibilitem a cobrança. 

4. Registar a cobrança. 
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VI – FLUXOGRAMA 
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VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 MOD.64 – Pedido de atribuição de fundo de maneio 

 MOD.65 – Autorização para a realização da despesa de fundo de maneio 

 MOD.66 – Guia de entrega de documentos de despesa paga por fundo de maneio. 


