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REGULAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 

I 
Conselho Administrativo  
 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho, isto é, o Regime de Autonomia da Escola, 

adiante designado simplesmente por RAE, prosseguindo o caminho 

do reforço da capacidade de intervenção dos órgãos de direção das 

escolas, introduziu alterações severas ao regime jurídico de 

autonomia, administração e gestão escolares, de acordo com 

necessidades bem identificadas e considerando prioritariamente três 

objetivos:  

a) o reforço da participação das famílias e comunidades na direção 

estratégica dos estabelecimentos de ensino;  

b) o reforço das lideranças das escolas, reconhecidamente uma das 

medidas mais necessárias de reorganização do regime de 

administração escolar; e, finalmente,  

c) o reforço da autonomia das escolas.  

 

O corpo do normativo identifica como instrumentos de autonomia, 

entre outros, o Orçamento e a Conta de Gerência, exatamente as 

duas primeiras competências do conselho administrativo — um dos 

quatro órgãos de direção, administração e gestão das escolas que a 

lei identifica e que é composto pelo diretor, que preside, pelo 

subdiretor ou um dos adjuntos do diretor, por ele designado para o 

efeito, e pelo chefe dos serviços de administração escolar, ou quem o 

substitua.  

 

Considerando que o Regulamento Administrativo e Financeiro do 

Agrupamento de Escolas de Sobreira é um documento de trabalho do 

conselho administrativo, conformado, é certo, a uma natureza 

injuntiva e ordenadora, importa definir, primeiro, as normas que 

regem este órgão e que no conjunto dão forma ao seu regimento 

interno:  

 

Artigo 1.º 

Composição  

1 — O conselho administrativo é composto por 3 membros: o diretor, 

que preside, o subdiretor, que substitui o presidente nas suas 

ausências, e o chefe dos serviços de administração escolar, que 

exerce as funções de secretário.  

 

Artigo 2.º 

Competências previstas no RAE  

1 — As competências do conselho administrativo são as previstas no 

artigo 38.º do RAE, designadamente:  

a) Aprovar o projeto de orçamento anual, em conformidade com as 

linhas orientadoras definidas pelo conselho geral;  

b) Elaborar o relatório de contas de gerência;  

c) Autorizar a realização de despesas e o respetivo pagamento, 

fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão 

financeira;  

d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial.  

 

Artigo 3.º 

Outras competências  

a) Estabelecer as regras administrativas da gestão escolar.  

b) Disponibilizar a informação necessária ao conselho geral, 

considerando as competências deste órgão.  

c) Definir o preçário dos bens vendidos nos serviços da papelaria, da 

reprografia e da cafetaria.  

d) Definir dos preços a fixar para o aluguer de instalações.  

e) Aprovar a constituição de fundos de maneios e do respetivo regime 

de utilização.  

f) Proceder à verificação regular dos fundos de caixa dos diversos 

serviços do agrupamento, dos fundos e dos documentos em cofre, à 

guarda da tesoureira, e dos fundos em depósito. 

  

Artigo 4.º 

Funcionamento  

1 — O conselho administrativo reúne ordinariamente uma vez por 

mês e extraordinariamente sempre que o presidente do órgão o 

convoque, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer dos 

restantes membros. A reunião ordinária realiza-se no dia 10 de cada 

mês, sem prejuízo das flutuações de datas devidas aos fins de 

semana, aos dias feriados ou a razões excecionais.  

2 — As matérias tratadas nas reuniões ordinárias são as que 

constam no Anexo 1 desta parte do Regulamento Administrativo e 

Financeiro, considerando-se, atento este ponto e o anterior, que a 

convocatória e a ordem de trabalhos estão definidas.  

3 — As reuniões extraordinárias são convocadas com 48 horas de 

antecedência, devendo a convocatória ser acompanhada da ordem 

de trabalhos. A elaboração da proposta de orçamento, a elaboração 

da conta de gerência e a elaboração e a aprovação da conta de 

gerência relativa à ação social escolar são assuntos tratados em 

reuniões extraordinárias do conselho administrativo expressamente 

convocadas para esse fim.  

4 — O conselho administrativo delega no presidente, ou em quem 

fizer as suas vezes, as competências de autorização de realização de 

despesas com remunerações certas e permanentes e outros abonos 

do pessoal docente e não docente vinculado ao agrupamento e da 

verificação dos respetivos requisitos de legalidade.  

5 — O conselho administrativo delega no presidente e no vice-

presidente as competências de autorização de realização de 

despesas e do respetivo pagamento, bem como da verificação dos 

respetivos requisitos de legalidade, nos seguintes termos:  

a) Despesas com a aquisição de bens ou prestação de serviços, em 

relação aos quais pré-existam contratos ou protocolos.  

b) Despesas com a aquisição de bens ou prestação de serviços que 

tenham sido considerados necessários, depois de dado o respetivo 

cabimento pelos serviços administrativos, com o limite de cinco mil 

euros, sem IVA.  

c) O conselho administrativo delega no presidente e no vice-

presidente a competência de requerer a libertação de créditos, de 

assinar as guias de receitas, de autorizar as relações de 

necessidades e de decidir a reafectação das verbas transferidas pela 

direção de serviços regional do norte da direção-geral dos 

estabelecimentos escolares às diferentes modalidades da ação social 

escolar.  

d) O conselho administrativo delega no chefe dos serviços de 

administração escolar, em conjunto com o presidente ou com o vice-

presidente do órgão, a competência de transferir mensalmente os 

saldos do bufete da Conta da ASE para a Conta CA e de ratificar as 

reconciliações bancárias das duas contas do agrupamento.  
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Artigo 5.º 

Disposições Finais  

1 — As atas das reuniões do conselho administrativo seguem o 

seguinte modelo de composição: cabeçalho fixo definido pelo CA, tipo 

de letra Arial Narrow, regular, tamanho 10, reservando-se o tamanho 

8 para tabelas, notas e justificações, e linhas espaçadas com 

distância 1,5.  

2 — Os casos omissos neste regimento, ou imprevistos, são tratados 

em reunião extraordinária do conselho administrativo expressamente 

convocada para o efeito.  

3 — Nos termos do n.º 2 do artigo 55.º do RAE, o regimento interno 

do conselho administrativo pode ser revisto ordinariamente nos 

primeiros 30 dias contados a partir do início de cada mandato. 

4 — A revisão extraordinária do regimento interno é feita em reunião 

expressamente convocada para esse fim, apenas produzindo efeitos 

as decisões tomadas por unanimidade.  

5 — As normas agora definidas entram em vigor com a sua 

aprovação pelo conselho geral, enquanto adenda ao regulamento 

interno.  

 

Anexo 1 

O presente anexo do regimento interno do conselho administrativo do 

Agrupamento de Escolas de Sobreira trata da matéria a debater nas 

reuniões ordinárias deste órgão e que deve ser devidamente 

reproduzida nas respetivas atas.  

 

Primeiro — Matérias gerais  

A — Requisição de Fundos de Pessoal e Plano de Aplicação das 

Verbas Requisitadas ao OE.  

B — Requisição de Fundos de Material e Plano de Aplicação das 

Verbas Requisitadas ao Estado.  

C — Ação Social Escolar e Mapa de Análise Financeira.  

D — Balancete Mensal Global.  

E — Documentos de Receita e de Despesa do Mês Anterior.  

F — Conferência dos Livros de Escrituração dos Movimentos da 

Conta Geral.  

G — Conferência dos Livros de Escrituração dos Movimentos da 

Conta da ASE.  

H — Reconciliações Bancárias.  

I — Ofícios do POCH sobre Transferência de Verbas.  

J — Cessação ou Denúncia dos Contratos do Pessoal Contratado a 

Termo e Cessação de Funções do Pessoal do Quadro em Regime 

CTFPTI ou em Regime de Nomeação Definitiva.  

K — Preçários do Bufete, da Papelaria e da Reprografia.  

L — Autorizações Passadas à Tesoureira para proceder aos 

Pagamentos do Mês dentro das Normas Gerais Estabelecidas e para 

preparar as Transferências de Verbas.  

M — Aquisição de Livros de Cheques e Cheques Anulados.  

N — Registo de Progressões na Carreira dos Trabalhadores.  

O — Referência, Descrição e Justificação das Guias de Reposição.  

P — Disposições sobre as Receitas FOFI 242 a utilizar em Despesas 

Comuns.  

Q — Leitura e Registo dos Ofícios, Despachos, Ordens de Serviço e 

Informações deste Órgão ou da Direção relevantes para os trabalhos 

do Conselho Administrativo.  

R — Verbas Disponibilizada pelo Gabinete Financeiro para o 

Orçamento.  

S — Transferências de Verbas da Direção de Serviços da Região 

Norte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para a Conta 

da ASE e distribuição das Verbas pelos Programas da ASE.  

T — Transferências Excecionais de Verbas para a Conta CA.  

U — Definição do Preçário das Cópias Simples e das Cópias 

Autenticadas ou Certidões.  

V — Registo e Fundamentação de todas as Transferência de Verbas 

entre Rubricas do Orçamento.  

X — Requisição ao Estado das Receitas Arrecadadas.  

Y — Documentos de Trabalho produzidos pelo Conselho 

Administrativo.  

Z — Contratos Emprego-inserção.  

AA — Outros.  

 

Segundo — Pagamentos Excecionais  

A — Pagamento de Horas Extraordinárias.  

B — Pagamentos aos Trabalhadores Aposentados.  

C — Pagamentos nos Dias Feriados.  

D — Pagamentos dos Professores em Regime de Contrato a Termo, 

com as indicações: renovação do contrato, se for caso disso, 

tipificação do recrutamento, data do contrato, número de horas letivas 

e índice de vencimento.  

E — Suplementos Remuneratórios.  

F — Fundo de Maneio: Constituição e Reconstituição do Fundo.  

G — Transportes Escolares.  

 

Terceiro — Processos de Aquisição de Bens e Serviços  

A — Aquisição de Bens Fora dos Acordos-Quadro.  

B — Aquisição de Serviços Fora dos Acordos-Quadro.  

C — Aquisição de Bens ao Abrigo dos Acordos-Quadro.  

D — Aquisição de Serviços ao Abrigo dos Acordos-Quadro.  

E — Aquisições ao Abrigo dos Procedimentos Agregados da UMC do 

MEC.  

F — Outros.  

 

Quarto — Procedimentos de Supervisão e Controlo  

Nas atas das reuniões do conselho administrativo devem constar 

todos os trabalhos que este órgão produziu relativos ao controlo e 

supervisão administrativa e financeira.  

 

Anexo 2 

O presente anexo do regimento interno do conselho administrativo do 

Agrupamento de Escolas de Sobreira trata da matéria a debater nas 

reuniões extraordinárias deste órgão e que deve ser devidamente 

reproduzida nas respetivas atas.  

A — Aprovação da conta de gerência da ASE.  

B — Aprovação da conta de gerência.  

Protocolo: Anexar à ata uma cópia do relatório da Conta de Gerência 

apresentada ao Conselho Geral, bem como uma cópia da 

deliberação deste Conselho.  

C — Candidaturas ao FSE.  

Protocolo: Anexar à ata a Memória Descritiva e Justificativa da 

Candidatura.  

D — Regulamento Administrativo e Financeiro: alterações e 

emendas.  
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II 
Sistema de Controlo Interno  
 

A Portaria n.º 794/2000, de 20 de setembro, que aprova o Plano 

Oficial de Contabilidade para o Setor da Educação, adiante 

designado POCE, determina a aplicação obrigatória do Plano a todos 

os serviços e organismos do Ministério da Educação e Ciência, 

designadamente aos estabelecimentos de ensino, e manda que todos 

os serviços e organismos adotem um sistema de controlo interno que 

englobe o plano de organização interna, políticas, métodos, técnicas 

e procedimentos de controlo, bem como quaisquer outros a definir 

pelos respetivos órgãos de gestão.  

O sistema de controlo interno, previsto no n.º 2.9 do POCE 

compreende um conjunto de procedimentos tendentes a garantir:  

a) a salvaguarda dos ativos;  

b) o registo e a atualização do imobilizado;  

c) a legalidade e a regularidade das operações;  

d) a integralidade e a exatidão dos registos contabilísticos;  

e) a execução dos planos e políticas superiormente definidos;  

f) a eficácia da gestão e a qualidade da informação;  

g) a imagem fiel das demonstrações financeiras. 

 

O sistema de controlo interno deverá incluir os seguintes princípios 

básicos que lhe dão consistência: 

a) a segregação de funções; 

b) o controlo das operações; 

c) a definição de autoridade e da responsabilidade; 

d) o registo metódico dos factos.  

 

Trata-se, portanto, de uma tarefa exigente e complexa, até por não 

ser possível, nem desejável, dissociar o sistema de controlo interno 

da restante organização administrativa e financeira, que se 

caracteriza por revisões permanentes, devidas às flutuações da 

produção legislativa.  

Assim, optou-se por, num primeiro momento, organizar e definir os 

temas a tratar, com o objetivo de os vir a encorpar, depois, com 

ordens de serviço detalhadas que serão transpostas, se for oportuno, 

para o presente regulamento. Esta segunda parte do Regulamento 

Administrativo e Financeiro está organizada em 5 capítulos. O 

primeiro trata de Disposições Gerais, e compreende os artigos 1.º a 

7.º; o segundo trata das Disponibilidades, e compreende os artigos 

8.º a 23.º; o terceiro capítulo, que vai do artigo 24.º ao artigo 39.º, 

trata de Terceiros; o quarto capítulo, sob o tema, Existências, recobre 

os artigos 40.º a 42.º; e finalmente, o último capítulo, Disposições 

Finais, compreende os artigos 43.º a 45.º.  

 

Capítulo 1 — Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Definição  

O sistema de controlo interno é um conjunto de normas e 

procedimentos internos a que estão obrigados os serviços escolares, 

quer na forma de organização quer no modo de funcionamento.  

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Estão abrangidos pelo sistema de controlo interno todos os serviços 

do agrupamento. 

 

 

 

Artigo 3.º 

Prestação de contas 

Os documentos de prestação de contas são os mapas de execução 

orçamental de receita e de despesa, os mapas de fluxos de caixa e 

os relatórios de gestão, designadamente os que integram as contas 

de gerência. 

 

Artigo 4.º 

Documentos previsionais 

São documentos previsionais os orçamentos das fontes de 

financiamento 111, 119, 123, 129 e 242, o mapa das despesas fixas, 

o mapa económico das despesas flutuantes, o mapa de 

acompanhamento dos contratos do agrupamento e o plano anual de 

atividades. 

 

Artigo 5.º 

Execução orçamental 

1 — 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. 

2 — A segregação de funções a que se refere o número anterior 

pode estabelecer-se entre diferentes serviços ou entre diferentes 

funcionários do mesmo serviço. 

3 — Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada sem que 

cumulativamente tenha sido objeto de correta inscrição orçamental e 

esteja adequadamente classificada. 

4 — A liquidação e a cobrança podem ser efetuadas para além dos 

valores previstos na respetiva inscrição orçamental. 

5 — Sem prejuízo de outros limites fixados por legislação própria, as 

dotações constantes do orçamento das despesas constituem o limite 

máximo a utilizar na realização das despesas. 

6 — Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, 

cumulativamente, o fato gerador da obrigação de despesa respeite as 

normas legais aplicáveis, a despesa em causa disponha de inscrição 

orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja 

adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do 

orçamento por duodécimos, salvo, nesta última matéria, as exceções 

previstas na lei, e, finalmente, a despesa em causa satisfaça o 

princípio da economia, eficiência e eficácia. 

7 — Sem prejuízo da possibilidade de transferência de verbas, o 

cabimento deve ser aferido pelas rubricas do nível mais desagregado 

da classificação económica. 

 

Artigo 6.º 

Competência para autorizar despesas 

1 — O conselho administrativo tem competência para autorizar 

despesas com aquisição de bens ou serviços até ao limite que a lei 

estabelece. 

2 — Esta competência pode ser delegada, de acordo com o disposto 

no regimento interno daquele órgão.  

3 — A autorização de despesa fica sujeita à verificação dos seguintes 

requisitos: conformidade legal, regularidade financeira e económica, 

eficiência e eficácia. 

 

Artigo 7.º 

Programas informáticos dos serviços administrativos  

1 — Os programas informáticos dos serviços administrativos, além 

dos programas institucionais dos organismos do Estado, que incluem 

os programas disponibilizados pelo ME, são os seguintes: 
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GPV — para a gestão de pessoal e vencimento;  

CONTAB — para a contabilidade no setor da educação; 

SASE — para a contabilidade nos serviços de ação social escolar; 

GIAE — para a gestão integrada da administração escolar; 

ALUNOS — para gestão de alunos; 

CIBE — para o cadastro e inventariação dos bens do Estado; 

BIBLIOBASE— para apoio administrativo da biblioteca escolar. 

 

2 — Os procedimentos de acesso e de utilização dos programas 

referidos no número anterior são definidos por ordem de serviço da 

direção do agrupamento.  

 

Capítulo 2 

Disponibilidades 

 

Artigo 8.º 

Contas bancárias 

 

1 — Estão abertas duas contas bancárias no nome do Agrupamento 

de Escolas de Sobreira, no Banco Santander Totta, destinando-se 

uma a movimentar as verbas da ação social escolar e a outra a 

movimentar as verbas das fontes de financiamento 111, 123, 129 e 

242, e ainda as verbas remanescentes. Por comodidade de 

linguagem, serão designadas simplesmente por Conta da ASE e 

Conta CA, respetivamente. 

2 — As contas só podem ser movimentadas com a autorização 

conjunta da tesoureira e do presidente (ou vice-presidente) do 

conselho administrativo.  

 

Artigo 9.º 

Caixa 

Os limites, em numerário, para as verbas existentes em caixa e para 

as verbas definidas para os fundos de caixa dos setores com 

cobrança de receitas são sigilosos e estão dispostos em ata do 

conselho administrativo. 

 

Artigo 10.º 

Livro de Contas Correntes com as Dotações Orçamentais 

 

O Livro de Contas Correntes com as Dotações Orçamentais é 

extraído do programa CONTAB e é escriturado por um assistente 

técnico da área da contabilidade designado pela chefe dos serviços 

de administração escolar e pela tesoureira. O livro está organizado 

em folhas sequenciais numeradas e rubricadas pelo chefe dos 

serviços de administração escolar e pelo presidente do conselho 

administrativo. O livro identifica mensalmente todos os movimentos 

de despesas e de receitas, designadamente: 

a) requisições de fundos para despesas com o pessoal, 

discriminadas por classificação económica e discriminadas por fontes 

de financiamento; 

b) outras despesas correntes e de capital, discriminadas por 

classificação económica e por fontes de financiamento;  

c) todas as receitas, discriminadas por classificação económica e por 

fontes de financiamento;  

d) os balancetes mensais, por fonte de financiamento; 

e) os encargos por liquidar até ao final do mês.  

 

Artigo 11.º 

Livros de Caixa 

1 — O Livro de Caixa da Conta CA é extraído do programa CONTAB 

e é escriturado por um assistente técnico da área da contabilidade 

designado pelo chefe dos serviços de administração escolar e pela 

tesoureira. O livro está organizado em folhas sequenciais numeradas 

e rubricadas pelo chefe dos serviços de administração escolar e pelo 

presidente do conselho administrativo. O livro identifica diariamente 

todos os movimentos de receitas e de despesas pagas relativas às 

diversas fontes de financiamento, discriminados por classificação 

económica, incluindo os transportes escolares. 

2 — O Livro de Caixa da Conta da ASE é extraído do programa 

SASE e é escriturado pela assistente técnica responsável pela área 

da ASE e pela tesoureira. O livro está organizado em folhas 

sequenciais numeradas e rubricadas pelo chefe dos serviços de 

administração escolar e pelo presidente do conselho administrativo. 

O livro identifica diariamente todos os movimentos de receitas e de 

despesas pagas relativas a auxílios económicos, refeitório, bufete, 

papelaria e seguro escolar.  

 

Artigo 12.º 

Livros de Cofre 

1 — O Livro de Cofre da Conta CA é extraído do programa CONTAB 

e é escriturado pela tesoureira. A coluna ―número do documento‖ é 

preenchida sequencialmente e o mesmo número é inscrito nos 

documentos referenciados nas folhas do livro. O Livro de Cofre 

identifica diariamente todos os movimentos de receitas e de 

despesas do agrupamento, exceto os que dizem respeito à ASE. No 

fim de cada dia é apurada a soma das receitas e das despesas, é 

atualizado o saldo da conta bancária e são apostas as rubricas do 

chefe dos serviços de administração escolar e da tesoureira. 

2 — O Livro de Cofre da Conta da ASE é extraído do programa SASE 

e é escriturado pela assistente técnica responsável pela área da ASE 

e pela tesoureira. O livro está organizado em folhas sequenciais 

numeradas e rubricadas pelo chefe dos serviços de administração 

escolar e pelo presidente do conselho administrativo. O livro identifica 

diariamente todos os movimentos de receitas e de despesas pagas 

relativas a auxílios económicos, refeitório, bufete, papelaria e seguro 

escolar. 

 

Artigo 13.º 

Livro do Diário de Compromissos 

O Livro do Diário de Compromissos é extraído do programa CONTAB 

e é escriturado por um assistente técnico da área da contabilidade 

designado pelo chefe dos serviços de administração escolar. O livro 

está organizado por meses e por fontes de financiamento, e identifica 

todos os compromissos assumidos em cada mês, sinalizando a data, 

o número do documento que corresponde ao compromisso, a 

descrição do movimento, o fornecedor, a atividade em que se divide a 

fonte, a classificação económica e o valor. As folhas do livro são 

rubricadas pelo chefe dos serviços de administração escolar e pelo 

presidente do conselho administrativo. 

 

Artigo 14.º 

Livro do Registo Diário de Faturas da ASE 

O Livro do Registo Diário de Faturas da ASE é extraído do programa 

SASE e é escriturado pela assistente técnica responsável pela área 

da ASE. Está organizado em folhas numeradas, sequenciais e 

assinadas pelo chefe dos serviços de administração escolar e pelo 

presidente do conselho administrativo. O livro identifica diariamente 

todos as faturas da ASE, sinalizando a data da fatura, o setor da ASE 

a que se refere a fatura, o fornecedor, o número da fatura, o número 

da requisição oficial, o valor e a data do pagamento. 
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Artigo 15.º 

Reconciliações bancárias 

1 — Nos 10 primeiros dias de cada mês, um assistente técnico 

designada pelo chefe dos serviços de administração escolar, que não 

pertença à área da contabilidade nem da tesouraria, confronta os 

movimentos do mês anterior constantes no extrato da conta CA com 

os movimentos registados no livro de cofre da conta CA e regista no 

modelo próprio da reconciliação bancária os seguintes valores: 

a) o saldo registado no extrato de conta; 

b) os cheques e as transferências eletrónicas em trânsito; 

c) depósitos em trânsito; 

d) numerário ou cheques em caixa no cofre da escola-sede; 

e) outras operações. 

A reconciliação consiste no confronto entre a soma algébrica dos 

valores das diversas alíneas referidas e o saldo do movimento de 

receitas e despesas fixado no livro de cofre da conta CA. O 

documento da reconciliação bancária é assinado pelo assistente 

técnico responsável e é rubricado pelos membros do conselho 

administrativo. 

2 — Nos 10 primeiros dias de cada mês, uma assistente técnica 

designada pelo chefe dos serviços de administração escolar, que não 

pertença à área da contabilidade nem da tesouraria nem da ASE, 

confronta os movimentos do mês anterior constantes no extrato da 

conta da ASE com os movimentos registados no livro de cofre da 

conta da ASE e regista no modelo próprio da reconciliação bancária 

os seguintes valores: 

a) o saldo registado no extrato de conta; 

b) os cheques e as transferências eletrónicas em trânsito; 

c) depósitos em trânsito; 

d) numerário ou cheques em caixa no cofre da escola-sede; 

e) outras operações. 

A reconciliação consiste no confronto entre a soma algébrica dos 

valores das diversas alíneas referidas e o saldo do movimento de 

receitas e despesas fixado no livro de cofre da conta da ASE. O 

documento da reconciliação bancária é assinado pelo assistente 

técnico responsável e é rubricado pelos membros do conselho 

administrativo. 

 

Artigo 16.º 

Pagamentos 

1 — Os pagamentos são feitos por cheques bancários ou por 

transferência bancária eletrónica. 

2 — No caso das transferências bancárias eletrónicas deverá ser 

impresso o respetivo comprovativo. 

 

Artigo 17.º 

Cheques 

1 — São válidos os cheques devidamente emitidos e assinados pela 

tesoureira e assinados ainda pelo presidente ou pelo vice-presidente 

do conselho administrativo. 

2 — Os cheques não preenchidos ficam à guarda da tesoureira, bem 

como os cheques que venham a ser anulados após a sua emissão. 

Estes deverão ser arquivados no respetivo Livro de Cheques, após a 

inutilização das assinaturas, se as houver. 

3 — Não é permitido passar cheques ao portador. 

4 — Se um cheque emitido não é descontado, o destinatário deve ser 

contactado pelo tesoureiro, solicitando que informe os serviços sobre 

as razões da sua não movimentação. Ao fim de 6 meses, contados 

da data de emissão, o destinatário do cheque é notificado por escrito 

da anulação do cheque e é dado conhecimento ao banco. 

5 — No caso de extravio de um cheque, deve ser dado conhecimento 

por escrito à instituição bancária para serem tomadas as precauções 

necessárias no sentido de o cheque não poder ser descontado. Após 

estas diligências, emitir-se-á um novo cheque em substituição do que 

se extraviou e proceder-se-á à anulação do cheque extraviado. 

 

Artigo 18.º 

Transferências bancárias 

A autorização e a execução de transferências bancárias eletrónicas 

dependem da assinatura eletrónica da tesoureira e ainda da 

assinatura eletrónica do presidente ou do vice-presidente do conselho 

administrativo. 

 

Artigo 19.º 

Libertação de créditos 

Todos os meses é solicitada a libertação de créditos, devendo ser 

fornecidos ao Estado, até ao dia 10, no caso das requisições de 

material, os seguintes elementos justificativos: 

a) a guia de receitas do Estado relativa ao mês anterior; 

b) os balancetes das diversas fontes de financiamento, referentes ao 

mês anterior; 

c) o Plano de Aplicação das Verbas Requisitadas ao Estado. 

 

Artigo 20.º 

Restituições 

1 — Devem ser restituídas as importâncias de quaisquer receitas e 

também as custas dos respetivos processos, caso se aplique, que 

tenham dado entrada nos cofres do Estado sem direito a essa 

arrecadação. 

2 — As restituições ou reembolsos serão processados por abate à 

receita. 

 

Artigo 21.º 

Reposições 

1 — A reposição de dinheiros públicos pelos funcionários ou agentes 

pode efetivar-se por compensação ou dedução, sempre que possível, 

no abono seguinte de idêntica natureza. 

2 — Quando não for praticável a reposição por compensação ou 

dedução, sê-la- á por meio de guia, devendo o pagamento ser 

efetuado em 30 dias. 

3 — Não há lugar ao processamento de reposições quando o total 

das quantias, relativamente a cada reposição, seja inferior a 25 

euros. 

4 — A reposição poderá ser efetuada em prestações mensais, por 

dedução ou por guia, desde que o prazo de entrega não exceda o 

ano económico seguinte, e não estão sujeitas a juros de mora. 

 

Artigo 22.º 

Verificação de Tesouraria 

No fim de cada trimestre do ano económico, a tesoureira procede à 

verificação dos fundos e documentos que estão, sob a sua vigilância, 

guardados no cofre. 

 

Capítulo 3 

Terceiros 

 

Artigo 23.º 

Remunerações e outros abonos  

1 — O processamento das remunerações é efetuado por uma 

assistente técnica da área da contabilidade, designada pelo chefe 

dos serviços de administração escolar. É da competência do 
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conselho administrativo, até ao dia 10 de cada mês, aprovar a 

requisição de fundos do pessoal, aprovar os planos de aplicação de 

verbas requisitadas ao Estado, autorizar o presidente a mandar 

liquidar os abonos devidos aos trabalhadores do agrupamento, 

autorizar o presidente a mandar pagar as quotas e as contribuições 

para a CGA, autorizar o presidente a mandar pagar as retenções na 

fonte relativas a IRS, autorizar o presidente a mandar pagar os 

descontos para a ADSE, autorizar o presidente a mandar pagar a 

taxa social única para o IGEFE, autorizar o presidente a mandar 

transferir os descontos devidos aos Sindicatos, e autorizar o 

presidente a mandar transferir as quantias relativas a penhoras de 

vencimentos. 

2 — As ajudas de custo e de transportes são formalizadas 

exclusivamente através do Boletim Itinerário oficial e dependem de 

despacho de autorização do conselho administrativo. 

3 — As custas das deslocações em serviço estão previstas em 

diplomas próprios, designadamente no Decreto-Lei n.º 106/98, de 

24/4, com as alterações que lhe foram introduzidas posteriormente, 

nas leis de execução orçamental e na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 51/2006. 

4 — A marcação de horas extraordinárias nos horários semanários 

dos docentes depende de autorização do conselho administrativo e 

está regulada por normas próprias.  

 

 

Secção I 

Aquisição de bens e de serviços  

 

Artigo 24.º 

Norma Geral 

No agrupamento, a competência para adquirir bens ou serviços é 

exclusiva do conselho administrativo.  

 

Artigo 25.º 

Aquisição de bens fora dos acordos-quadro 

1 — Para os efeitos previstos no presente artigo, são considerados 

bens fora dos acordos quadro os que não estão incluídos na lista 

anexa publicada na Portaria n.º 103/2011, de 14 de março. 

2 — A estimativa do valor global de cada contrato relativo à aquisição 

de bens é feita com base no número de unidades a adquirir, por 

grupos de bens suscetíveis de constituírem objeto do mesmo 

contrato. Para todos os efeitos, deve entender-se o valor global do 

contrato como o valor máximo do benefício económico que pode ser 

obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações que 

constituem o objeto contratual. 

3 — No caso dos contratos de fornecimento contínuo, o valor do 

contrato deve calcular-se com base no número de unidades que se 

prevê venham a ser adquiridas durante o prazo da sua execução, que 

deverá ser, em regra, de 12 meses. 

 

Artigo 26.º 

Aquisição de serviços fora dos acordos-quadro 

1 — Para os efeitos previstos no presente artigo, são considerados 

serviços fora dos acordos quadro os que não estão incluídos na lista 

anexa publicada na Portaria n.º 103/2011, de 14 de março. 

2 — Os contratos de aquisição de serviços devem cumprir as 

orientações e os trâmites processuais impostos pela Portaria n.º 

16/2013, de 17 de janeiro. Os procedimentos pré-contratuais 

previstos no Código dos Contratos Públicos, adiante designado 

simplesmente por CCP, devem ser desencadeados apenas após a 

obtenção de parecer favorável, nos termos definidos na referida 

portaria, salvo nos casos em que está prevista a concessão de 

parecer genérico favorável. Para todos os efeitos, deve entender-se o 

valor global do contrato como o valor máximo do benefício económico 

que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as 

prestações que constituem o objeto contratual. 

3 — A estimativa do valor global de cada contrato relativo à aquisição 

de serviços é feita considerando os honorários, comissões ou outros 

tipos de remuneração previstos. 

4 — Independentemente de outros procedimentos instituídos, os 

serviços do agrupamento devem manter registos organizados de 

todos os processos de celebração dos contratos de aquisição de 

serviços que tenham sido objeto de parecer, nos termos previsto na 

Portaria 16/2013, de 17 de janeiro.  

 

Artigo 27.º 

Aquisição de bens ao abrigo dos acordos-quadro 

1 — Para os efeitos previstos no presente artigo, são considerados 

os bens incluídos na lista anexa publicada na Portaria 103/2011, de 

14 de março. 

2 — Quando os bens incluídos na portaria forem objeto de 

procedimentos de agregação centralizados conduzidos pela Unidade 

Ministerial de Compras [UMC] do Ministério da Educação [ME], o 

agrupamento acompanha esses procedimentos, sendo o valor global 

do compromisso a assumir pelo agrupamento correspondente ao 

número total de unidades a adquirir, de acordo com as categorias, os 

lotes e os valores definidos pela UMC. 

3 — Quando os bens incluídos na citada portaria não forem objeto de 

procedimentos de agregação centralizados conduzidos pela UMC do 

ME, ou quando se tornar necessário adquiri-los fora do horizonte 

temporal desses mesmos procedimentos, deve ser feita uma consulta 

aos fornecedores credenciados que se encontram identificados na 

plataforma eletrónica de contratação destinada aos acordos quadro, 

elaborando-se para o efeito um convite e um caderno de encargos. 

4 — Quando os bens a adquirir fizerem parte de uma das categorias 

identificadas na portaria, mas não existirem no Catálogo Nacional de 

Compras Públicas [CNCP], deve ser feito um pedido de exceção nos 

termos do ponto 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de 

fevereiro.  

 

Artigo 28.º 

Aquisição de serviços ao abrigo dos acordos-quadro  

1 — Para os efeitos previstos no presente artigo, são considerados 

os serviços incluídos na lista anexa publicada na Portaria n.º 

103/2011, de 14 de março. 2 — Quando os serviços incluídos na 

citada portaria forem objeto de procedimentos de agregação 

centralizados conduzidos pela UMC do ME, o agrupamento 

acompanha esses procedimentos, sendo o valor global do 

compromisso a assumir pelo agrupamento correspondente às 

necessidades identificadas, de acordo com as categorias, os lotes e 

os valores definidos pela UMC. 

3 — Quando os serviços incluídos na portaria não forem objeto de 

procedimentos de agregação centralizados conduzidos pela UMC do 

ME, ou quando se tornar necessário adquiri-los fora do horizonte 

temporal desses mesmos procedimentos, deve ser feita uma consulta 

aos fornecedores credenciados que se encontram identificados na 

plataforma eletrónica de contratação destinada aos acordos quadro, 

elaborando-se para o efeito um convite e um caderno de encargos. 

4 — Quando os serviços a adquirir fizerem parte de uma das 

categorias identificadas na portaria, mas não existirem no Catálogo 

Nacional de Compras Públicas [CNCP], deve ser feito um pedido de 
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exceção nos termos do ponto 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

37/2007, de 19 de fevereiro. 

5 — Após a obtenção da autorização referida no ponto anterior, 

devem ser seguidos as orientações e os trâmites processuais 

impostos pela Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro.  

 

Artigo 29.º 

Compras centralizadas: Procedimentos gerais 

1 — O conselho administrativo é responsável por garantir que o 

agrupamento, como entidade compradora vinculada, acompanha 

todos os procedimentos de aquisição centralizada promovidos pela 

UMC do ME. 

2 — A direção do agrupamento desencadeia, em conjunto com o 

chefe dos serviços de administração escolar e o encarregado 

operacional, mecanismos de identificação e recolha de informação 

sobre as necessidades de aprovisionamento, recorrendo para o efeito 

a mapas sectoriais.  

3 — Nos mapas sectoriais de aprovisionamento devem constar, para 

o período de tempo determinado pela direção, a descrição completa 

do bem ou serviço necessário, as respetivas quantidades e o destino 

ou destinatário final previsto.  

4 — Na fase de pré-cabimentação das necessidades de 

aprovisionamento declaradas, cabe ao conselho administrativo 

conferir e validar os mapas de bens/serviços a enviar à UMC do ME e 

zelar pela emissão dos respetivos documentos de suporte, 

nomeadamente as informações de cabimento e as declarações de 

compromisso. 

5 — A comunicação das necessidades de aprovisionamento e o 

envio de toda a informação processual à UMC são feitos pelo 

conselho administrativo, utilizando os meios disponibilizados pelo 

Ministério da Educação para o efeito. 

 

Artigo 30.º 

Decisão de contratar 

A decisão de contratar é tomada pelo conselho administrativo, 

considerando as disposições previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 

17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, quanto às 

competências e aos limites para a autorização da despesa.  

 

Artigo 31.º 

Escolha do procedimento a adotar e documentação processual 

1 — A decisão da escolha do procedimento a adotar nas aquisições 

de bens e serviços cabe ao conselho administrativo e deve ser 

fundamentada no quadro do CCP. 

2 — Considerando os valores que estão usualmente envolvidos nas 

despesas realizadas pelo agrupamento, o conselho administrativo 

adota, em regra, o ajuste direto como o procedimento preferencial na 

aquisição de bens e serviços fora dos acordos quadro. 

3 — Quando o procedimento adotado for o ajuste direto simplificado e 

os bens tiverem um valor previsível inferior a 100,00€, sem IVA, a 

aquisição é feita por consulta a um fornecedor, sem recurso ao envio 

de convite por e-mail. 

4 — Quando o procedimento adotado for o ajuste direto simplificado e 

os bens ou serviços tiverem um valor previsível superior a 100,00€, 

sem IVA, a aquisição é feita por consulta a um máximo de 3 

fornecedores, mediante o envio de convite por e-mail, em formulário 

próprio. 

5 — Quando o procedimento adotado for o ajuste direto – regime 

geral –, a aquisição é feita com recurso à plataforma eletrónica de 

contratação disponibilizada pelo ME, devendo a decisão quanto à 

identificação e ao número de entidades a convidar fazer parte da ata 

da reunião do conselho administrativo em que tiver sido tomada a 

decisão de contratar. No entanto, em regra, devem ser convidadas, 

pelo menos, duas entidades. 

6 — O convite, o caderno de encargos e a constituição do júri de 

cada procedimento, nos casos em que tal for necessário, devem ser 

aprovados em reunião do conselho administrativo. O conselho 

administrativo deve também nomear, de entre os seus membros, uma 

pessoa responsável pela condução direta dos procedimentos na 

plataforma eletrónica de contratação.  

 

Artigo 32.º 

Meios de transmissão de informação e documentação 

processual 

1 — Excetuando a possibilidade das aquisições por ajuste direto – 

regime simplificado – serem processadas por outro meio, os 

procedimentos de aquisição são integralmente tratados de forma 

desmaterializada, através da utilização das plataformas eletrónicas 

disponibilizadas pelo ME.  

2 — A utilização de outro meio para a apresentação de documentos, 

nomeadamente a entrega em suporte de papel ou por transmissão de 

dados fora das referidas plataformas, deve estar prevista no convite 

do respetivo procedimento ou ocorrer na sequência de decisão do 

júri.  

 

Artigo 33.º 

Reporte estatístico anual e relatórios de contratação 

1 — O conselho administrativo é responsável pela comunicação de 

informação no âmbito do Sistema de Recolha e Validação de 

Informação [SRVI], nomeadamente o Reporte Estatístico Anual [REA] 

e o Relatório de Contratação [RC]. 

2 — Os dados necessários à produção do REA e do RC são 

atualizados semanalmente e mantidos pelos serviços administrativos.  

 

Artigo 34.º 

Ajuste direto – publicitação e eficácia dos contratos  

O conselho administrativo é responsável pelo envio, para publicitação 

online, da informação relativa à celebração de quaisquer contratos 

celebrados na sequência de ajuste direto no regime geral. A referida 

publicitação é feita no portal www.base.gov.pt, através do 

preenchimento de uma ficha, de acordo com o modelo que constitui o 

anexo III do CCP.  

 

Secção II 

Circuitos de receitas e de despesas 

 

Artigo 35.º 

Circuito de receitas da ASE  

O circuito de receitas da ASE compreende os subcircuitos das 

receitas com as vendas nas caixas do bufete, do refeitório e da 

papelaria, das receitas do seguro escolar e das receitas das 

transferências da DSRN da DGestE. Estes circuitos são definidos por 

ordem de serviço da direção do agrupamento.  

 

Artigo 36.º 

Circuito de despesas nos setores da ASE que geram receita 

1 — É da responsabilidade do chefe dos serviços de administração 

escolar preparar o Mapa de Despesas da ASE, com as seguintes 

características:  

a) as entradas do mapa são definidas pelos bens adquiridos por 

compra pelo agrupamento;  
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b) em ordem a cada bem, o mapa contempla a quantidade de 

unidades adquiridas, o código CPV, a identificação da fatura, o nome 

da firma, o custo sem IVA, a taxa de IVA, a área da ASE a que se 

destina o bem e o nome do responsável pela relação de 

necessidades;  

c) o mapa está organizado por anos civis completos;  

d) o mapa deve estar atualizado no dia das reuniões ordinárias do 

conselho administrativo. 

2 — O circuito das despesas nos setores da ASE que geram receita 

compreende o subcircuito das despesas do bufete e o subcircuito das 

despesas da papelaria. Estes circuitos são definidos por ordem de 

serviço da direção do agrupamento.  

 

Artigo 37.º 

Circuito de cobranças das receitas próprias 

As receitas arrecadadas pelo agrupamento podem assumir as 

seguintes modalidades:  

a) Taxas diversas;  

b) Seguro escolar;  

c) Multas; 

d) Cedência de instalações;  

e) Venda de impressos;  

f) Venda de fotocópias e encadernações;  

g) Venda de material de papelaria;  

h) Venda direta ou indireta de bens alimentares;  

i) Outros.  

São arrecadadas para a Conta da ASE as receitas do seguro escolar, 

da venda de impressos, da venda de material de papelaria e da 

venda direta ou indireta de bens alimentares, e são arrecadadas para 

a Conta CA as receitas de taxas diversas, de multas, de cedência de 

instalações, da venda de fotocópias e de encadernações. As receitas 

arrecadadas diretamente para a Conta CA, bem como aquelas que, 

sendo diretamente arrecadadas para a Conta da ASE, resultem em 

lucros que possam ser transferidos por ordem do conselho 

administrativo para a Conta CA, são classificadas como receitas 

próprias e seguem os seguintes circuitos:  

a) circuito das receitas arrecadadas nos serviços administrativos;  

b) circuito dos pagamentos com caráter de caução; 

c) circuito das receitas da cedência de instalações;  

d) circuito das receitas arrecadadas na reprografia.  

Estes circuitos são definidos por ordem de serviço da direção do 

agrupamento. 

 

Artigo 38.º 

Circuito das despesas gerais 

O circuito das despesas gerais é definido por ordem de serviço da 

direção do agrupamento e considera as diversas modalidades de 

contração de despesas.  

 

Capítulo 4 

Existências 

 

Artigo 39.º 

Armazéns 

1 — Os bens adquiridos pelo agrupamento ou são imediatamente 

distribuídos pelos serviços que os requisitaram ou consideram-se em 

trânsito e são guardados em armazéns próprios. 

2 — Os bens em trânsito na escola-sede estão guardados nos 

seguintes armazéns: 

a) — Armazém do bufete, cujo responsável é um assistente técnico 

da área da ASE, designado pelo chefe dos serviços de administração 

escolar.  

b) — Armazém da papelaria, cujo responsável é um assistente 

técnico da área da ASE, designado pelo chefe dos serviços de 

administração escolar.  

c) — Armazém do economato, cujo responsável é um adjunto do 

diretor ou um assessor da direção, designado pelo diretor.  

d) — Armazém geral de apoio aos serviços, cujo responsável é o 

Encarregado Operacional.  

e) — Armazém geral de apoio às atividades escolares, cujo 

responsável é um adjunto do diretor ou um assessor da direção, 

designado pelo diretor. 

3 — É da competência do diretor designar os assistentes 

operacionais que vão desempenhar o lugar de fiéis de armazém.  

 

Artigo 40.º 

Competências 

1 — Compete ao responsável de armazém:  

a) Coordenar a elaboração das relações de necessidades de cada 

um dos setores ou serviços;  

b) Receber e conferir a encomenda conjuntamente com o respetivo 

fiel de armazém;  

c) Autorizar a saída de mercadorias mediante a assinatura da 

respetiva Requisição Interna;  

d) Elaborar e manter atualizado o livro do inventário físico das 

mercadorias de cada um dos armazéns sob a sua responsabilidade. 

2 — Compete ao fiel de cada um dos armazéns:  

a) Zelar pela limpeza, higiene e conservação das instalações e 

mercadorias à sua guarda;  

b) Receber e conferir a encomenda conjuntamente com o 

responsável do armazém;  

c) Registar o movimento de entrada e saída de mercadorias no livro 

do inventário;  

d) Colaborar com o responsável do armazém na elaboração e 

atualização do inventário.  

 

Artigo 41.º 

Recebimento da encomenda 

O recebimento da encomenda é feito por uma assistente técnica 

designada pelo chefe dos serviços de administração escolar. 

 

Capítulo 5 

Disposições Finais  

 

Artigo 42.º 

Responsabilidade 

O não cumprimento das normas e procedimentos do sistema de 

controlo interno é suscetível de sanção disciplinar, sem prejuízo de 

eventual responsabilidade pessoal, civil e criminal.  

 

Artigo 43.º 

Revisão do sistema de controlo interno 

Depois de aprovado, o sistema de controlo interno será revisto no 

início de cada mandato do conselho administrativo ou por alterações 

legislativas supervenientes, sem prejuízo da revisão, a todo o tempo, 

das normas e procedimentos definidos por ordens de serviço.  

 

Artigo 44.º 

Entrada em vigor  

O sistema de controlo interno entra em vigor com a sua aprovação 

pelo conselho geral, enquanto adenda ao regulamento interno. 
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III 
Cadastro e Inventário de Bens do Estado 
 

Preâmbulo 

 
O inventário geral dos elementos integrantes do património do 

estado, consagra-se num instrumento económico-financeiro de 

extrema importância no âmbito da gestão e controlo da sua atividade 

patrimonial.  

No âmbito da contabilidade patrimonial, um dos requisitos 

fundamentais é a elaboração do inventário onde devem constar todos 

os elementos integrantes do património do Agrupamento de Escolas 

de Sobreira, nomeadamente, da Escola Básica de Sobreira (sede) e 

das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância integrados.  

A identificação de todos os recursos patrimoniais e a sua respetiva 

inventariação permitirão que a nova prática contabilística seja 

aplicada com o rigor que se impõe.  

Através do inventário a escola conhece a estrutura do seu património, 

dispõe de elementos para a elaboração de um balanço inicial e das 

demonstrações financeiras anuais, referidas no novo regime 

contabilístico. Da mesma forma que faculta os elementos necessários 

à contabilização das amortizações, pelas quais se quantificam as 

desvalorizações dos bens ocorridas ao longo do tempo.  

No processo de inventariação do património do agrupamento, é 

necessária a elaboração de um regulamento onde se encontrem as 

instruções que permitam a divulgação e imposição aos intervenientes 

no processo, dos procedimentos de inventariação, avaliação e 

atualização do património.  

Assim, o presente regulamento define concretamente uma série de 

critérios e procedimentos a adotar em situações de aquisição, 

alienação, cedência, roubo, entre outras situações, para que a função 

de controlo de património da escola esteja assegurada.  

Pretende-se que sejam criadas as condições para a utilização 

gradual das orientações estabelecidas no Plano Oficial de 

Contabilidade Pública para o setor da educação (POC – Educação) e 

no Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE).  

 

 

SECÇÃO I - PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente regulamento de cadastro e inventário dos bens do 

Agrupamento de Escolas de Sobreira (a seguir designado por escola) 

é elaborado em conformidade com a Portaria n.º 671/2000, de 17 de 

abril, (CIBE), de forma a proceder-se a execução da Portaria n.º 

794/2000, de 20 de setembro (POC-Educação).  

 

Artigo 2.º 

Objetivos 

São objetivos deste regulamento:  

a) Clarificar os principais procedimentos constantes das portarias 

mencionada no artigo anterior; 

b) Obedecer às exigências e regras definidas pelo POC - Educação e 

CIBE, nomeadamente no que concerne à sistematização dos 

inventários base, à definição e uniformização dos critérios de 

inventariação dos bens da escola e à respetiva contabilização;  

c) Estabelecer os princípios gerais de inventariação, aquisição, 

registo, afetação, seguros, abate, reavaliação e gestão dos bens 

móveis e imóveis da escola, assim como as competências dos 

diversos serviços envolvidos na prossecução destes objetivos;  

d) Proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada do imobilizado 

corpóreo do Agrupamento de Escolas de Sobreira. No âmbito da 

gestão patrimonial integra-se a observância de uma correta afetação 

dos bens pelos diversos serviços, tendo em consideração, não só as 

necessidades dos mesmos, mas também a sua melhor utilização face 

às atividades desenvolvidas e ao incremento da eficiência das 

operações.  

 

Artigo 3.º 

Âmbito de Aplicação 

1 — O CIBE abrange:  

a) Todos os bens móveis, imóveis que não se destinem a serem 

vendidos ou transformados no decurso da atividade normal das 

operações do Agrupamento, quer sejam propriedade, quer sejam em 

regime de locação financeira;  

b) Todos os bens referidos na alínea anterior classificados na 

contabilidade patrimonial nas subcontas da classe 4;  

2 — O CIBE é composto pelos seguintes inventários de base:  

a) Cadastro e Inventário dos bens móveis;  

b) Cadastro e Inventário Artístico – Cultural. 

 

Artigo 4.º 

Noções gerais 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por:  

Património, os bens tangíveis, com vida útil superior a um ano, 

equivalente ao que no POC - Educação se designa por imobilizado 

corpóreo, inclui-se também as benfeitorias e grandes reparações que 

acresçam ao custo dos bens em causa;  

Cadastro, o registo permanente e atualizado de todos os elementos 

constantes do ativo imobilizado corpóreo, bem como as modificações 

por eles sofridas no decurso do tempo;  

Inventário, o levantamento sintético, ordenado e atualizado referente 

a uma determinada data, isto é, uma relação completa dos bens que 

compõe o ativo imobilizado do Agrupamento, devidamente 

identificados, classificados, localizados, registados e valorizados de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo presente regulamento;  

Mapa dos bens, uma listagem descritiva de todos os bens existentes 

em cada sala, gabinete ou serviço. Essa listagem é retirada do 

programa do CIBE.  

 

Artigo 5.º 

Inventário dos Bens Móveis  

1 — O inventário dos móveis do agrupamento integra todos os bens 

móveis duradouros, classificados na contabilidade patrimonial na 

classe 4.  

2 — Para efeitos das presentes instruções, são bens duradouros os 

que não têm consumo imediato, em regra, com uma duração útil 

superior a um ano.  

3 — Para efeitos de registo de cada móvel no inventário é preenchida 

uma ficha F1 – CIME (Ficha de Identificação de Móveis), prevista no 

CIBE.  

4 — A alguns bens poderá ser atribuído apenas um valor simbólico e 

quando façam parte integrante de um conjunto de elementos devem 

ser inventariado no seu todo. 

 

Artigo 6.º 

Inventário Artístico-Cultural 

1 — O inventário artístico-cultural integra todos os bens do 

agrupamento considerados como património artístico e cultural, 

nomeadamente os instrumentos musicais, livros, as revistas e outro 
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material de leitura das bibliotecas, assim como os outros previstos na 

lei.  

2 — Para efeitos de registo de cada bem do património artístico – 

cultural no inventário é preenchida uma ficha F1 – CIME (ficha de 

identificação de móveis), prevista no CIBE. 

 

Artigo 7.º 

Identificação 

1 — Para efeitos de inventariação, os móveis identificam-se a partir 

da sua designação, marca, modelo, e atribuição do respetivo código 

correspondente do classificador geral, número de inventário, ano e 

custo de aquisição; custo de produção ou valor de avaliação. 

2 — As várias espécies de móveis são agrupados por classes, como 

segue: 

a) Equipamento informático; 

b) Equipamento de telecomunicações; 

c) Equipamento e material de escritório e de reprografia; 

d) Equipamento para investigação, de medida e de utilização 

técnica especial; 

e) Equipamento e material para serviços de saúde; 

f) Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de 

cultura; 

g) Equipamento de conforto, de higiene e de utilização comum; 

h) Equipamento para a agricultura e jardinagem; 

i) Equipamento de oficina, ferramentas e utensílios; 

j) Equipamento de sinalização, alarme, combate a incêndios, 

salvamento e segurança; 

k) Equipamento individual (incluindo vestuário e calçado) para fins 

especiais; 

l) Abastecimento público e águas residuais; 

m) Outros bens. 

 

 

SECÇÃO II – INVENTÁRIO E CADASTRO 

 

Artigo 8.º 

Fases de Inventário 

1 — As fases do inventário dos bens incluídos neste regulamento 

compreendem a aquisição, a administração e o abate.  

2 — A aquisição dos bens da escola obedecerá ao regime jurídico e 

aos princípios gerais de realização de despesas em vigor, bem como 

aos métodos e regras estabelecidas no POC – Educação.  

3 — A administração abrange a afetação, a conservação, a 

atualização dos dados e a transferência.  

4 — O abate compreende a saída do bem do inventário e cadastro da 

escola.  

5. Para efeitos de registo de cada bem no inventário é preenchida 

uma ficha de identificação do bem – F1 e uma ficha de identificação 

de inventário – F2, previstas no CIBE.  

 

Artigo 9.º 

Procedimentos de inventário inicial 

1 — Aquando do inventário inicial, o chefe dos serviços de 

administração escolar coordenará o processo no sentido de arbitrar 

as situações que se podem evidenciar como mais controversas, 

atendendo ao tipo de operações que estão em causa.  

2 — A inventariação inicial, para efeitos da elaboração do primeiro 

balanço patrimonial da escola, compreende as seguintes operações:  

a) Arrolamento – consiste na elaboração de uma listagem 

discriminada dos elementos patrimoniais a inventariar;  

b) Reconciliação física-contabilística – consubstancia-se no conjunto 

de procedimentos para se estabelecer a relação entre os bens 

existentes e os respetivos registos contabilísticos, e proceder às 

respetivas retificações a que haja lugar;  

c) Descrição – consiste em evidenciar as características de cada 

elemento patrimonial, de modo a possibilitar a sua identificação; 

d) Avaliação – atribuição de um valor a cada elemento patrimonial de 

acordo com os critérios de valorimetria aplicáveis, designadamente os 

critérios definidos no presente regulamento;  

e) Registo – preenchimento da ficha de identificação de cada bem 

existente na Escola;  

f) Etiquetagem – consiste na colocação de etiquetas nos bens 

inventariados, com o código respetivo à sua identificação (numero de 

inventário).  

3 — Os bens que não se encontrem em condições de produzir 

benefícios deverão ser abatidos, por meio da alienação ou 

simplesmente destruídos.  

4 — A valorização dos bens deve ser definida de acordo com as 

regras gerais definidas no presente regulamento.  

 

Artigo 10.º 

Regras gerais de inventariação 

1 — As regras gerais de inventariação a prosseguir são as seguintes:  

a) São considerados inventariáveis todos os bens que tenham uma 

vida útil superior a um ano;  

b) Os bens devem manter-se em inventário desde o momento da sua 

aquisição, até ao seu abate, prologando-se em termos cadastrais;  

c) A aquisição dos bens deve ser registada na ficha de identificação 

do bem F1; 

d) Nos casos em que não seja possível apurar o ano de aquisição do 

bem, adota-se o ano do inventário inicial, para se estimar o período 

de vida útil do mesmo que corresponde ao período de utilização, 

durante o qual se amortiza totalmente o seu valor;  

e) As amortizações de cada bem são efetuadas nos termos do 

presente regulamento e de acordo com o disposto no CIBE;  

f) As alterações e abates verificados no património serão objeto de 

registo na respetiva ficha de identificação do bem (F1), com as 

devidas especificações;  

g) Os bens que evidenciem ainda vida física (boas condições de 

funcionamento) e que se encontrem totalmente amortizados deverão 

ser objeto de avaliação, sempre que se justifique, pelo responsável 

nomeado pela escola, sendo-lhe atribuído um novo período de vida 

útil;  

h) Todo o processo de inventário e respetivo controlo terá por base a 

ficha de identificação de cada bem (F1) e será efetuada através de 

meios informáticos que permitam a obtenção de informação 

atualizada de qualquer bem, individualmente, por tipo de bem. Este 

processo permite ainda a obtenção automática das fichas F1, F2 e 

F3.  

 

2 — No âmbito da gestão dinâmica do património e posteriormente à 

elaboração do inventário inicial e respetiva avaliação, deverão ser 

adotados os seguintes procedimentos:  

a) As fichas de registo são mantidas permanentemente atualizadas, 

em função das modificações ocorridas nos bens;  

b) As fichas de registo são agregadas nos respetivos dossiês de 

inventário;  

c) Realizar reconciliações mensais entre o registo das fichas do 

imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes de 

aquisição e das amortizações acumuladas.  
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Artigo 11.º 

Conferências físicas 

1 — As conferências físicas consistem numa verificação dos bens do 

ativo imobilizado da escola, com vista a:  

a) Credibilizar e atualizar todo o cadastro da escola;  

b) Detetar material ainda não inventariado;  

c) Conferir a correta localização dos bens.  

 

2 — As conferências físicas a realizar distinguem-se em dois níveis:  

a) 1.º Nível – efetuadas pelo responsável de cada unidade orgânica 

ou pessoas por ele delegadas, com a periodicidade trimestral, 

abrangendo todo o equipamento integrante; 

b) 2.º Nível – a efetuar pelo responsável máximo da escola ou por 

pessoas delegadas por ele, num prazo máximo de 3 anos, a fim de 

todos os bens do ativo imobilizado da escola sejam totalmente 

verificados. Caso existam irregularidades deve proceder-se à sua 

regularização e ao apuramento de responsabilidades, se for o caso. 

 

Artigo 12.º 

Guarda e conservação de bens 

1 — O responsável de cada bem deve zelar pela guarda e 

conservação do mesmo, devendo participar superiormente qualquer 

desaparecimento de bens bem como qualquer fato relacionado com o 

seu estado operacional ou de reparação, sem prejuízo do eventual 

apuramento de responsabilidades.  

2 — A necessidade de reparação ou conservação deve ser 

comunicada ao responsável máximo da escola, que promoverá as 

diligências necessárias.  

 

 

SECÇÃO III – SUPORTES DOCUMENTAIS 

 

Artigo 13.º 

Suportes documentais 

Para o cumprimento do determinado no presente regulamento e para 

uma melhor racionalização na ótica da gestão e controlo de bens 

patrimoniais, são elaboradas as seguintes fichas:  

a) Fichas de registo;  

b) Mapas síntese dos bens inventariados.  

 

Artigo 14.º 

Fichas de registo 

1 — Para efeitos de inventário e atualização sistemática do CIBE, 

todos os inventários de base adotam três tipos de fichas que deverão 

ser preenchidas de acordo com a codificação constante do 

classificador geral do CIBE.  

2 — Como referido no número anterior, os inventários de base 

adotam três modelos de fichas designadamente:  

a) Ficha de identificação do bem (F1), a preencher por cada bem 

existente, na qual se registam todos os fatos patrimoniais desde a 

aquisição do bem até ao seu abate;  

b) Ficha de inventário (F2), é uma ficha anual que resulta das 

modificações físicas dos bens, grandes reparações, reavaliações ou 

sempre que algum dos campos F1 sofra alterações;  

c) Ficha de amortizações (F3), é uma ficha, na qual se registam os 

decréscimos do valor contabilístico dos bens, sofridos em função do 

tempo decorrido, do seu uso e do seu desgaste.  

 

 

 

 

Artigo 15.º 

Ficha de identificação do bem (F1) 

1 — A ficha de identificação do bem (F1) tem como objetivo a 

identificação do bem móvel, imóvel desde a sua aquisição até ao seu 

abate, inscrevendo-se nela toda a informação relevante para a 

caracterização do bem.  

2 — A F1 tem em conta a origem do bem e as relações económico – 

financeiras que lhe estão associadas, com vista à inventariação, 

eventuais alterações e outros fatos patrimoniais que ocorram ao 

longo do período de vida útil de cada bem do ativo imobilizado.  

3 — A F1 deverá ser elaborada e mantida atualizada mediante 

suporte informático que permita, de uma forma automática, a 

obtenção das fichas F2 – Ficha de inventário, F3 – Ficha de 

amortizações e F4 – Mapas síntese dos bens inventariados, para 

além do conhecimento da situação em qualquer data desse bem 

individualmente ou através de informação agregada (categorias, 

locais, serviços, etc.).  

4 — Todas as fichas de identificação, anexadas nas faturas e 

processo de despesa correspondentes, deverão ser assinadas e 

agregadas pelo responsável da escola nos respetivos ―dossiês de 

inventário‖ do imobilizado e contabilidade, que se relacionem.  

5 — Para cada bem deverá existir uma ficha de identificação, que é 

elaborada de acordo com o modelo definido no CIBE ou adaptada 

pela escola.  

6 — Na elaboração especial de cada ficha de identificação, haverá os 

seguintes codificadores, de registo obrigatório:  

a) Classificador geral, consiste num código que identifica a classe 

(três dígitos), tipo de bem e bem (dois dígitos), conforme tabela de 

acordo com o anexo I do CIBE, com as necessárias adaptações;  

b) Número de inventário é um número sequencial que é atribuído ao 

bem aquando da sua aquisição, sendo atribuído o número um ao 

primeiro bem a ser inventariado;  

c) Localização atual, identifica o espaço onde se localiza;  

d) Tipo de aquisição.  

 

Artigo 16.º 

Identificação do bem 

1 — A identificação de cada bem faz-se mediante atribuição de um 

código correspondente do classificador geral, de um número de 

inventário e segundo a classificação do POC - Educação.  

2 — Outros elementos identificativos dos bens são: o espaço físico 

onde se encontram os bens dentro da sala, gabinete ou serviço.  

3 — Aquando da aquisição de bens em conjunto é sempre atribuído 

um número de inventário diferente a cada bem. 

 

Artigo 17.º 

Identificação dos móveis 

1 — Em cada bem móvel será, sempre que possível, impresso ou 

colocado, por meio de etiquetagem, o número de inventário que 

permita a sua identificação.  

2 — Os bens que pela natureza não sejam passíveis de ser colocada 

a etiqueta deverão estar arquivados numa pasta de bens não 

etiquetáveis.  

3 — Quando se verificar a deterioração de alguma etiqueta, deverá 

esse fato ser comunicado ao responsável da escola, o qual procederá 

à respetiva substituição.  

4 — Por regra, cada bem móvel deve ser identificado, através da F1 

– CIME (ficha de identificação de móveis).  

5 — Em todas as salas e espaços deverá existir a ficha de todos os 

bens inventariados.  
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Artigo 18.º 

Ficha de Inventário (F2) 

A ficha de inventário (F2) é uma ficha anual, regista o ordenamento 

sistemático por grandes classes ou tipo de bens referentes aos 

acréscimos, diminuições e outras alterações patrimoniais.  

 

Artigo 19.º  

Ficha de Amortizações (F3) 

1 — A ficha de amortizações (F3) é uma ficha anual, regista o 

decréscimo do valor contabilístico dos bens referidos em função do 

tempo decorrido, do seu uso e obsolescência.  

2 — A ficha de amortizações (F3) elabora-se com base no modelo 

definido no CIBE.  

 

Artigo 20.º 

Mapas síntese dos bens inventariados (F4) 

1 — Os mapas síntese dos bens inventariados (F4) são elaborados 

no final de cada ano económico e refletem a variação dos elementos 

constitutivos do património afeto à escola.  

2 — Todos os bens constitutivos do património da escola serão 

agrupados em mapas síntese dos bens inventariados, que 

constituirão um instrumento de apoio à informação agregado por tipo 

de bem e por código de atividade, bem como por qualquer outra 

forma que venha a ser conveniente para a salvaguarda do 

património.  

3 — Os mapas de síntese de bens inventariados são mapas de apoio 

elaborados por um código de contas do POC-Educação e de acordo 

com o classificador geral do CIBE.  

 

 

SECÇÃO IV – COMPETÊNCIAS 

 

Artigo 21.º 

Responsáveis pelo serviço de património 

Compete aos responsáveis pelo serviço de património:  

a) Promover e coordenar o levantamento e a sistematização da 

informação que assegure o conhecimento de todos os bens da escola 

e respetiva localização;  

b) Assegurar o registo inicial, as alterações e o abate;  

c) Elaborar e manter permanentemente atualizado o registo de bens 

da escola;  

d) Assegurar a gestão e controlo de património, incluindo a 

coordenação do processamento dos mapas síntese, entregando um 

exemplar das mesmas ao serviço a quem estão afetos para afixação, 

bem como a implementação dos mapas de inventário;  

e) Executar e acompanhar todos os processos de inventariação, 

aquisição, transferência, permuta e venda, atendendo às regras 

estabelecidas no POC-Educação e demais legislação aplicável;  

f) Coordenar e controlar atribuição dos números de inventário, o qual 

não deve ser dado a outro bem, mesmo depois de abatido ao 

inventário;  

g) Coordenar e controlar a codificação por localização dos bens;  

h) Proceder à atualização anual, incluindo as amortizações e 

reavaliações permitidas por lei;  

i) Zelar pelo bom estado de conservação dos bens que lhe tenham 

sido afetos;  

j) Proceder a conferências físicas periódicas, atendendo ao 

estabelecido artigo13.º deste regulamento;  

k) Proceder à conferência contabilística dos dados do património com 

a contabilidade efetuando as respetivas retificações;  

l) Organizar o arquivo;  

m) Proceder ao inventário anual;  

n) Controlar o imobilizado em curso;  

o) Efetuar a gestão dos materiais do economato.  

 

Artigo 22.º 

Outros serviços intervenientes 

Compete, em geral, aos demais serviços, entre outras, as seguintes 

competências:  

a) Disponibilizar todos os elementos ou informações que lhe sejam 

solicitadas pelo responsável do serviço de património;  

b) Zelar pelo bom estado de conservação e manutenção dos bens 

que lhe tenham sido afetos;  

c) Informar o responsável pelo serviço de património da necessidade 

de aquisição, transferência, permuta, cedência, roubo, venda ou 

qualquer outra ocorrência;  

d) Aquando da entrega de um bem novo, a mesma deve ser feita na 

presença do responsável do serviço de património, de forma a 

proceder à sua inventariação e elaborar o respetivo auto de entrega.  

 

 

SECÇÃO V – AQUISIÇÃO E REGISTO DE PROPRIEDADE 

 
Artigo 23.º 

Aquisição 

1 — O processo de aquisição dos bens móveis da escola obedece ao 

regime jurídico e aos princípios gerais de realização de despesas em 

vigor.  

2 — O tipo de aquisição dos bens anteriormente mencionados é 

constituído por um código de dois dígitos, segundo o artigo 30.º do 

CIBE.  

3 — Ao tipo de aquisição adita-se o digito ―1‖ ou ―2‖, consoante se 

trate de aquisição em estado novo ou em estado usado, 

respetivamente.  

4 — Após a verificação do bem, o serviço responsável pelo 

património deverá elaborar a ficha de identificação do mesmo, a qual 

deverá conter informação adequada à sua identificação.  

 

Artigo 24.º 

Aquisição por oferta 

1 — Toda a oferta, efetuada por terceiros, a favor do Agrupamento de 

Escolas de Soibreira deverá ser comunicada ao responsável pelo 

inventário, a fim de este proceder à sua inventariação.  

2 — Aquando da oferta será elaborado o Auto de Aquisição por 

Oferta, que deverá ser anexado à respetiva ficha de identificação 

(F1), assim como outros documentos a correspondência a ela 

relativos.  

 

 

SECÇÃO VI – VALORIZAÇÃO DO IMOBILIZADO 

 
Artigo 25.º 

Procedimentos Gerais 

1 — O ativo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou 

complementares, regra geral, deve ser valorizado ao custo de 

aquisição ou custo de produção, atendendo ao Principio do Custo 

Histórico.  

2 — O custo de aquisição ou custo de produção, dos elementos do 

ativo imobilizado, devem ser determinados atendendo às seguintes 

definições:  

a) O custo de aquisição de um bem é a soma do respetivo preço de 

compra adicionado dos gastos suportados direta ou indiretamente 
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para o colocar no seu estado atual e local de funcionamento. Como 

estabelecido no ponto 4.1.2 do POC-Educação;  

b) O custo de Produção de um bem é a soma dos custos diretos e 

indiretos, de acordo com o definido no ponto 4.1.3 do POC-

Educação.  

3 — Quando se trate de ativos imobilizados obtidos a título gratuito 

deverá considerar-se o valor resultante da avaliação ou o valor 

patrimonial, definidos nos termos legais ou, caso não exista 

disposição aplicável, o valor resultante da avaliação segundo critérios 

técnicos que se adequem à natureza desses bens, devendo ser 

explicitados nos anexos às demonstrações financeiras e na ficha de 

identificação do bem correspondente.  

 

Artigo 26.º 

Inventário Inicial 

1 — No caso de inventário inicial de ativos cujo valor de aquisição ou 

produção se desconheça, aplica-se o disposto no número 3 da 

cláusula que precede.  

2 — Os bens que à data de inventário inicial se encontrem em boas 

condições e estiverem totalmente amortizados, deverão ser objeto de 

avaliação pelo responsável do património, sendo-lhe atribuído um 

novo período de vida útil.  

3 — No caso dos bens que à data de inventariação inicial não 

estejam totalmente amortizados deverão ser objeto de reavaliação.  

4 — No caso de transferências de imobilizado entre entidades 

abrangidas pelo POC-EDU, o valor atribuir será o valor que conste 

nos registos contabilísticos da entidade de origem, desde que em 

conformidade com os critérios de valorimetria estabelecidos no POC- 

EDU.  

 

Artigo 27.º 

Alterações Patrimoniais 

1 — Todos os bens suscetíveis de alterações de valor, sujeitas ou 

não às regras de amortização, devem constar no inventário pelo seu 

valor atualizado.  

2 — No caso de existência de grandes reparações, beneficiações, 

valorizações ou desvalorizações excecionais, por razões inerentes ao 

próprio bem ou por variação do seu preço de mercado, estão deverão 

ser evidenciados no mapa (F4) e na ficha de inventário (F2), 

conforme artigo 30.º do CIBE.  

3 — Consideram-se grandes reparações ou beneficiações, as que 

aumentem o valor real e o período de vida útil ou económica dos 

elementos a que respeitem, devendo as mesmas ser comunicadas, 

no prazo de uma semana, ao responsável pelo serviço de património 

para efeitos de registo na respetiva ficha.  

4 — Sempre que ocorram situações que implicam a desvalorização 

excecional dos bens, deverá a mesma ser comunicada, no prazo de 

uma semana, ao serviço de património que de imediato desenvolve 

os mecanismos adequados ao registo na respetiva ficha.  

5 — Como regra geral, os bens do imobilizado não são suscetíveis de 

reavaliação, salvo se existirem normas que autorizem e que definam 

os respetivos critérios de valorização. 

 

 

SECÇÃO VII – AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES 

 
Artigo 28.º 

Regras gerais 

1 — Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem uma vida útil 

limitada, ficam sujeitos a uma amortização sistemática durante esse 

período, sem prejuízo das exceções expressamente consignadas no 

presente regulamento e no POC-EDU.  

2 — O método de cálculo das amortizações do exercício é o das 

quotas constantes, de acordo com o estipulado no ponto 4.4.3 do 

POC-EDU.  

3 — Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a 

quota anual de amortização, aceite como custo de exercício, 

determinam-se aplicando aos montantes do ativo imobilizado em 

funcionamento as taxas de amortização definidas pelo CIBE, ou 

ainda noutros diplomas legais que as venham a definir. 

 

Artigo 29.º 

Amortização dos bens móveis 

1 — São objeto de amortização todos os bens móveis, incluindo as 

grandes reparações e beneficiações a que os mesmos tenham sido 

sujeitos, que aumentem o seu valor ou a duração provável da sua 

utilização.  

2 — Em caso de dúvida, considera-se grande reparação sempre que 

o custo exceda 30% do valor patrimonial líquido do bem, conforme 

definido no artigo 7.º do n.º 2 do CIBE.  

3 — A amortização segue o modelo das quotas constantes e baseia-

se na estimativa do período de vida útil e no custo de aquisição, 

produção ou valor de avaliação.  

4 — Para efeitos de amortização, o período de vida útil varia 

consoante o tipo de bem, devendo seguir-se a estimativa definida no 

CIBE.  

 

Artigo 30.º 

Amortização do património artístico – cultural 

Como regra, os bens considerados de cariz artístico-cultural não são 

objeto de amortização. 

 

 

SECÇÃO VIII – BENS ADQUIRIDOS EM REGIME DE LOCAÇÃO 

 
Artigo 31.º 

Contrato de locação 

Os bens adquiridos através da celebração de contratos de locação, 

em que os serviços usufruam das vantagens inerentes à utilização 

dos bens locados, devem ser contabilizados no inventário do seguinte 

modo:  

a) Após celebração do contrato deverão ser registados no inventário 

pelo valor global da sua transação de mercado;  

b) As amortizações anuais relacionadas com a vida útil técnico-          

-económica dos bens seguem as regras das quotas constantes;  

c) Se não existir certeza razoável de que o locatário opte pela 

titularidade do bem no final do contrato, o bem locado deve ser 

amortizado durante o período de contrato, se este for inferior ao da 

vida útil;  

d) No final do contrato se o locatário não exercer a opção de compra 

devolvem-se os bens ao locador e procede-se ao seu abate no 

inventário;  

e) No final do contrato se o locatário exercer a opção de compra e os 

bens tiverem vida útil, permanecerão em inventário e seguem as 

regras destas instruções.  
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SECÇÃO IX – ABATE, CEDÊNCIA E TRANSFERÊNCIA 

 

Artigo 32.º 

Abate de Bens 

1 — A necessidade de abater determinado bem pode ser solicitada 

pelo seu responsável ou através da verificação periódica efetuada 

pelo serviço de património.  

2 — A proposta de abate deverá ser elaborada pelo responsável do 

património e pelo responsável máximo do Agrupamento de Escolas, o 

qual deverá indicar o motivo do abate, devidamente justificado.  

3 — Os motivos suscetíveis de originarem abates, de acordo com as 

deliberações do Agrupamento de Escolas de Sobreira são as 

determinadas pelo CIBE:  

a) Furtos, incêndios e roubos;  

b) Destruição;  

c) Cessão;  

d) Declaração de incapacidade do bem;  

e) Oferta;  

f) Transferência.  

4 — Ao rececionar a proposta de abate, o serviço de património 

deverá proceder a uma verificação física do bem, elaborando de 

seguida para os devidos casos, um Auto de Abate que deverá enviar 

ao responsável máximo da escola para possível autorização. 

5 — Quando autorizado, o abate de bens ao inventário deverá 

constar na F1 – ficha de identificação do bem, de acordo com um dos 

seguintes códigos identificativos do tipo de abate:  

01 – Furto/roubo;  

02 – Destruição ou demolição;  

03 – Transferência, troca, permuta;  

04 – Devolução ou reversão;  

05 – Sinistro e incêndio;  

06 – Outros (ex: oferta).  

 

Artigo 33.º 

Abate de bens reversíveis 

1 — Consideram-se bens reversíveis aqueles que, pela sua natureza 

e características, são indispensáveis, não sendo possível proceder-se 

ao seu abate sem que a sua substituição esteja assegurada.  

2 — No caso do bem a abater ser reversível e na eventualidade de 

não existir nas dependências do Agrupamento de Escolas de 

Sobreira bens de idêntica natureza para a substituição, deve o 

serviço de património iniciar o processo de substituição, se possível 

acompanhado no respetivo auto de abate.  

 

Artigo 34.º 

Cedência 

1 — No caso de cedência temporária ou definitiva de bens móveis a 

outras entidades deverá ser lavrado um auto de cedência a favor de 

terceiros, elaborado pelo serviço de património e autorizado 

superiormente, em conformidade com as normas e legislação 

aplicáveis.  

2 — Quando se verificar a cedência temporária ou definitiva dos bens 

móveis a favor do Agrupamento, deverá ser elaborado um auto de 

cedência a favor da escola pelo serviço de património e remetido à 

consideração superior.  

 

Artigo 35.º 

Afetação e transferência 

1 — Os bens móveis são afetos aos serviços, espaços, salas, etc..  

2 — A necessidade de transferir um determinado bem poderá ser 

apresentada pelo responsável do serviço que dele necessita.  

3 — Na transferência de bens do Agrupamento de Escolas de 

Sobreira, deverá ser elaborado pelo responsável do serviço carente 

desse bem, o qual indicará o motivo da transferência, devidamente 

justificado, que deverá ser entregue ao responsável pelo inventário.  

4 — A transferência de bens móveis só poderá ser efetuada mediante 

parecer do responsável pelo património, e autorização da direção do 

Agrupamento. Do facto deverá ser elaborado o respetivo auto. 

 

 

SECÇÃO X – FURTOS, ROUBOS, EXTRAVIOS E INCÊNDIOS 

 

Artigo 36.º 

Procedimentos gerais 

No caso de se verificarem furtos, roubos, extravios ou incêndios, 

dever-se-á proceder do seguinte modo:  

a) Participar às autoridades competentes;  

b) Lavrar o auto de ocorrência no qual se descreverão os objetos 

desaparecidos ou destruídos, indicando os respetivos números de 

inventário;  

c) Submeter o auto de ocorrência ao responsável máximo do 

Agrupamento de Escolas de Sobreira e em conformidade com o 

despacho, proceder aos respetivos trâmites administrativos.  

 

Artigo 37.º 

Extravios 

1 — Compete ao responsável do serviço, onde se verificar o extravio, 

informar o serviço de património do sucedido.  

2 — A confirmação da situação de extravio deve ser comunicada à 

direção do Agrupamento para apuramento de eventuais 

responsabilidades.  

 

 

SECÇÃO XI – SEGUROS 

 

Artigo 38.º 

Seguros 

1 — Deverão estar segurados todos os bens móveis e imóveis do 

Agrupamento, que sejam sujeitos a seguro por força da lei, 

competindo tal tarefa à direção do Agrupamento ou à Autarquia.  

2 — Será, contudo, competência do responsável do CIBE:  

a) Participar às entidades seguradoras as ocorrências cobertas por 

seguro;  

b) Conferir em cada renovação contratual os valores pelos quais se 

encontram seguros os elementos patrimoniais;  

c) Apresentar propostas de nova coberturas que se mostrem 

necessárias, a decidir pela escola.  

 

 

SECÇÃO XII – ARQUIVO DO PATRIMÓNIO 

 

Artigo 39.º 

Organização 

1 — O arquivo do património deverá ser organizado pelo responsável 

do CIBE.  

2 — Do arquivo do património deverá constar toda a informação do 

património do Agrupamento de escolas de Sobreira, devendo estar 

disponível.  
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3 — O arquivo do património deverá ser bem organizado, a fim de ser 

uniforme, de fácil acesso, de consulta rápida e permanentemente 

atualizado.  

 

SECÇÃO XIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 40.º 

Disposições finais 

1 — A fiscalização das disposições do presente regulamento são da 

competência do responsável pelo património, que de imediato 

comunicará ao responsável máximo das situações de incumprimento.  

2 — Eventuais casos omissos neste regulamento serão resolvidos 

pela direção da escola ou do conselho administrativo, em 

conformidade com o determinado na lei. 
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IV 
Serviços Administrativos  
 
1 — Os serviços administrativos do Agrupamento de Escolas de 

Sobreira estão organizados por áreas funcionais, sob a 

responsabilidade direta da chefe dos serviços de administração 

escolar.  

2 — As áreas funcionais são as seguintes:  

a) Alunos;  

b) Pessoal;  

c) Contabilidade;  

d) Tesouraria;  

e) Expediente Geral;  

f) Ação Social Escolar.  

 

3 — A área de Alunos utilizada os programas informáticos Gestão de 

Alunos, ENEB e GIAE, da JPM e Abreu e do Ministério da Educação, 

respetivamente, e compreende as tarefas de natureza administrativa, 

respeitantes aos alunos, que se discriminam de seguida:  

a) Matrículas;  

b) Organização de turmas;  

c) Organização dos registos biográficos e dos processos individuais 

dos alunos;  

d) Frequência às aulas;  

e) Transferências;  

f) Exames;  

g) Certidões, diplomas e cartas de curso;  

h) Receitas — seguro escolar;  

i) Lançamento de classificações no programa informático ENEB;  

j) Organização e arquivo das pautas de avaliação;  

k) Cartões de estudante;  

l) Organização de comunicações internas para os diretores de turma;  

m) Registo e atualização de dados para exportação na plataforma 

MISI. 

  

4 — A área de Pessoal utiliza o programa informático GPV, da JPM e 

Abreu, e compreende as tarefas de natureza administrativa 

respeitantes as pessoal docente e não docente, que se discriminam 

de seguida: 

a) Processos individuais e registos biográficos;  

b) Concursos;  

c) Provimentos, contratos e posses;  

d) Inscrição, reinscrição e cessação de funções do pessoal docente e 

não docente na aplicação informática da Segurança Social ou da 

CGA;  

e) Assiduidade;  

f) Transferência de processos individuais;  

g) Mapas de férias;  

h) Junta médica; 

i) Vencimentos do pessoal docente e não docente;  

j) Reversão de vencimentos;  

k) Progressão nas carreiras;  

l) Acidentes de serviço;  

m) Aposentações;  

n) Certidões e declarações;  

o) Disciplina;  

p) Horas extraordinárias;  

q) Contagens do tempo de serviço; 

r) Contratos do pessoal docente e não docente; 

s) Registo e atualização de dados para exportação na plataforma 

MISI.  

 

5 — A área de Contabilidade utiliza os programas informáticos CIBE e 

CONTAB, da JPM e Abreu, e compreende as tarefas de natureza 

administrativa da escola, que se discriminam de seguida:  

a) Preparação dos elementos necessários à elaboração de projetos 

de orçamentos e de encerramento de contas;  

b) Cobrança de receitas;  

c) Despesas com pessoal;  

d) Despesas com funcionamento;  

e) Escrituração de receitas e de despesas;  

f) Conta de gerência;  

g) Cabimento das relações de necessidades;  

h) Cadastro e inventário dos bens do Estado;  

i) Contabilidade associada ao programa financeiro do FSE. 

  

6 — A área de Tesouraria utiliza o programa informático CONTAB, da 

JPM e Abreu, e compreende as tarefas de natureza administrativa, 

que se discriminam de seguida:  

a) Arrecadar todas as importâncias legalmente cobradas na escola, 

mediante guias ou documentos passados por entidades competentes;  

b) Proceder ao depósito das importâncias autorizadas respeitantes às 

requisições de fundo e às cobradas diretamente pela escola;  

c) Entregar ao organismo competente as guias de receita do Estado;  

d) Entregar no Banco Santander ou na Repartição de Finanças as 

importâncias das guias de operações de tesouraria;  

e) Emitir cheques ou preparar transferências bancárias para 

pagamento das despesas com pessoal, devidamente autorizadas, ou 

depositar nas respetivas contas as importâncias devidas;  

f) Efetuar pagamentos resultantes de acidentes de serviço; g) Efetuar 

pagamentos resultantes de acidentes cobertos pelo seguro escolar;  

h) Proceder ao pagamento de despesas de funcionamento, 

devidamente autorizadas, emitindo cheques ou preparando 

transferências bancárias eletrónicas;  

i) Escriturar a folha de cofre da conta da escola;  

j) Controlar as contas de depósito;  

k) Colaborar na elaboração de balancetes a apresentar nas reuniões 

do conselho administrativo;  

l) Tratar dos ressarcimentos da ADSE.  

 

7 — A área de Expediente Geral utiliza o programa informático 

OFICIAR, da JPM e Abreu, e compreende as tarefas que se 

discriminam em seguida:  

a) Correspondência;  

b) Diário da República e demais legislação e normativos;  

c) Economato e fornecimento de material;  

d) Reprografia interna aos serviços;  

e) Apoio administrativo geral.  

8 — A área de Ação Social Escolar utiliza o programa informático 

SASE, da JPM e Abreu, e compreende as tarefas de natureza 

administrativa respeitante à ASE, que se discriminam de seguida:  

a) Gestão de apoios 

i. Subsídio escolar e bolsas de mérito;  

ii. Participações dos acidentes escolares e requisições de fundos para 

pagamento das despesas decorrentes dos respetivos acidentes;  

iii. Transportes escolares;  

iv. Emissão de recibos;  

b) Movimentos financeiros 
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i. Escrituração de todos os encargos da ASE;  

ii. Lançamento de todos os movimentos bancários efetuados pela 

Tesoureira, relativos à ASE;  

iii. Lançamento de todas as receitas entregues à Tesoureira, relativas 

à ASE;  

iv. Lançamento de todos os pagamentos feitos pela Tesoureira, 

relativos à ASE;  

c) Controlo de mercadorias e gestão de stocks 

i. Lançamentos de todos os bens que dão entrada nos setores da 

ASE;  

ii. Lançamento de todos os bens que saem dos setores da ASE;  

d) Refeições 

i. Registo de ementas; 

ii. Registo de senhas;  

e) Diversos 

i. Requisições; 

ii. Encomendas;  

iii. Elaboração da conta de gerência da ASE, dos mapas mensais e 

dos mapas trimestrais;  

iv. Elaboração de ficheiros. 

  

9 — Cada uma das áreas referidas nos números anteriores pode 

ainda integrar as tarefas que se tornem necessárias ao seu bom 

funcionamento, como elaborar estatísticas, atender o público, arquivar 

documentos, secretariar reuniões do foro disciplinar, verificar a 

legislação e efetuar cópias de segurança dos programas informáticos 

com que trabalham.  

10 — Compete ao chefe dos serviços de administração escolar:  

a) Orientar e coordenar as atividades dos serviços administrativos, 

adiante designados por SA;  

b) Orientar e controlar a elaboração dos vários documentos passados 

pelos SA e sua posterior assinatura;  

c) Organizar e submeter à aprovação do diretor a distribuição do 

serviço pelos assistentes técnicos;  

d) Assinar o expediente corrente bem como o que respeita a assuntos 

já submetidos a despacho do diretor;  

e) Preparar e submeter a despacho do diretor todos os assuntos da 

sua competência;  

f) Providenciar para que todos os serviços inerentes ao 

funcionamento das aulas, reuniões e exames, dependentes dos SA, 

estejam em ordem nos prazos estabelecidos;  

g) Proceder à leitura da legislação nova e dar informação aos 

Assistentes Técnicos;  

h) Verificar as propostas e os processos de nomeação de pessoal;  

i) Verificar o livro de ponto do pessoal administrativo, marcando 

diariamente as faltas, e proceder ao seu encerramento;  

j) Exercer o cargo de Secretária do Conselho Administrativo;  

k) Dar cumprimento às deliberações dos órgãos de gestão que 

respeitarem aos serviços administrativos;  

l) Assinar as requisições oficiais de material a adquirir, quando 

devidamente autorizadas;  

m) Assinar os termos de abertura e de encerramento e chancelar 

todas as folhas dos livros utilizados nos SA;  

n) Ter sob a sua guarda o selo branco da escola e autenticar com ele 

a sua assinatura e a dos membros da direção, sempre que é exigido;  

o) Levantar autos de notícia ao pessoal técnico e operacional 

relativos a infrações disciplinares verificadas; p) Superintender 

diretamente no serviço de reprografia para efeitos de controlo, 

execução, funcionamento e utilização do respetivo material;  

q) Supervisionar o tratamento dos vencimentos do pessoal docente e 

não docente;  

r) Zelar pelo estado do stock dos impressos em uso nos serviços 

administrativos e que estão à venda na papelaria da escola. 

 

11 — O horário de atendimento do pessoal da escola e do público é 

fixado pelo diretor, sob proposta do chefe dos serviços de 

administração escolar. 

 

12 — O regulamento dos serviços administrativos entra em vigor com 

a sua aprovação pelo conselho geral, enquanto adenda ao 

regulamento interno. 


