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Resumo 
 
 

O presente trabalho tem como objectivo o estudo do sistema de controlo 
interno e a sua utilização como objecto da auditoria, mostrando a evolução do 
mesmo nas Autarquias Locais. 
Assim, aborda-se a forma de organização, papel e importância do sistema de 
controlo interno, bem como as dificuldades na sua implementação nas 
Autarquias Locais de pequena dimensão. 
Tomando por base o estipulado na lei, podemos demonstrar que poderá ser 
possível a aplicação do sistema de controlo interno nas Juntas de Freguesia, 
cabendo aos eleitos locais a sua implementação. 
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Abstract 
 

The subject of this work is the study of the internal control and its use as an 
audit tool, showing its evolution on the local municipalities. 
This way, it is shown the form of organization, the role and importance of the 
internal control system, as well as the difficulties in its implementation in small 
local municipalities. 
Considering by default what is written in the law, we can demonstrate that the 
application of the internal control system at village councils might be possible,
being its implementation of the responsibility of local elected politicians. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 

de Setembro, estabelece no seu artigo 3.º, a obrigatoriedade de implementação de um 

sistema de controlo interno nas autarquias, quer a nível das Câmaras Municipais, quer das 

Juntas de Freguesia. 

Como exercemos funções numa Junta de Freguesia e esta ainda não possui o 

regulamento de controlo interno, considerámos interessante apostar na realização de um 

projecto que pudesse vir a ser útil e de interesse, quer para a autarquia onde exercemos 

funções, quer para todas as outras que ainda não o tenham implementado. 

Pretendemos com este projecto criar linhas orientadoras para uma melhor gestão 

nas Juntas de Freguesia, de forma a responder mais rápida e eficazmente às solicitações, 

quer dos funcionários quer da população, factor muito importante neste tipo de 

organização. 

Esperamos vir a obter benefícios com a realização deste estudo, uma vez que 

poucos estudos se debruçam sobre as Juntas de Freguesia, talvez por estas serem de 

pequena dimensão e poucas possuírem meios financeiros que permitam investir na 

modernização necessária ao bom desempenho da gestão pública. 

A nossa metodologia de trabalho consistirá, inicialmente, em definirmos, em linhas 

gerais, controlo interno, de forma a podermos mais facilmente entender o ponto de partida 

deste projecto. 

Falaremos da origem das Juntas de Freguesia, sua modernização, contabilidade e 

reforma. 

Por último, debruçar-nos-emos sobre o tema em causa, a saber, o controlo interno 

em Juntas de Freguesia, esperando que este possa vir a ser útil para as Autarquias que 

ainda não o têm em funcionamento, de forma a analisar como as medidas de controlo 

interno são indispensáveis para que os eleitos locais possam fazer uma condução mais 

eficiente dos recursos que têm à sua disposição, levando a uma melhor gestão das Juntas de 

Freguesia. 

Dada a extensão da temática, limitaremos o nosso estudo ao sector das compras por 

considerarmos que este é um sector crítico em qualquer entidade. Trata-se de um 
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departamento que deve ser gerido e controlado adequadamente, para que não haja desvios 

das entradas e saídas de materiais e bens em armazém. 

O que se pretende estudar com este projecto é a possibilidade de se colocar em 

prática um regulamento de controlo interno, pelo que, primeiro será necessário elaborar 

esse regulamento, de forma a fazer cumprir o estipulado no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de Fevereiro. 

Como a autarquia onde desenvolvemos a nossa actividade profissional não possui 

ainda o referido regulamento e como não há controlo sobre as aquisições, pensamos ser 

interessante propor regras neste domínio para conduzir a um bom e rigoroso controlo nas 

aquisições feitas e a fazer pela Autarquia, assim como, controlar as saídas dos materiais e 

outros bens. 

Após a abordagem teórica, que enquadra os temas em questão, considerámos 

importante analisar a realidade prática de algumas Juntas de Freguesia, com o objectivo de 

verificar quais os procedimentos adoptados nesta área, assim como o cumprimento ou não 

do consagrado no Decreto-Lei n.º 54-A/99. 

Desta forma, decidimos inquirir as Juntas de Freguesia do Concelho de Ovar e 

apresentamos, na parte final deste projecto, os resultados mais relevantes. 

Esta investigação poderá conduzir à aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do estudo, permitindo a aplicação do referido Decreto-Lei. 
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1. CONTROLO INTERNO 

 

1.1. DEFINIÇÃO  

 

Sendo nosso objecto de estudo o controlo interno, é necessário caracterizá-lo e 

defini-lo. Existem várias definições de “controlo interno”, tornando-se pertinente 

apresentar algumas delas, sabendo que a informação de cada uma se cruza com as outras 

mas também permitem uma melhor apreensão do conceito. Assim, para o American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA): 

“O Controlo Interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos 

métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger o seu património, verificar a 

exactidão e fidedignidade dos seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e 

encorajar a adesão à política traçada pela administração.”1 

 

Para a International Federation of Accountants (IFAC), o sistema de controlo 

interno é: 

“o processo concebido e posto em vigor pelos responsáveis pela governação, gestão e outro 

pessoal para proporcionar segurança razoável que permita atingir os objectivos da entidade 

relativamente à credibilidade do relato financeiro, eficácia e eficiência das operações e 

cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Segue-se que o controlo interno é 

concebido e implementado para atingir riscos do negócio identificados que ameaçam a 

realização de tais objectivos”.2 

 

O Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno apresenta 

“controlo interno” como: “uma forma de organização que tem como finalidade medir o grau de 

eficiência de todos os sistemas de controlo para se determinar o nível de confiança e 

consequentemente identificar eventuais deficiências de relevância que requeiram maior alcance 

para as provas a efectuar.”3 

 

 O controlo interno foi sempre uma preocupação essencial e um dos vectores 

mestres da auditoria interna. Segundo Almeida e Correia (1999, p. 116-117), em 1948 a 

                                                
1 William (1998, p. 111). 
2 Costa (2007, p. 189). 
3 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 13). 
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Comissão sobre Procedimentos de Auditoria realizou um estudo aprofundado sobre o 

controlo interno e, em 1949, publicou os respectivos resultados, através de um relatório 

intitulado “Controlo interno – elementos de um sistema coordenado e a sua importância para a 

gestão e para o auditor independente”.  Nesse relatório, a definição de controlo interno surge 

em termos de metodologia: 

“O controlo interno compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas 

coordenadamente adoptadas no âmbito do negócio para salvaguardar os seus dados 

contabilísticos, promover a eficiência operacional e encorajar as políticas de gestão 

prescritas”.4 

 

 Um Sistema de Controlo Interno, de acordo com o definido no Manual do Revisor 

Oficial de Contas, engloba: 

“todas as políticas e procedimentos  (controlos internos) adoptados pela gestão de uma 

entidade que contribuam para a obtenção dos objectivos da gestão de assegurar, tanto 

quanto praticável, a condução ordenada e eficiente do seu negócio, incluindo a aderência às 

políticas da gestão, a salvaguarda de activos, a prevenção e detecção de fraude e erros, o 

rigor e a plenitude dos registos contabilísticos, o cumprimento das leis e regulamentos e a 

preparação tempestiva de informação financeira credível.”5 

 

A estrutura de controlo interno de uma organização inclui normalmente controlos 

concebidos quer para assegurar a fiabilidade dos seus registos financeiros, quer para  

salvaguardar os seus activos. É, pois, um instrumento de extrema importância, quer como 

elemento disciplinador das actividades da instituição, quer como garante de que as mesmas 

se desenvolvem com maior segurança e seguindo critérios de eficácia e eficiência. 

Para que um sistema de controlo interno funcione eficazmente, é necessária a 

existência de adequados meios humanos, materiais, informáticos e financeiros e requer um 

conjunto de acções de formação e informação, para além de um acompanhamento e 

avaliação permanentes, suportado numa perspectiva dinâmica de actualização e 

aperfeiçoamento. 

 

                                                
4 Almeida e Correia (1999, p. 116-117). 
5 Directriz de revisão/auditoria 410-Controlo Interno. (Maio 2000). 



 
 

Controlo Interno em Juntas de Freguesia 

25 

Para que haja um sistema de controlo interno deve ter-se em atenção as seguintes 

características:  

a) Plano de organização que proporciona uma apropriada segregação de responsabilidades 

funcionais;  
b) Sistema de autorização e procedimentos de registos a fim de proporcionar um controlo 

contabilístico razoável sobre os activos, passivos, réditos e gastos; 
c) Práticas a serem seguidas no desempenho dos deveres e das funções de cada um dos 

departamentos de uma empresa; 
d) Existir pessoal de qualidade compatível com as respectivas responsabilidades.6 

 

 

1.2. OBJECTIVOS  

 

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

publicou o “Internal Control – Integrated Framework”, que “estabelece uma estrutura de 

controles internos e fornece ferramentas de avaliação para uso de empresas e doutras entidades para 

avaliar seus sistemas de controle.”7  

O COSO é formado por representantes da American Accounting Association, 

American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International, 

Institute of Management Accountants e pelo Institute of Internal Auditors, ao qual está 

ligado o IPAI – Instituto Português de Auditoria Interna. É uma entidade sem fins 

lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da ética, efectividade dos 

controlos internos e governo das sociedades, sendo patrocinada pelas associações acima 

referenciadas. 

O COSO define controlo interno como:  “…um processo levado a cabo pelo Conselho 

de Administração, Direcção e outros membros da organização com o objectivo de proporcionar um 

grau de confiança razoável na concretização dos seguintes objectivos: eficácia e eficiência dos 

recursos; fiabilidade da informação financeira; cumprimento das leis e normas estabelecidas.”8 

 

 

                                                
6 Costa (2007, p. 205-206). 
7 http://www.coso.org/documentos/COSO_RM_ExecutiveSymary_Portuguese.pdf, consultado em 05-12-08. 
8 Morais e Martins (2007, p. 28). 
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De acordo com este organismo, a definição integra os seguintes conceitos 

fundamentais: 

 Processo – o objectivo é transmitir que o controlo interno é um meio para atingir um fim e 

não um fim em si mesmo. É constituído por um conjunto de acções que envolve todas as 

actividades, processos e tarefas da entidade; 

 Levado a cabo por pessoas – o objectivo é transmitir que o controlo interno não é somente 

um manual de políticas e documentos, mas também de pessoas em cada nível da entidade. 

O sistema de controlo interno é concebido e implementado por pessoas, afectando a 

actuação de todos os membros da entidade; 

 Confiança razoável – o objectivo é transmitir que por muito bem que esteja concebido o 

sistema de controlo interno, somente pode proporcionar um certo grau de segurança à 

entidade. Não oferece uma segurança total, uma vez que não consegue eliminar a 

totalidade dos riscos apenas o minimiza; 

 Concretização dos objectivos – o objectivo é transmitir que o controlo interno é concebido 

para permitir a consecução dos objectivos, gerais e específicos, nas diferentes categorias e 

que devem ser consistentes e coerentes. 

 

Este conceito do COSO assenta numa filosofia hierarquizada de objectivos-riscos-

controlo, conforme se pode observar na figura a seguir apresentada. 

 

Figura 1 – Filosofia COSO 

 
 

Fonte: Morais e Martins (2007, p. 29) 

 

A estrutura do COSO é uma ferramenta que se baseia nas cinco componentes de 

controlo interno, para cada categoria de objectivos: “ambiente de controlo; avaliação de risco; 

actividade de controlo; informação e comunicação; supervisão.”9 

                                                
9 Morais e Martins (2007, p. 28-29).  
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Segundo a IFAC, o controlo interno é implementado nas organizações tendo em 

vista a obtenção de cinco grandes objectivos, a saber: “a confiança e integridade da 

informação; o cumprimento das políticas, planos, procedimentos, leis e regulamentos aplicáveis; a 

salvaguarda dos activos; a utilização económica e eficiente dos recursos; a realização dos 

objectivos e metas fixados para as operações ou programas.”10 

O Controlo Interno (CI) permite: “identificar os tipos de operações mais relevantes; 

identificar os principais fluxos de processamento das operações e das áreas chave do controlo; fazer 

uma descrição fiel e pormenorizada dos procedimentos de modo a conhecer os pontos fortes e 

fracos do controlo; determinar o grau de confiança, avaliando a segurança e fiabilidade de 

informação e a sua eficácia na prevenção e detecção de erros e irregularidades; determinar a 

profundidade dos testes de auditoria.”11 

Um bom sistema de controlo interno “assegura o acompanhamento das actividades do 

organismo, reforça a confiança nas contas, registos e documentos de suporte e a confiança de 

terceiros”. A organização do controlo interno “pressupõe uma estrutura de funcionamento de 

maior ou menor complexidade consoante a dimensão do organismo.”12 

Além destes, o Plano Oficial de Contabilidade da Administração Local (POCAL) 

preconiza, no ponto 2.9.2, dez grandes objectivos que as Autarquias Locais deverão atingir 

com a implementação do Sistema de Controlo Interno (SCI), sendo eles: 

 A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e 

modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao 

sistema contabilístico; 

 O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares; 

 A salvaguarda do património; 

 A aprovação e controlo dos documentos; 

 A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da 

fiabilidade das informações produzidas; 

 O incremento da eficiência das operações; 

 Adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de 

encargos; 

 O controlo das aplicações e do ambiente informáticos; 

 A transparência e a concorrência dos mercados públicos; 

                                                
10 Costa (2007, p. 207). 
11 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 90). 
12 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 90). 
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 O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros 

apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de 

gestão e no respeito das normas legais. 

 

 

1.3. TIPOS DE CONTROLO 

 

O conceito de “controlo interno” permite identificar dois tipos fundamentais:   

 O controlo interno administrativo e;  

 O controlo interno contabilístico ou financeiro. 

 

O controlo interno administrativo engloba os procedimentos relacionados com os 

processos de decisão que dão lugar à autorização das transacções por parte da 

administração. 

O controlo interno contabilístico ou financeiro compreende os procedimentos 

relacionados com a salvaguarda dos activos e com a confiança que inspiram os registos 

contabilísticos. 

Os registos contabilísticos devem proporcionar uma razoável certeza de que as 

operações são executadas de acordo com uma autorização geral ou específica da 

administração e que as operações são registadas de modo a manterem um controlo sobre os 

activos e a permitir a elaboração de documentos financeiros em conformidade com os 

princípios geralmente aceites. 

De acordo com Costa (2007, p. 212), os elementos fundamentais a ter em atenção 

quando se estabelece um sistema de controlo interno, são: a definição de autoridade e 

delegação de responsabilidades; segregação, separação ou divisão de funções; controlo das 

operações; numeração dos documentos; adopção de provas e conferências independentes. 

A importância e vantagens do controlo interno podem ser, fundamentalmente, 

traduzidas por facultarem à administração informações precisas e objectivos que reflectem 

a realidade, ser indispensáveis para a detecção de erros e fraudes, bem como permitirem 

atingir o máximo de resultados com o mínimo de recursos humanos, materiais e 

financeiros. 
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De acordo com Morais e Martins (2007, p. 31), os controlos internos podem ser 

classificados em: preventivos, detectivos, directivos ou orientativos, correctivos e 

compensatórios. 

 “Os controlos preventivos servem para impedir que factos indesejáveis ocorram. São 

considerados controlos “à priori”, que entram imediatamente em funcionamento, 

impedindo que determinadas transacções se processem;  
 Os detectivos servem para identificar ou corrigir factos indesejáveis que já tenham 

ocorrido; 
 Os directivos ou orientativos servem para provocar ou encorajar a ocorrência de um facto 

desejável, isto é, para produzir efeitos “positivos”, porque quando ocorrem coisas boas, 

impede-se que as más aconteçam; 
 Os correctivos servem para rectificar problemas identificados;  
 Os compensatórios servem para compensar eventuais fraquezas de controlo noutras áreas 

da organização.” 

  

 

1.4. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLO INTERNO 

 

O controlo interno é essencial para todo o trabalho de auditoria e assim, para a 

existência de um sistema de controlo interno, reduzindo a possibilidade de erros e 

irregularidades.  

Essa indicação está incorporada nas normas técnicas de revisão/auditoria da Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) e reforça a importância do estudo e da avaliação 

do sistema de controlo interno das empresas, levadas a cabo pelo auditor, como a base para 

a determinação da natureza, extensão, oportunidade e profundidade dos exames de 

auditoria a serem aplicados. 

A relevância e a evolução do controlo interno devem focalizar os seguintes 

aspectos: 

 Fiabilidade, integridade e oportunidade da informação, tanto operativa como 

contabilística, evidenciando também os meios utilizados para a sua identificação; 

 Cumprimento das disposições legais vigentes; políticas, planos, normas e 

procedimentos que possam influenciar significativamente as operações e os 

relatórios da Entidade; 



 
 

Controlo Interno em Juntas de Freguesia 

30 

 Protecção dos activos, revendo-se os mecanismos de controlo estabelecidos para o 

efeito, e aplicar os procedimentos que se considerem necessários para a existência 

dos mesmos; 

 Uso eficiente e económico dos recursos, avaliando a optimização dos mesmos para 

obter o cumprimento dos objectivos; 

 Cumprimento dos objectivos e metas, revisão dos mesmos com a finalidade de 

comprovar os resultados visando-se a coerência com o previamente estabelecido e 

planeado. 

 

As operações devem ser registadas de modo a manterem um controlo sobre os 

activos e a permitir a elaboração de documentos financeiros em conformidade com os 

princípios geralmente aceites. 

É necessário que os responsáveis das organizações tomem medidas e utilizem os 

meios adequados para que o sistema de controlo interno alcance os objectivos propostos. 

A implementação do sistema do controlo interno não garante a eliminação de 

irregularidades, erros ou fraudes, pelo que se deve actuar com eficácia para que o sistema 

seja operativo. 

Para a realização de um trabalho de auditoria interna e externa será necessário a 

existência de um sistema de controlo interno, uma vez que cada uma delas está dependente 

dos objectivos que se propõe atingir. 

A auditoria contribui para um bom ambiente de controlo apoiando a gestão na 

percepção da eficácia dos controlos. Pode, para além disso, sugerir a implementação de 

novos tipos de controlos e o melhoramento de outros. 

O conhecimento do sistema de controlo interno deve ser usado pelo auditor para 

identificar tipos de potenciais registos errados nas demonstrações financeiras; considerar 

factores que afectam o risco de registos errados de materiais, bem como para conceber os 

testes substantivos. 
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2. JUNTAS DE FREGUESIA 

 

2.1. ENQUADRAMENTO 

 

Nos últimos anos, a contabilidade pública tem sofrido muitas alterações, 

aproximando-se mais da contabilidade das empresas, deixando de ser um simples registo 

de receitas e despesas. 

A contabilidade passou a ser mais rigorosa, clara e transparente, exigindo a 

inventariação dos bens, assim como a existência do sistema de controlo interno. 

Após termos definido “controlo interno” e nos termos debruçado sobre os seus 

objectivos, debruçar-nos-emos agora sobre o controlo interno em geral e, sobre o controlo 

interno conforme estabelecido no POCAL em particular, de forma a podermos estudar a 

possibilidade de o aplicar às Juntas de Freguesia. 

Traçaremos um breve historial da contabilidade das Juntas de Freguesia, o que nos 

permitirá compreender a pertinência deste projecto e de toda a pesquisa/investigação que 

se pretende ver reflectida no terreno. 

Como as Juntas de Freguesia são autarquias de pequena dimensão, torna-se mais 

difícil implementar um sistema de controlo interno, com poucos e escassos recursos 

humanos. Contudo, pensamos que não será impossível, apesar de se afigurarem algumas 

limitações.  

É um desafio interessante tentar demonstrar que mesmo com escassos recursos 

humanos é possível pôr em prática um regulamento de controlo interno numa Junta de 

Freguesia, recorrendo, se necessário (e porque cabe nas competências atribuídas ao Órgão 

Executivo) aos elementos do executivo para colaborarem na execução do mesmo.  

 

 

2.2. SECTOR PÚBLICO 

 

Conforme definido por Franco (2001, p. 143), o sector público é “o conjunto das 

actividades económicas de qualquer natureza exercidas pelas entidades públicas (Estado, 

Associações e Instituições públicas) quer assentes na representatividade e na descentralização 

democrática, quer resultantes da funcionalidade tecnocrata e da desconcertação por eficiência”. 
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Para além das empresas públicas, que também fazem parte do sector público 

administrativo, este encontra-se dividido em: 

 Administração Central  

 Estado: Serviços públicos, integrados ou simples 

 Administração Central Autónoma 

 Segurança Social 

 Administração Regional 

 Administração Local 

 Freguesias 

 Concelhos/Municípios 

 Regiões Administrativas 

 

A Administração Local cobrirá todos os órgãos e áreas da Administração, cujo 

poder de decisão e actividade estão directamente ligados com os interesses próprios da 

população da área da sua jurisdição, estando diferenciados da Administração Central. 

 

 

2.3. FREGUESIA 

 

De acordo com Santos (1995), a instituição das juntas de paróquia ocorreu em 

1830, por Decreto de 26 de Novembro, assinado em Angra do Heroísmo. No artigo 1.º 

daquele diploma consigna-se a existência em cada circunstância paroquial de uma “junta 

nomeada pelos vizinhos da paróquia, e encarregada de promover e administrar todos os negócios 

que forem de interesse puramente local. Cada junta de paróquia era presidida pelo regedor e 

compunha-se de três, cinco ou sete membros, consoante o número de fogos, …“13 

Este decreto refere ainda que as paróquias civis passam a denominar-se freguesias, 

enquanto o respectivo corpo administrativo se converte em junta de freguesia (Lei n.º 621, 

de 23 de Junho de 1916, que veio complementar a publicada três anos antes). Foi por ela 

que se operou a mudança de designação oficial: “as paróquias civis passam a denominar-se 

freguesia, enquanto o respectivo corpo administrativo se converte em juntas de freguesia”.14 

                                                
13 Santos (1995, p. 42). 
14 Santos (1995, p. 66). 
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Juridicamente, a freguesia é definida como o “agregado de famílias que, dentro do 

território municipal, desenvolve uma acção social comum por intermédio de órgãos próprios”.15 

 No sistema administrativo português, as Juntas de Freguesia são consideradas o 

nível autárquico de base. Segundo a Constituição da República Portuguesa (CRP), no seu 

artigo 235.º, são consideradas “pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, 

que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas”. Por direito expresso 

neste mesmo documento, participam na organização democrática do Estado e beneficiam 

dos princípios de autonomia e da descentralização da administração pública. 

Apesar destas disposições legais, na prática, as Juntas de Freguesia são 

consideradas subautarquias ou uma entidade local “menor”. A Associação Nacional de 

Freguesias (ANAFRE) tem vindo, ao longo dos anos, a reivindicar que lhes seja dado 

verdadeiro reconhecimento da condição autárquica que detém, e que estas possam usufruir, 

em pleno, dos direitos que a Constituição da República Portuguesa e a Carta Europeia de 

Autonomia Local lhes confere. 

A Carta Europeia de Autonomia Local, aprovada em 1985 pelo Conselho da 

Europa, considerou, no seu Preâmbulo, que “as autarquias locais são um dos principais 

fundamentos de todo o regime democrático”. Considerou, ainda, no art.º 2.º, que o “princípio da 

autonomia local deve ser reconhecido pela legislação interna e, tanto quanto possível, pela 

Constituição”. 

No Continente, as Autarquias locais são as freguesias, municípios e regiões 

administrativas. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira compreendem freguesias e 

municípios. 

Segundo dados consultados no site da Direcção Geral da Administração Autárquica 

(DGAA) actualmente, “existem, em Portugal, 308 municípios, dos quais 278 no continente e 30 

nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira. O país tem ainda 4259 freguesias, das quais, 4050 

no território continental e 209 nos territórios insulares”.16  

 Os órgãos representativos da freguesia são a “Assembleia de Freguesia” e a “Junta 

de Freguesia” (art.º 244.º da Constituição da República Portuguesa), sendo que o primeiro 

é um órgão deliberativo e o segundo um órgão executivo colegial da freguesia. 

A Assembleia de Freguesia é eleita directamente pelos cidadãos recenseados na 

freguesia, segundo o sistema de representação proporcional conforme art.º 239.º, n.º 2 da 
                                                
15 Santos (1995, p. 69). 
16 http://www.dgaa.pt/default.asp?s=12090, consultado em 05-12-08. 
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CRP. A sua composição depende do número de eleitores. Assim, se igual ou inferior a 

1000 eleitores, a sua composição será de 7 membros; superior a 1000 eleitores e igual ou 

inferior a 5000 eleitores será de 9 membros; quando for superior a 5000 eleitores e igual ou 

inferior a 20000 será de 13 membros; para um número de eleitores superior a 20000, será 

de 19 membros.17 

A Junta de Freguesia, órgão executivo colegial, é constituída por um Presidente e 

por vogais, eleitos por voto secreto pela Assembleia de Freguesia, sendo que dois 

exercerão as funções de secretário e tesoureiro, de acordo com o art.º 239.º, n.º 3 da CRP e 

Lei n.º 169/99, art.º 23.º. 

O número de vogais, tal como na Assembleia de Freguesia, depende do número de 

eleitores, sendo, por isso, variável:  

5.000 ou menos  eleitores – dois vogais 

Mais de 5.000 e menos de 20.000 eleitores – quatro vogais 

20.000 ou mais eleitores – seis vogais 

 

Nos termos da CRP, no seu artigo 238.º, as autarquias locais têm património e 

finanças próprias, sendo-lhes também reconhecido “o direito e a capacidade efectiva de as 

autarquias locais regulamentarem e gerirem, de acordo com os normativos legais em vigor e, sob a 

sua responsabilidade, uma parte importante dos dinheiros públicos, visando a satisfação das 

necessidades das populações”.18 

Quanto às atribuições e competências das Juntas de Freguesia, estas podem ser 

próprias ou delegadas, conforme definido no art.º 33.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro 

(alteradas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro). 

No que diz respeito às competências próprias, as Juntas de Freguesia contam com 

um vasto leque de incumbências (art.º 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). De 

entre elas, destacamos: 

 No âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e gestão corrente, a 

gestão dos serviços e recursos humanos; elaboração do cadastro de bens móveis e 

imóveis e mantê-lo actualizado; aquisição dos bens necessários e alienação dos 

                                                
17 Art.º 5.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
18 Art.º 9.º da Carta Europeia de Autonomia Local, publicada através do Decreto do Presidente da República 
n.º 58/90 de 23 de Outubro e pela Resolução da Assembleia da República n.º 28/90, de 23 de Outubro.  
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serviços dispensáveis; administração e conservação do património da freguesia, 

entre outros. 

 No que refere ao planeamento da respectiva actividade e gestão financeira, 

compete elaborar e executar as opções do plano e proposta de orçamento; 

proceder a revisões e alterações destes documentos, se tal for necessário; remeter 

ao Tribunal de Contas os documentos de prestação de contas da Freguesia; 

elaborar o Regulamento de Controlo Interno bem como o Inventário de todos os 

bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva actualização. 

 No que respeita ao ordenamento do território e urbanismo, compete às Juntas de 

Freguesia colaborar com a Câmara Municipal na elaboração dos planos 

municipais de ordenamento do território; facultar a consulta destes documentos 

aos interessados; pronunciar-se sobre projectos de ocupação da via pública 

sempre que solicitado; executar, por empreitada ou administração directa, as obras 

que constem das opções do plano. 

 Em relação aos equipamentos integrados no respectivo património, compete-lhe 

gerir e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos; zelar 

pela manutenção de parques infantis, chafarizes e fontanários, conservação de 

abrigos de passageiros quando não concessionados. 

 

Convém salientar que o Órgão Executivo detém competências que a legislação 

lhe confere; no entanto, há situações que passam pela aprovação da Assembleia de 

Freguesia, como a da gestão financeira com a aprovação das opções do plano e 

orçamento, a autorização à contracção de empréstimos e a aprovação das taxas e fixação 

do respectivo valor; a aprovação de regulamentos, autorização de alienar ou adquirir bens 

com valor superior ao estabelecido por Lei, e ainda, a possível cooperação com entidades 

públicas ou privadas para a prossecução de objectivos comuns. 

Quanto às suas responsabilidades, apesar das Juntas de Freguesia disporem de 

autonomia financeira e patrimonial têm, no entanto, algumas limitações uma vez que 

existe tutela administrativa sobre estas, consagrada no art.º 242.º da CRP e na Lei da 

Tutela Administrativa das Autarquias Locais (Lei n.º 27/96, de 1 de Agosto) e que 

consiste na verificação do cumprimento da Lei por parte dos respectivos órgãos.  
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Naturalmente que recai um elevado grau de responsabilidade sobre os órgãos que 

gerem os assuntos e dinheiros públicos, cabendo a estes o dever de cumprir, obedecer e 

respeitar a Lei vigente no exercício das suas funções, pois em caso de incumprimento 

serão aplicadas sanções que podem levar à perda de mandato. 

 Recorrendo ao articulado no art.º 117.º da CRP, esta prevê que “os titulares de cargos 

políticos respondam política, civil e criminalmente pelas acções e omissões que pratiquem no 

exercício das suas funções; a lei dispõe sobre os deveres, responsabilidade e incompatibilidades dos 

titulares de cargos políticos, as consequências do respectivo incumprimento, bem como sobre os 

respectivos direitos, regalias e imunidades; a lei determina os crimes de responsabilidade dos 

titulares de cargos políticos, bem como as sanções aplicáveis e os respectivos efeitos, que pode 

incluir a destituição do cargo ou perda de mandato.” 

Na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, estão definidas as competências dos órgãos das autarquias locais, bem como na 

Lei n.º 27/96, de 01 de Agosto que estabelece o Regime Jurídico da Tutela Administrativa, 

onde são definidas as sanções a que os políticos ficam sujeitos no caso de prevaricarem. É 

de salientar que, o exercício de tais competências terá que estar enquadrado na Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro que define as atribuições das Juntas de Freguesia, pelo que a 

nível da responsabilidade politica está estabelecido no art.º 7.º do Regime Jurídico da 

Tutela Administrativa, que “… a prática por acção ou omissão, de ilegalidade no âmbito da 

gestão das autarquias locais, pode determinar a perda de mandato …”; “… ou a dissolução do 

órgão, consoante tenham sido praticadas individualmente por membros do órgão ou se forem o 

resultado da acção ou omissões deste”. 

A responsabilidade criminal está tratada na Lei n.º 34/87, de 16 de Julho que 

caracteriza esta responsabilidade em geral e especial, bem como o quadro de sanções 

aplicáveis. 

É definido pelo artigo 2.º, da mesma lei, quais os crimes abrangidos e imputáveis 

aos titulares de cargos políticos consignados nesta norma e ainda os que a Lei Penal prevê, 

fazendo referência ao presente exercício ou ainda actos que possam ser considerados 

desvios, abuso de função ou violação dos deveres inerentes ao cargo. 

É de referir que, entre todos os crimes previstos neste normativo, a violação das 

normas de execução orçamental merecem especial cuidado uma vez que implica punição 

com pena de prisão, reposição dos dinheiros públicos, indemnização dos lesados e, para 

além das penas que forem aplicadas, leva também à perda do respectivo mandato. 
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Neste sentido e no que diz respeito às normas de execução orçamental, os autarcas 

não estão autorizados a contrair encargos não permitidos por Lei; autorizar pagamentos 

sem o visto do Tribunal de Contas, sempre que exigido; autorizar ou promover operações 

de tesouraria não legais ou ainda utilizar dotações ou fundos secretos.  

No que diz respeito à responsabilidade civil, os órgãos políticos das autarquias 

locais ficam obrigados a responder por factos lícitos ou ilícitos durante o seu mandato de 

gestão pública. 

Há três diplomas que regem esta matéria, o Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de 

Novembro de 1967 que se refere à responsabilidade civil extra contratual do Estado e 

demais pessoas colectivas, desde que não esteja regulamentado por leis específicas; a Lei 

n.º 34/87, de 16 de Julho no seu capítulo V-Da responsabilidade civil emergente de crime 

da responsabilidade de titular de cargo político; e ainda a Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que define responsabilidade 

funcional e responsabilidade pessoal nos artigos 96.º e 97.º, respectivamente. 

Quanto à responsabilidade funcional, o n.º 1 do artigo 96.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro menciona que: “As autarquias locais respondem civilmente perante terceiros por 

ofensa de direitos destes ou de disposições legais destinadas a proteger os seus interesses, 

resultante de actos ilícitos culposamente praticados pelos respectivos órgãos ou agentes no 

exercício das suas funções ou por causa desse exercício”. 

No que se refere à responsabilidade pessoal, os n.ºs 1 e 2 do artigo 97.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro estabelecem: “Os titulares dos órgãos e os agentes das autarquias 

locais respondem civilmente perante terceiros pela prática de actos ilícitos que ofendam direitos 

destes ou disposições legais destinadas a proteger os interesses deles, se tiverem excedido os 

limites das suas funções ou se, no desempenho destas ou por causa delas, tiverem procedido 

dolosamente. Em caso de procedimento doloso, as autarquias locais são sempre solidariamente 

responsáveis com os titulares dos seus órgãos ou os seus agentes”. 

É de salientar, de acordo com a Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, que a 

responsabilidade civil pressupõe o direito indemnizatório aos lesados, coexistindo deveres 

solidários dos autores do acto ilícito, quer se trate de particulares, quer se trate do próprio 

Estado. 

Relativamente às receitas, as Autarquias Locais dependem das receitas 

provenientes do Estado e das suas próprias receitas. 
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Segundo o art.º 30.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, que revogou a Lei n.º 

42/98, de 06 de Agosto, “as freguesias têm direito a uma participação nos impostos do Estado 

equivalente a 2,5% da média aritmética simples da receita do IRS, IRC e do IVA”. Estes 

montantes são transferidos até ao dia 15 do 1.º mês do trimestre correspondente (art.º 31º, 

Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro). Os fundos de financiamento das freguesias são 

distribuídos de acordo com as percentagens mencionadas no artigo 32.º da Lei n.º 2/2007. 

Assim, refere o art.º 32.º da lei supra, que a distribuição do Fundo de Financiamento das 

Freguesias (FFF) pelas freguesias é efectuada da seguinte forma: 

- 50% a distribuir de acordo com a sua tipologia: 

 14% a distribuir igualmente por todas as freguesias integradas em áreas 

predominantemente urbanas; 

 11% a distribuir igualmente por todas as freguesias integradas em áreas mediamente 

urbanas; 

 25% a distribuir igualmente por todas as freguesias integradas em áreas 

predominantemente rurais; 

- 5% igualmente por todas as freguesias; 

- 30% na razão directa do número de habitantes; 

- 15% na razão directa da área. 

  

Outra fonte de receitas poderá ter origem na Câmara Municipal, no âmbito de 

acordos formalizados entre as partes e que prevêem a delegação de competências sobre as 

Juntas de Freguesia, mediante o custeamento das actividades levadas a efeito. 

Segundo o art.º 17.º da Lei n.º 2/2007, poderão também constituir receitas das 

Juntas de Freguesia os rendimentos obtidos pela cedência à exploração ou até da alienação 

de bens próprios, móveis ou imóveis, da administração de cemitérios e mercados, heranças, 

doações, prestação de serviços e até o produto de multas, coimas e taxas devidamente 

fixadas por Lei. 

  

 

2.4. MODERNIZAÇÃO 

 

A melhoria da qualidade dos serviços do Estado e a promoção da modernização da 

administração pública dependem da colaboração e interacção de todos os intervenientes.  
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O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, Eduardo Cabrita, 

defendeu que: 

“As Juntas de Freguesia devem ser encaradas como “mini-lojas do cidadão”, em especial 

nas zonas rurais, onde, muitas vezes, são a única relação da comunidade com o poder 

público. A aposta na modernização tecnológica e administrativa é um dos factores chave 

para que estas desempenhem esse papel, especialmente quando se encontram longe da 

capital de distrito ou até da própria sede de concelho.”19 

 

A modernização das Juntas de Freguesia passa pela melhoria de instalações, através 

da criação de acessos para pessoas com mobilidade reduzida e alteração dos balcões de 

atendimento que devem ser estruturados por forma a criar-se um atendimento 

personalizado ao público até à aquisição de equipamento informático, como computadores, 

impressoras, fotocopiadoras, faxes ou ligação à Internet. 

A modernização administrativa das freguesias é um factor muito importante. Como 

já foi referido, são encaradas como “mini-lojas do cidadão”, o que motiva a população a 

recorrer frequentemente às Juntas de Freguesia. 

A Junta de Freguesia passa a ser o elo de ligação entre o público e as entidades a 

quem esse público pretende recorrer para analisar e solucionar os problemas por eles 

propostos, pelo que os serviços públicos, mais propriamente as Juntas de Freguesia, devem 

ser modernizadas por forma a melhor servirem o cidadão. 

 

 

2.5. A CONTABILIDADE PÚBLICA E A SUA REFORMA  

 

A contabilidade pública tem em conta os fins de natureza política e administrativa e 

revela as operações que decorrem do conjunto de actos administrativos por organismos 

públicos, como: “tratamento e registo das operações de arrecadação de receitas e realização de 

despesas, preparação, controlo, detecção de desvios, elaboração de alterações e revisões, 

preparação da conta e apuramento do saldo final do exercício”.20 

                                                
19 http://www.gov-civil-evora.gov.pt/index.php/gce/layout/set/print/ gabinete_de_imprensa/gcde_na_co..., 
consultado em 28-02-2008.                                   
20 Almeida e Correia (1999, p. 22). 
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A contabilidade pública exprime o conjunto de regras e princípios que orientam 

toda a gestão económico-financeira dos organismos públicos e as entidades a que se aplica. 

A principal função da contabilidade pública é observar o controlo da legalidade, 

criando-se para o efeito procedimentos operacionais propícios à prestação de contas, de 

forma a criar mecanismos de controlo eficazes para efectuar o apuramento das 

responsabilidades financeiras. 

Quanto à contabilidade autárquica, esta segue, no essencial, as regras e princípios 

da contabilidade pública. 

A contabilidade pública é adoptada nos serviços da administração pública e tem 

vindo, nos últimos anos, a centrar os seus objectivos na conformidade legal e no conjunto 

da execução orçamental, ou seja, se os recursos postos à disposição em obediência às 

regras orçamentais, foram aplicadas pelos diversos organismos da administração pública. 

O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, veio definir as regras e 

procedimentos a ter em consideração na elaboração das contas das Autarquias Locais e 

nele se pode ler que: 

 “O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais consiste na adaptação das regras 

do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) à administração local, tal como é 

previsto no artigo 6.º, n.º 2, da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto. Esta reforma da contabilidade 

autárquica foi iniciada pelo Decreto-Lei n.º 243/79, de 25 de Julho, que veio uniformizar a 

contabilidade das autarquias locais com a dos serviços públicos, sujeitos à então lei de 

enquadramento do Orçamento do Estado. Posteriormente o Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 

de Julho, aperfeiçoa o sistema instituído e introduz a obrigatoriedade de elaboração, 

aprovação e execução do plano de actividades e da utilização de uma classificação 

funcional para as despesas. Em complemento deste, o Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, 

de 28 de Dezembro, institucionaliza na administração autárquica um sistema contabilístico, 

definindo as normas de execução da contabilidade das autarquias locais.” 

 

A contabilidade pública tradicional registava somente os recebimentos e os 

pagamentos, não se preocupando com a contabilidade patrimonial, desconhecendo por 

vezes quais os bens e respectivos valores que as autarquias possuíam. 

A principal preocupação incidia no registo das operações e dos factos ocorridos. É 

de realçar que até 2002 as autarquias desconheciam o valor do seu património, pelo que foi 

obrigatória a implementação do inventário e a sua actualização constante. 
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O inventário patrimonial fornece informação que permite conhecer a situação 

económica, financeira e patrimonial de uma autarquia, bem como a determinação dos 

resultados obtidos, fornecendo elementos e informação necessários a um bom 

planeamento, orçamentação e gestão, assim como originar um bom controlo da legalidade.  

Se nas Autarquias existir escrituração conforme e regular, uma boa utilização e 

aplicação e um eficiente e eficaz sistema de controlo interno, a contabilidade pública 

constitui-se como instrumento rigoroso, exigente e de grande utilidade para a gestão. 

Actualmente, a tendência é haver uma adaptação generalizada de processos 

informatizados, no sentido de se abandonarem os processos de registo manual. 

A evolução dos tempos e a necessidade de tratamento de um elevado número de 

dados que visam proporcionar informação rigorosa e em tempo útil para a tomada de 

decisões, conjugada com os avanços no domínio da informática, levaram a uma revolução 

a nível dos processos clássicos de escrituração. 

A contabilidade deixa de se pautar pelas formas tradicionais, dando origem à 

utilização de equipamentos que promovem a obtenção mais atempada de resultados, 

conduzindo a uma melhor gestão da entidade. 

 

 

2.6. CONTABILIDADE DAS AUTARQUIAS LOCAIS 

 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, passou a 

ser obrigatório todas as Autarquias organizarem a sua contabilidade de acordo com o 

referido Decreto-Lei. 

O novo regime de contabilidade para as autarquias locais é inovador, pois 

compreende os princípios orçamentais e contabilísticos, o plano de contas, os documentos 

previsionais e de prestação de contas, o sistema contabilístico, critérios e métodos 

específicos de contabilização e controlo interno. O POCAL é obrigatoriamente aplicável a 

todas as autarquias locais e entidades equiparadas.21 

                                                
21 Conforme o estabelecido no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, “são consideradas 
entidades equiparadas as autarquias locais, as áreas metropolitanas, as assembleias distritais, as associações 
de freguesias e de municípios de direito público, bem como as entidades que, por lei, estão sujeitas ao regime 
de contabilidade das autarquias locais”. 



 
 

Controlo Interno em Juntas de Freguesia 

42 

 Como já foi mencionado, o POCAL foi elaborado com o objectivo de serem 

criadas condições que permitam a integração da contabilidade orçamental, patrimonial e de 

custos. É um instrumento eficaz e eficiente de apoio à gestão das Autarquias Locais e que 

permite:  

- O controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, 

concretamente o acompanhamento da execução orçamental numa perspectiva de caixa e de 

compromissos; 

- O estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e 

modificação dos documentos previsionais, de modo a garantir o cumprimento integrado, a 

nível dos documentos previsionais, dos princípios orçamentais, bem como a 

compatibilidade com as regras previsionais definidas; 

- Atender aos princípios contabilísticos definidos no Plano Oficial de Contabilidade Pública, 

retomando os princípios orçamentais estabelecidos na Lei do Orçamento do Estado, 

nomeadamente na orçamentação das despesas e receitas e na efectivação dos pagamentos e 

recebimentos; 

- Na execução orçamental, devem ser tidos sempre em consideração os princípios da mais 

racional utilização possível das dotações aprovadas e da melhor gestão de tesouraria; 

- Uma melhor uniformização de critérios de previsão, com o estabelecimento de regras para a 

elaboração do orçamento, em particular no que respeita à previsão das principais receitas, 

bem como das despesas mais relevantes das autarquias locais; 

- A obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da 

contabilidade nacional; 

- A disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.22 

 

Assim, a contabilidade pública deve estar orientada para facilitar a informação 

económica e financeira útil para a gestão, para a análise económica financeira e para a 

tomada de decisão pelos seus utilizadores. 

Conforme consta da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, no art.º 49.º, n.º 2, as 

autarquias devem “disponibilizar no respectivo sítio na Internet os documentos previsionais e de 

prestação de contas referidos na presente lei, nomeadamente: 

a) Os planos de actividades e os relatórios de actividades dos últimos dois anos; 

                                                
22 Introdução do Decreto-Lei n.º 54-A/99. 
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b) Os planos plurianuais de investimento e os orçamentos, bem como os relatórios de gestão, 

os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de 

execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois anos; 

c) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.” 
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3. CONTROLO INTERNO EM JUNTAS DE FREGUESIA 

 

3.1. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLO INTERNO 

 

 Com a integração do nosso país na União Europeia, as exigências impostas, o 

desenvolvimento sócio cultural e expectativas dos utentes, levaram a que Portugal se visse 

confrontado com a necessidade de lançar acções de modernização administrativa, com o 

objectivo de melhorar o funcionamento dos serviços públicos. 

Embora existisse um POCP para a Administração Pública, a sua implementação foi 

constantemente adiada: 

 “É na Administração Local que o mesmo tem vindo a ser desenvolvido com maior 

sucesso, em que foram elaborados e aprovados o inventário e a respectiva avaliação, os 

documentos previsionais, o balanço inicial e o sistema de controlo interno.”23 

 

 Com a entrada em vigor do POCAL, todas as Autarquias são obrigadas à aplicação 

de sistemas de controlo interno, pelo que: 

 “A integração de normas de controlo interno de aplicação obrigatória no POCAL assume, 

numa primeira abordagem, um carácter marcadamente inovador, se atentarmos no facto de 

se tratar de uma opção nunca antes assumida no âmbito dos planos de contas de 

contabilidade financeira, como se pode constatar no Plano Oficial de Contabilidade (POC) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 410/89, de 21 de Novembro, e mesmo no Plano Oficial de 

Contabilidade Pública (POCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro.”24

  

Com um sistema de controlo interno, pretende-se, no final do ciclo de gestão 

(planeamento, organização, direcção e controlo), garantir a qualidade da informação, 

assegurar a exactidão e fidedignidade dos registos, salvaguardar o património, prevenir e 

detectar situações de ilegalidade, fraude e erro. 

 As Autarquias Locais, assim como alguns serviços da Administração Central, estão 

a implementar um trabalho, esforçando-se por possuírem sistemas de controlo e auditorias 

internas. Como as Autarquias Locais estão empenhadas em desenvolver com sucesso o seu 

trabalho, julgamos importante observar o universo das Juntas de Freguesia, que estão 

                                                
23Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 10).   
24Teixeira e Correia (2000, p. 31). 
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esquecidas e pouco se ouve falar do seu esforço e empenho para conseguirem colaborar 

com a população. Lembramos que as Juntas de Freguesia têm poucos e escassos recursos 

que as limitam na realização de projectos que por vezes gostariam de ver realizados e 

concretizados. 

 O Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho, no seu artigo 37.º, já dava indicações aos 

órgãos executivos das Autarquias para a introdução de meios permanentes de 

acompanhamento da actividade, sejam estes próprios ou contratados. Também no n.º 4 do 

artigo 4.º deste mesmo diploma era indicada a necessidade de serem criados sistemas de 

acompanhamento e controlo da execução do plano de actividades. 

Um ano mais tarde é publicado o Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de 

Dezembro, onde, uma vez mais, se impõe aos órgãos autárquicos a implementação de 

medidas de Controlo Interno, com: 

 Definição, através de regulamentação interna, dos responsáveis pelas operações 

obrigatórias relativas a procedimentos contabilísticos; 

 Regulamentação da cobrança de receitas e guarda temporária de valores por 

entidade diferente do tesoureiro; 

 Criação de contas bancárias correntes e exercício de controlo e conciliação sobre os 

movimentos verificados nessas contas. 

Este diploma já estabelece um conjunto de procedimentos contabilísticos e de 

Controlo Interno obrigatórios, entre eles: processo de cobrança de receitas; processo de 

realização de despesas; designação dos responsáveis pelas operações obrigatórias de 

cobrança de receitas e da realização das despesas; responsabilização do tesoureiro; 

controlo de contas bancárias e de cheques. 

No mesmo sentido, o programa do XIII Governo do Estado (Orçamento de Estado 

de 1997) dá especial destaque à função controlo, integrado no quadro da Reforma da 

Administração Pública, com a publicação da Lei n.º 52-C/96, de 27 de Dezembro, no seu 

artigo 11.º, em que diz: “Com o objectivo de racionalizar acções e recursos no quadro de uma 

administração financeira do Estado mais eficiente e eficaz, compreendendo as entidades que 

administram ou em que estejam envolvidos dinheiros ou outros valores públicos nacionais e 

comunitários, fica o Governo incumbido de legislar no sentido de estruturar o sistema nacional de 

controlo interno da administração financeira do Estado, o qual deverá ser articulado, integrado e 

coerente, abarcando os vários domínios de controlo, as entidades responsáveis pela sua execução e 
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respectivo regime de financiamento e prever o relato anual da actividade, a apresentar pelo 

Governo à Assembleia da República e ao Tribunal de Contas”. 

Para dar satisfação a este objectivo, surge novo diploma, o Decreto-Lei n.º 166/98, 

de 25 de Junho, que consagra já um modelo coerente, estruturado em três níveis, onde se 

definem as entidades responsáveis e os princípios fundamentais de actuação, de modo a 

haver uma melhor coordenação e utilização dos recursos afectos à função controlo. 

Apesar de toda a preocupação revelada por parte dos políticos no sentido das 

Autarquias implementarem um Sistema de Controlo Interno, o que se verificou foi uma 

clara inacção por parte dos órgãos executivos autárquicos. 

Reconhecendo-se, por um lado, este desinteresse, e por outro lado, a importância 

que actualmente se atribui à função “controlo”, o legislador debruçou-se na concepção de 

mais um diploma legal, o POCAL. Esta norma não se circunscreve apenas ao controlo 

interno; no entanto, dá-lhe extrema importância dedicando-lhe exclusivamente o ponto 2.9. 

O POCAL é considerado o plano base, após o POCP, de toda a Administração 

Pública. De aplicação obrigatória a partir de 2002, a todas as Autarquias – municípios e 

freguesias, e entidades equiparadas como as Áreas Metropolitanas, Assembleias Distritais 

e ainda as Associações de Freguesia e de Municípios, tem como objectivo servir de 

instrumento de apoio aos eleitos locais, a quem está confiada a gestão das Autarquias 

Locais. 

O POCAL prevê dois moldes de aplicação: o Regime Simplificado, baseado 

fundamentalmente na contabilidade orçamental, dispensando a contabilidade patrimonial e 

de custos, e aplicável a Juntas de Freguesia que registem um movimento de receita inferior 

a 5000 vezes ao índice 100 da escala indiciária da função pública e o Regime Geral 

aplicável às restantes, que representam apenas algumas dezenas escassas do total de Juntas 

de Freguesia que existem em Portugal. 

De acordo com Almeida e Correia (1999, p. 98), a prestação de contas deverá ser 

feita nos seguintes mapas: 

 Controlo orçamental – Despesa 

 Controlo orçamental – Receita 

 Execução anual do plano plurianual de investimentos 

 Operações de tesouraria 

 Contas de ordem 

 Fluxos de caixa 
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 Empréstimos 

 Outras dívidas a terceiros 

 Caracterização da entidade e relatório de gestão 

 

É de salientar que, independentemente do regime aplicado, todas as Juntas de 

Freguesia terão que elaborar e aprovar o respectivo inventário com todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais, bem como a respectiva avaliação, elaboração, aprovação e 

adopção da norma de Controlo Interno. Apesar das Juntas de Freguesia serem organizações 

com poucos e escassos recursos, temos que ter em atenção que:  

“Qualquer organização, por mais pequena que seja e independentemente do sector de 

actividade em que se insere, não consegue uma adequada prossecução dos seus objectivos 

sem ter um sistema de controlo interno implantado.”25 

 

 As Juntas de Freguesia já implantaram alguns controlos internos, pois já fazem 

parte destas Entidades as seguintes tarefas e procedimentos: 

 Exigência de assinatura em determinados documentos, internos e externos; 

 Aposição nas facturas do carimbo de PAGO e respectiva data; 

 Mapas diários de tesouraria; 

 Reconciliações bancárias; 

 Emissão de cheques, apenas nominativos e cruzados. 

 

 

3.2. FACTORES LIMITATIVOS DE CONTROLO INTERNO NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA 

 

A existência de um sistema de controlo interno (SCI) é um factor importante para a 

gestão de qualquer organização. Para que tal funcione e seja útil para a organização, é 

necessário que seja funcional e esteja operativo, correndo-se o risco, mesmo operativo, de 

não se conseguir alcançar os objectivos propostos. 

 

 

                                                
25 Teixeira e Correia (2000, p. 15). 
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Tendo por base a opinião de Costa (2007, p. 214-216), existem factores limitativos 

à acção do controlo interno, como por exemplo: 

 Quando não há interesse por parte da gestão na manutenção de um bom sistema de 

controlo, porque a sua existência pode ser limitativa à prática de algumas operações, não 

está pois interessada em que um dos objectivos seja alcançado, o da confiança e 

integridade da informação; 

 A dimensão e dispersão de um organismo, isto porque, a segregação de funções é mais 

difícil de atingir onde há pouco pessoal do que noutro com maior disponibilidade de 

recursos humanos; 

 A relação custo/benefício, há que ter em atenção se o custo para implementação de um 

sistema de controlo interno não é mais elevado do que o benefício que se espera obter dele; 

 A existência de erros humanos, conluio e fraudes podem ocorrer por falta de competência 

técnica dos recursos humanos ou da sua pouca integridade moral. Qualquer sistema de 

controlo interno por mais sofisticado que seja, será forçosamente falível; 

 Transacções pouco usuais, porque o sistema de controlo interno é desenhado e 

implementado para dar resposta às transacções correntes; 

 A informática porque pode possibilitar o acesso directo a ficheiros. 

 

Para se verificar se o sistema de controlo interno é ou não adequado e para se 

verificar a existência de eventuais pontos fracos há que fazer uma avaliação do SCI que 

pressupõe duas etapas: 

 A obtenção de informações acerca do presumível funcionamento dos sistemas, obrigando 

ao estudo de manuais de organização, organogramas, manuais de procedimentos, e à 

realização de entrevistas aos funcionários da Entidade, entre outros. 

 A comprovação de que os controlos identificados efectivamente funcionam e cumprem os 

seus objectivos através de provas consistentes à revisão de determinadas operações, e 

observações directas do funcionamento do sistema.26 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (p. 14). 
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Um SCI pode resumir-se da seguinte forma: 

 

Quadro 1 – Resumo de um SCI   

Objectivos Princípios Avaliação 

A salvaguarda dos activos; 
 
 
O registo e actualização do 
imobilizado da entidade; 
 
 
 
A legalidade e a regularidade 
das operações; 
 
 
A integridade e exactidão dos 
registos contabilísticos; 
 
 
A execução dos planos e 
políticas superiormente 
definidas; 
 
 
A eficácia da gestão e qualidade 
da informação; 
 
 
A imagem fiel das 
Demonstrações Financeiras. 

- A segregação de funções; 
 
(evitar que sejam atribuídas à 
mesma pessoa duas ou mais 
funções, a fim de impedir a 
prática de erros) 
 
 
-O controlo das operações; 
 
 
(verificar/conferir as operações 
registadas por pessoas diferentes) 
 
 
- A definição de autoridade e de 
responsabilidade; 
 
 
(definir com rigor os níveis de 
autoridade e de responsabilidade) 
 
 
- O registo metódico dos factos 
 
 
(observar as regras contabilísticas 
com provas ou documentos 
comprovativos) 

Compete aos dirigentes: 
 
- Aprovar e manter em 
funcionamento o SCI; 
 
 
 
- Assegurar o seu 
acompanhamento e avaliação 
permanente; 
 
 
 
 
- Elaborar o Manual de Controlo 
Interno; 
 
 
- Definir a forma de actuação do 
serviço de auditoria cuja 
finalidade principal é verificar a 
aplicação dos métodos e 
procedimentos exigidos. 

 Fonte: Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno  (2004, p. 15) 

 

O facto de existir um sistema de controlo interno não impede que a empresa esteja 

isenta da ocorrência de erros, irregularidades, fraudes, e/ou outras situações semelhantes. 

A implementação, eficácia, manutenção e avaliação permanente do sistema de 

controlo interno dependem de vários factores: “motivação e sensibilidade dos responsáveis; 

dimensão do serviço público; diversidade das informações; complexidade das 

operações/transacções; relação custo-benefício; automatização ou informatização do sistema.”27 

O desempenho das funções de controlo em cada sector obedece a um conjunto de 

requisitos necessários a um adequado funcionamento do sistema de controlo interno, como: 

                                                
27 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 36). 
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 Identificação das responsabilidades funcionais e operacionais e nomeação dos respectivos 

responsáveis; 

 Adopção dos princípios de segregação/separação de funções, de legalidade, de mercados 

públicos e de boa gestão.28 

Para tal, deverão ser criadas normas de controlo interno para cada sector, fixando 

um conjunto de procedimentos a implementar para o bom funcionamento dos serviços. 

A existência de um sistema de controlo interno tem como finalidade prevenir/evitar 

fraudes, erros e omissões, permitindo, caso isso aconteça, averiguar e descobrir, de forma a 

corrigi-los atempadamente, pelo que o sistema de controlo interno deve ser o mais eficiente 

e eficaz, minimizando a possibilidade de se cometerem fraudes, erros e omissões, 

maximizando a possibilidade de obtenção de dados mais reais e concretos de cada serviço. 

A não existência de um sistema de controlo interno poderá acarretar variados 

problemas, pelo que é importante e necessário que o sistema de controlo interno funcione 

adequadamente, pelo que julgamos ser pertinente transcrever o seguinte texto do Guia 

Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno (2004, p. 38): 

“De entre as áreas de um serviço público, poder-se-ão eleger algumas como críticas, 

considerando não só um conjunto de situações reais evidenciadoras de graves problemas 

que na sua maioria se consubstanciam em fraudes e crimes, mas também porque todas elas 

se traduzem, na prática, em delapidação do erário público, quer em valores monetários, 

quer em bens em espécie. 

Essas áreas, pela apetência que as mesmas patenteiam quando o sistema de controlo interno 

é inexistente ou fraco e, relativamente às quais se irão elencar um conjunto de problemas, 

claramente influenciadores de um adequado sistema de informação contabilístico, são as 

seguintes: imobilizado, existências, compras, vendas, disponibilidades e registos 

administrativos e contabilísticos.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 36).  
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3.3. COMPRAS – MÉTODOS E DOCUMENTOS A REGISTAR 

 

Segundo Monteiro e Pontes (2002), podemos dividir a organização nos diversos 

ciclos que caracterizam o conjunto global das suas operações. 

 

Figura 2 – Ciclos empresariais 

 
 Fonte: Monteiro e Pontes (2002, p. 36)  

 

  “O  seu estudo, como opção metodológica de análise da empresa, permite a avaliação do 

sistema de controlo interno implementado. Não é demais referir que a responsabilidade 

pela definição e implementação de um sistema de controlo interno é da Administração da 

empresa, cabendo ao auditor avaliá-lo para orientar a realização do seu trabalho de campo 

e fundamentar a sua opinião, e porventura, elaborar um relatório de recomendações sobre a 

sua qualidade.”29 

 

No âmbito dos ciclos de compras de bens e serviços e respectivo pagamento, 

passamos a descrever o conjunto de documentos e registos que devem ser utilizados, bem 

como os procedimentos a levar a efeito para que a ocorrência de erros e fraudes seja 

minimizada, tomando por base uma organização de média ou grande dimensão. Numa 

organização com pouco pessoal, como é o caso das Juntas de Freguesia, terá de se fazer 

uma adaptação. 

 

 

 

 

                                                
29 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 38). 

CICLO 
DESPESA 

CICLO 
FINANCIAMENTO 

CICLO 
RECEITA 

 

CICLO 
INVESTIMENTO 

SUBCICLO 
COMPRAS 

SUBCICLO 
PAGAMENTOS 

CICLO 
PRODUÇÃO 

CICLO 
PESSOAL 

SUBCICLO 
VENDAS 

SUBCICLO 
RECEBIMENTOS 
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Quadro 2  - Documentos e registos do subciclo de compras 

DOCUMENTO FUNÇÃO 

Requisição 
Pedido escrito dirigido ao Departamento de Compras 
para aquisição de Bens e Serviços. 

Nota de Encomenda 
Pedido escrito de fornecimento dirigido a entidade 
externa.  

Guia de Entrada 

Documento preparado aquando da recepção dos bens 
descrevendo os tipos e quantidades que efectivamente 
foram recepcionados na empresa. 

Factura do Fornecedor 
Documento externo discriminado dos bens e serviços 
adquiridos e respectivos valores a liquidar. 

Ordem de Pagamento 

Documento interno indicando o fornecedor, montante em 
dívida e data de liquidação da despesa originada pela 
recepção das compras. É utilizado internamente como 
autorização para registo e pagamento. 

Sumário de Ordens de Pagamento Emitidas 

Relatório da totalidade das Ordens de Pagamento 
emitidas durante determinado período, normalmente o 
dia. 

Listagem de Ordens de Pagamento 
Relatório das Liquidações a efectuar em determinada 
data. 

Ficheiro de Encomendas não satisfeitas 
Ficheiro de notas de encomenda enviadas aos 
fornecedores mas ainda não satisfeitas. 

Ficheiro de Encomendas Satisfeitas 
Ficheiro contendo os elementos para a emissão de Ordens 
de Pagamento relativamente aos bens recepcionados. 

Ficheiro de Facturas por Liquidar 
Ficheiro de Ordens de Pagamento aprovadas e cujo 
pagamento não foi ainda efectuado. 

Fonte: Monteiro e Pontes (2002, p. 40) 

 

Segundo Monteiro e Pontes (2002, p. 41) o processo das operações de compra de 

uma organização envolve o conjunto de sub-processos seguintes: 

a) Requisição de bens e serviços; 

b) Preparação de requisição; 

c) Recebimento dos bens; 

d) Armazenagem de bens recebidos; 

e) Preparação de pagamento; 

f) Registo contabilístico. 
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Cada uma destas funções deve ser atribuída a uma pessoa diferente e/ou secção, o 

que nem sempre é possível. No caso de organizações com pouco pessoal, como já 

referimos, ter-se-á de adaptar o processo à realidade específica. 

Monteiro e Pontes (2002, p. 41-42), defendem que a requisição de bens e serviços é 

o primeiro passo a ter em conta no ciclo de compras, tendo início sempre que surja uma 

necessidade eventualmente identificada por alguém da organização, designadamente: 

 Necessidades relacionadas com a reposição de inventários podem ser identificados por 

pessoal responsável pelo controlo de inventário ou automaticamente por uma aplicação 

informática; 

 Necessidades relacionadas com bens ou serviços ocasionais são usualmente identificados 

pelos utilizadores e por eles solicitados através de requisições, que deverão ser sujeitas a 

aprovação pelo responsável hierarquicamente; 

 No caso de certos serviços ao abrigo de um contrato, como é o caso da comunicações 

telefónicas, de serviços de manutenção e conservação, a necessidade é determinada 

inicialmente antes de iniciar o contrato e há somente lugar a novas requisições no seu final 

se a necessidade prevalecer. 
 

Os controlos relacionados com as notas de encomenda30 destinam-se a assegurar 

que somente os bens e serviços realmente necessários são encomendados e que o processo 

de compra é efectuado apenas através de nota de encomenda, devidamente aprovada. As 

notas de encomenda de bens e serviços devem ser aprovadas por responsável para o efeito 

e devidamente assinadas por este, devendo seguir uma sequência numérica. 

A secção de compras deve, antes de encomendar os bens ou serviços, efectuar uma 

consulta de mercado no sentido de identificar quais as melhores condições de compra. 

A nota de encomenda deve ser emitida em quatro vias a distribuir da seguinte 

forma (Costa, 2007, p. 359-360): 

 Original, que se destina ao fornecedor; 

 Duplicado, para a contabilidade a fim de oportunamente ser conferido com os restantes 

documentos originados pela compra (factura do fornecedor, guia de remessa, guia de 

recepção, guia de entrada em armazém); 

                                                
30 O termo mais usado nas Autarquias Locais é “requisição externa”. Optamos por passar a utilizar o termo 
“nota de encomenda” na medida em que, com as novas tecnologias, para além de se emitir em requisições 
externas, poder-se-ão fazer os pedidos através da Internet e não só, pelo que pensamos ser mais propício o 
uso de “notas de encomenda” podendo englobar qualquer tipo de pedido. 
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 Triplicado, para a recepção para que esta tenha conhecimento de que a compra foi lançada. 

É aconselhável que este exemplar não mencione as quantidades encomendadas a fim de 

que a recepção registe de facto, após contagem, as quantidades enviadas pelo fornecedor; 

 Quadruplicado, para o arquivo temporário da secção de compras a fim de ser anexado ao 

pedido de compra inicial e que será transferido para o arquivo definitivo após a entrada do 

artigo. 
 

O processo de compra tem início numa nota de encomenda, que, por sua vez, teve 

por base uma requisição. O processo de aquisição desencadeia-se com o envio da 

respectiva nota de encomenda para o fornecedor. A fase seguinte consiste na recepção dos 

bens associados à encomenda, após viabilizada a entrada dos bens na entidade. 

Deve existir uma secção independente da secção das compras, para receber os bens, 

elaborando para o efeito uma guia de recepção devidamente numerada. 

A guia de recepção deve ser emitida em quatro vias (Costa, 2007, p. 361): 

 Original, para a contabilidade; 

 Duplicado, para o armazém respectivo com um talão destacável a servir de quitação; 

 Triplicado, para a secção de compras; 

 Quadruplicado, para o arquivo da própria secção de recepção. 
 

Depois de recepcionados os bens e do recebimento da respectiva factura, é 

necessário proceder-se ao correspondente pagamento ao fornecedor. É uma fase muito 

importante do processo, na medida que se relaciona com a posterior movimentação de 

fluxos financeiros na empresa. 

Os principais controlos associados a esta função são (Monteiro e Pontes, 2002, p. 

43): 

a) Estabelecimento de uma correspondência entre o relato das facturas dos fornecedores;  

b) Os elementos constantes no relatório das notas de entrada;  

c) Notas de encomenda;  

d) Verificação da exactidão matemática das facturas de fornecedores. 
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É de salientar os requisitos de verificação a que devem estar sujeitos os documentos 

externos que originam a liquidação da dívida. 

Desta forma devem ser efectuadas as seguintes verificações: 

 

Quadro 3 - Requisitos de documentos de liquidação de dívidas 

REQUISITO VERIFICAÇÃO DOCUMENTO 

VALIDADE 
O documento enviado pelo credor possui 
os requisitos legais necessários? Facturas 

AUTORIZAÇÃO A Compra foi devidamente autorizada? Requisição e Nota de Encomenda 

REALIDADE 
Houve recepção na empresa de todo o 
material facturado? Guia de Remessa 

CONFORMIDADE 
O material entregue respeita ao material 
pedido? Nota de Encomenda 

VALORIZAÇÃO 
Os valores facturados estão em 
conformidade com os valores acordados? Nota de Encomenda 

Fonte: Monteiro e Pontes (2002, p. 44) 
  

A validação da aceitação da factura significa que todos os outros procedimentos 

não foram alvo de erros, o que revela qualidade do sistema de controlo no desempenho das 

funções inerentes ao processo de compra na organização. 

 Passamos a apresentar, no quadro seguinte, os documentos necessários aos 

procedimentos do subciclo de compras. 
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Quadro 4 – Procedimentos do subciclo de compras 

PROCEDIMENTO 
ERRO 

POTENCIAL 
CONTROLO 

NECESSÁRIO 
TESTE 

POTENCIAL 

Requisição de 

Bens/Serviços 

Requisição de 

Bens/Serviços em 

quantidades ou para fins 

não autorizados 

Devem ser estabelecidas 

regras gerais e 

especificas de 

autorização 

Comparar Requisições 

efectuadas com as 

normas estabelecidas 

Preparação de Nota de 

Encomenda 

Compras efectuadas 

para fins não autorizados 

Cada Requisição deve 

ser aprovada para que 

seja emitida uma Nota 

de Encomenda 

Verificar se as 

Requisições que 

originaram Notas de 

Encomenda se 

encontram aprovadas 

Recebimento dos Bens 

Bens recebidos e não 

encomendados; 

Recepção de artigos 

incorrectos, quantidades 

erradas ou bens 

danificados 

Cada recebimento deve 

ser comparado com a 

respectiva Nota de 

Encomenda (contar, 

inspeccionar e 

comparar) 

Examinar o relatório das 

guias de entrada, 

colocado em arquivo, e 

que deverá estar 

assinado pelo 

departamento que fez a 

requisição 

Preparação de Ordem de 

Pagamento 

Podem ser preparadas 

ordens de encomenda 

para bens não 

encomendados ou não 

recebidos, ou com dados 

incorrectos 

Para cada ordem de 

pagamento, efectuar 

correspondência entre 

Nota de Encomenda, 

Relatório de 

Recebimento e factura 

do fornecedor 

Examinar documentos 

suporte e emissão de 

comprovativos de 

pagamento 

Registo 

As facturas e os 

pagamentos podem ser 

registados 

incorrectamente, ou não 

serem de todo registados 

Revisões periódicas da 

quantidade de compras, 

e de dividas a 

fornecedores, 

orçamentada e registada 

Verificar os relatórios 

das revisões periódicas 

Fonte: Monteiro e Pontes (2002, p. 45). 
 
 



 
 

Controlo Interno em Juntas de Freguesia 

57 

 Quanto ao subciclo de pagamentos, discriminamos no quadro 5 os documentos e 

registos utilizados aquando da efectivação das aquisições de bens e serviços. 

 

Quadro 5 – Documentos e registos do subciclo de pagamentos 

DOCUMENTO FUNÇÃO 

Cheque Documento utilizado como meio de pagamento 

Lista de cheques emitidos 
Documento preparado internamente, que discrimina os 
cheques emitidos 

Ficheiros de Pagamentos Ficheiro que regista os pagamentos já realizados 

Fonte: Monteiro e Pontes (2002, p. 47). 
 

 

O processo de pagamento de compras de uma organização tem por base dois 

procedimentos: 

a) A liquidação da dívida, que envolve entre outros aspectos, a movimentação de recursos 

monetários; 

b) O registo da operação efectuada, de forma a actualizar a situação da empresa.31 

É importante mencionar que todos os pagamentos devem ser efectuados através de 

cheque ou transferência bancária. A secção responsável pela conferência da factura deverá 

ser competente para a emissão de ordens de pagamento, cabendo a esta secção a 

responsabilidade pela liquidação da dívida dentro dos prazos acordados. 

 Podem, no entanto, surgir alguns erros, sendo conveniente o uso de controlos 

necessários no que respeita ao pagamento de compras, indicando também quais os testes 

que o auditor pode efectuar no sentido de verificar a efectividade dos controlos existentes, 

pelo que passamos a apresentá-los no quadro que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
31 Monteiro e Pontes (2002. p. 43). 
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 Quadro 6 - Procedimentos do Subciclo de Pagamentos 

PROCEDIMENTO 
ERRO 

POTENCIAL 
CONTROLO 

NECESSÁRIO 
TESTE 

POTENCIAL 

Liquidação da dívida 

Pode ser emitido um cheque 

para despesas não autorizadas; 

 

 

 

 

Uma Ordem de Pagamento 

pode ser liquidada em 

duplicado; 

 

 

 

 

 

 

Um cheque pode ser emitido 

pelo montante incorrecto; 

Um cheque pode ser alterado 

aos ser assinado. 

Responsáveis pela assinatura 

de cheques devem verificar 

devidamente os documentos 

justificativos da dívida antes 

de procederem à assinatura; 

 

Deve haver evidência (através 

de assinatura ou carimbo) nas 

Ordens de Pagamento e 

respectivos documentos 

suporte sempre que é emitido 

e assinado um cheque; 

 

Verificação independente das 

somas algébricas que originam 

ordens de pagamento e 

cheques. 

 

Quem assim aos cheques deve 

ser responsável pelo seu envio. 

Examinar ocasionalmente o 

processo de assinatura de 

cheques. 

 

 

 

Verificar se as ordens de 

pagamento liquidadas têm 

evidência dessa liquidação. 

 

 

 

 

 

Reefectuar o controlo 

indicado. 

 

Inquirir e observar os 

procedimentos de envio de 

cheques. 

Registo 

Um cheque emitido pode não 

ser registado; 

 

 

Podem ser efectuados erros no 

registo do cheque; 

 

 

 

Os cheques emitidos podem 

não ser imediatamente 

registados. 

Os cheques devem ser 

utilizados e registados em 

ordem ao respectivo número; 

 

Deve ser efectuada 

reconciliação bancária 

periódica por pessoa 

independente da tesouraria; 

 

Deve ser efectuada 

periodicamente uma 

verificação por pessoa 

independente da 

Contabilidade, das datas de 

emissão dos cheques e das 

respectivas datas de registo; 

Verificar se existe evidência 

de que os cheques são 

utilizados e registados em 

ordem à sua numeração. 

 

Examinar reconciliações 

bancárias efectuadas; 

 

 

Reefectuar verificação das 

datas de emissão e registo dos 

cheques. 

Fonte: Monteiro e Pontes (2002, p. 49) 

 



 
 

Controlo Interno em Juntas de Freguesia 

59 

Após a análise dos procedimentos associados ao ciclo da despesa, quer nas 

transacções de compra quer nas de pagamento, importa agora relacioná-los com o princípio 

da segregação de funções, pelo que passamos a apresentá-los, no quadro 7. 

 

         Quadro 7 - Segregação de funções: Compras e pagamentos 

Departamento / Serviço 
Procedimentos de 

Compras e Pagamentos Respon-
sável 

Com-
pras 

Arma-
zém 

Logís-
tica 

Confe-
rência 

Tesou-
raria 

EDP 

Aprovação da requisição X       

Emissão Nota Encomenda  X     X 

Confirmação entrada em Armazém   X     

Preparação Guia Entrada    X    

Preparação Ordem Pagamento     X  X 

Registo da Compra     X  X 

Emissão de Cheque     X   

Assinatura e Envio de Cheque      X  

Registo do Pagamento     X  X 
  Fonte: Monteiro e Pontes (2002, p. 50) 

 

 

 

3.4. O CONTROLO INTERNO DAS COMPRAS - PROCEDIMENTOS 

 

Temos que ter em atenção que para aplicar normas de controlo interno enunciadas 

num plano de contas, incluindo a adequada segregação de funções, não será obrigatória a 

contratação de novos funcionários. Segundo opinião de Teixeira e Correia (2000, p. 8) “é o 

controlo interno que tem de ter em conta a estrutura organizacional e não esta que se deve expandir 

para assegurar normas de controlo interno. Diremos mesmo não se justificar acrescer custos quando 

os proveitos por eles gerados são menores que aqueles.” 

Teixeira e Correia (2000, p. 14), realçam que: “A gestão das organizações leva à 

criação de um conjunto de rotinas para o processamento e registo das operações efectuadas e para a 

produção de informações. Visando o bom e atempado funcionamento dos sistemas (conjunto de 

rotinas associado a um determinado tipo de operações) são sobre estes instituídos procedimentos de 
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controlo interno, de molde a salvaguardar o património32 da organização, a assegurar a 

fidedignidade dos registos contabilísticos, a garantir a qualidade da informação produzida e a 

incrementar a eficiência das operações.” 

Qualquer organização, por mais pequena que seja, e independentemente do sector 

de actividade em que se insere, tem que ter um sistema de controlo interno implantado, se 

quiser alcançar, de forma eficiente e eficaz, os seus objectivos. 

Compete aos órgãos autárquicos (ponto 2.9.3 do POCAL) aprovar o sistema de 

controlo interno adequado às actividades da autarquia; assegurar o funcionamento do 

sistema de controlo interno; garantir e assegurar o acompanhamento e a avaliação 

permanente do sistema. 

No ponto 2.9.9. do POCAL destaca-se a obrigatoriedade de “os órgãos executivos das 

autarquias locais, cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas, remeterem à 

Inspecção-Geral de Finanças e à Inspecção-Geral da Administração do Território cópia da norma 

de controlo interno, bem como todas as suas alterações, no prazo de 30 dias após a sua aprovação.” 

Segundo Teixeira e Correia:  “… resulta da própria tradição da contabilidade autárquica 

a inclusão de procedimentos de controlo interno nos diplomas que regulamentam o regime de 

contabilidade das autarquias locais, como é o caso de normas constantes do Decreto-Lei n.º 341/83, 

de 22 de Julho, e do Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro.”33 

Teixeira e Correia referem ainda que a Lei das Autarquias Locais, regulamentada 

na sua obra, consagra a existência de procedimentos de controlo interno no âmbito das 

competências dos órgãos autárquicos – casos do acompanhamento e fiscalização da 

actividade dos órgãos executivos pelos órgãos deliberativos, do acompanhamento e 

fiscalização da actividade dos serviços municipalizados pelo órgão deliberativo 

municipal.34 

 As entidades que beneficiam de um regime simplificado no POCAL (caso das 

Juntas de Freguesia) e que estão apenas obrigadas à adopção de uma contabilidade 

orçamental, não estão dispensadas de elaborarem e aprovarem o inventário inicial e a 
                                                
32 O património de qualquer pessoa ou organização é constituído por bens, direitos e obrigações, conceito que 
até é transcrito no ponto 2.8.1 do POCAL. 
33 Teixeira e Correia (2000, p. 34), que se refere aos Diplomas sobre o regime de contabilidade das autarquias 
locais que o POCAL vem revogar, conjuntamente com o Decreto-Lei nº 226/93, de 22 de Julho, relativo ao 
regime de contabilidade dos serviços municipalizados. 
34 Teixeira e Correia (p. 34-35). Refere o Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, e Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, que o revogou, no que respeita às Autarquias Locais. Quanto aos órgãos deliberativos ver alíneas 
e), g), l) e n) do nº 1 art. 17.º, alíneas c), d), e), f), i), j) do nº 1 do art. 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro. No que respeita ao órgão deliberativo municipal ver c) do n.º 1 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro. 
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norma de controlo interno. Tendo em conta a realidade destas autarquias (escassos recursos 

humanos, sendo todo o serviço efectuado pelos eleitos locais) teremos que adoptar regras 

organizacionais e definir procedimentos de controlo mínimos obrigatórios. 

 O anterior regime de contabilidade das Autarquias Locais, através do Decreto 

Regulamentar n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro “limitava o sistema de controlo interno aos 

fluxos monetários e, designadamente, às operações de arrecadação de receitas, realização de 

despesas e movimento de operações de tesouraria”.35 

 Passamos a apresentar, nos quadros que se seguem, as matérias fundamentais sobre 

as quais se estabeleceram procedimentos de controlo obrigatório de cariz contabilístico, em 

cada um dos regimes de contabilidade, com base no Decreto Regulamentar n.º 92-C/84, de 

28 de Dezembro (regime de contabilidade revogado pelo POCAL) e Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL). Ao apresentarmos estes quadros pretendemos mostrar 

os dois perfis de controlo interno, onde se pode constatar as principais semelhanças, 

diferenças e inovações entre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35Manual de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL – Regime Simplificado. (2006, p. 168). 
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Quadro 8 - Aspectos comuns aos dois regimes: Controlo sobre as disponibilidades 

 Decreto Regulamentar 92-C/84 POCAL 

Controlo sobre os 

registos e 

operações 

Compete ao executivo designar em regulamentação 
interna as operações de controlo e os responsáveis 
pela execução das operações obrigatórias inerentes 
aos procedimentos contabilísticos estabelecidos no 
capítulo III – Procedimentos contabilísticos. 
Verificação da exactidão das operações de 
arrecadação de receitas, pagamento de despesas, 
entradas e saídas de fundos por operações de 
tesouraria e débito e crédito de valores em 
documentos diariamente verificados pela 
contabilidade. 
 

Na definição das funções de controlo interno e na 
nomeação dos responsáveis deve atender-se (…) 
à identificação das responsabilidades funcionais e 
aos circuitos obrigatórios dos documentos e às 
verificações respectivas (…), ao cumprimento 
dos princípios da segregação de funções, de 
acordo com as normas legais e os sãos princípios 
de gestão, nomeadamente para salvaguardar a 
separação entre o controlo físico e o 
processamento dos correspondentes registos. 

Controlo da 

tesouraria e de 

outras entidades 

que procedam a 

cobrança 

Verificação do estado de responsabilidade do 
tesoureiro pelos fundos, valores e documentos 
entregues à sua guarda, através da realização de 
balanços. 
__________________________________________ 
Registo nas contas correntes e controlo das contas 
bancárias com base em extractos solicitados às 
instituições. De natureza mensal por forma a 
possibilitar o balanço mensal obrigatório. 
__________________________________________ 
Regulamentação pelo executivo da cobrança e 
guarda de valores por entidade diferente do 
tesoureiro – designação de responsáveis, contas 
correntes por cobrador ou posto de cobrança e prazo 
para entrega das importâncias cobradas. 
__________________________________________ 
Responsabilidade do tesoureiro perante a autarquia 
local e dos outros funcionários e agentes da 
tesouraria perante o tesoureiro. 
 

Verificação do estado de responsabilidade do 
tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos 
entregues à sua guarda, através da realização de 
balanços. 
________________________________________ 
Reconciliações bancárias mensais, com adequada 
segregação de funções e com base em extractos 
solicitados às instituições. 
 
________________________________________ 
Entrega diária das receitas cobradas por entidades 
diversas do tesoureiro, utilizando para o efeito os 
meios definidos pelo órgão executivo. 
 
 
________________________________________ 
Responsabilidade do tesoureiro perante a 
autarquia local e dos outros funcionários e 
agentes da tesouraria perante o tesoureiro. 

Pagamentos, 

movimentação de 

contas bancárias, 

controlo sobre 

cheques e sobre 

endividamento 

 

 

Pagamentos e saída de fundos por cheques, 
transferências bancárias, vales postais e outros 
meios de pagamento. Assinatura de cheques e 
transferências bancárias pelo tesoureiro e por 
outra(s) pessoa(s) a designar pelo presidente do 
órgão executivo. 
__________________________________________ 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 

Movimentação das contas pelo tesoureiro e pelo 
presidente do órgão executivo ou por outro 
membro deste órgão em que ele delegue. 
 
 
 
________________________________________ 
- limite para numerário em caixa; 
- abertura e titularidade das contas bancárias; 
- guarda de cheques não preenchidos e seu 
arquivo – sequencial; 
- cancelamento de cheques fora do período de 
validade; 
- controlo do endividamento com base em 
extractos solicitados às instituições. 

Fonte: Teixeira e Correia (2000, p. 45)   
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Com a aplicação do POCAL “surge uma contabilidade patrimonial e financeira, que nos 

revela não só os fluxos monetários como também os fluxos financeiros e a composição e valor dos 

bens que a entidade detém. Assim, surgem novos aspectos que devem ser incluídos no controlo 

interno, não obstante as entidades se encontrarem integradas no regime simplificado”. 36 

Face aos procedimentos a reter, passamos a enunciar as áreas de relações com 

terceiros, existências e imobilizações. 

 

Quadro 9 - Aspectos introduzidos pelo POCAL 

 Decreto Regulamentar 
92-C/84 POCAL 

CONTAS DE 

TERCEIROS INEXISTENTES 

-Circuito, procedimentos e sector responsável, para a realização das 
compras. 
-Entrega de bens adquiridos em sector obrigatoriamente distinto do 
sector designado para as compras e conferências físicas e 
documentais (guia de remessa, factura, requisição externa). 
-Reconciliações entre extractos de conta corrente de clientes e de 
fornecedores com a contabilidade. 
-Reconciliações nas contas de devedores e credores, nas contas de 
empréstimos contraídos e no cálculo dos juros e das contas de 
“Estado e outros entes públicos”. 

CONTAS DE 

EXISTÊNCIAS INEXISTENTES 

-Designação de responsável por local de armazenagem. 
-Necessidade de requisições internas para saídas de armazém. 
-Periodicidade e segregação de funções na movimentação das fichas 
das existências. 
-Inventariação física periódica das existências. 

CONTAS DO 

IMOBILIZADO INEXISTENTES 

-Actualização permanente das fichas do imobilizado. 
-Legalidade, regularidade e suporte documental das aquisições de 
imobilizado. 
-Reconciliação entre fichas do imobilizado e registos contabilísticos e 
verificação física periódica dos bens. 

Fonte: Teixeira e Correia (2000, p. 46)  
 

 Podemos verificar que os procedimentos de controlo já existiam quanto às 

disponibilidades, tendo sido aperfeiçoados, estabelecendo regras de controlo para as 

classes patrimoniais (terceiros, existências e imobilizado) que não eram objecto de registo 

contabilístico. 

Teixeira e Correia (2000, p. 47) referem que para as entidades que beneficiam do 

regime simplificado do POCAL, “os procedimentos de controlo interno a que as mesmas estarão 

obrigadas terão de ser devidamente adaptadas e consideradas, não só pelas condicionantes geradas 

pela estrutura organizacional como pela própria natureza dos seus registos contabilísticos – 

                                                
36Manual de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL – Regime Simplificado. (2006, p. 169). 
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obviamente que não se podem realizar reconciliações contabilísticas de situações que não são 

objecto de registo.”  

 Fazem parte do POCAL (ponto 2.9.10.) uma lista de procedimentos a adoptar no 

que respeita ao controlo interno, mas como restringimos o nosso estudo às compras, vamos 

fazer referência à conta de terceiros (clientes, contribuintes, utentes e fornecedores), tendo 

em atenção que: 

 As compras são feitas pelos responsáveis do sector designado para a realização das 

compras, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento 

das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de 

concursos e de contratos. 

 A entrega dos bens deve ser feita no sector designado para o efeito, obrigatoriamente 

distinto do sector das compras, onde se procede à conferência física, qualitativa e 

quantitativa, e se confronta com a respectiva guia de remessa, onde é oposto um carimbo 

de conferido e recebido, se for o caso. 

 Periodicamente, o funcionário, para tal designado, faz a reconciliação entre os extractos de 

conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respectivas contas da autarquia local. 

 Na contabilidade são conferidas as facturas com a guia de remessa e a requisição externa, 

após o que são emitidas as ordens de pagamento e enviadas cópias dos documentos ao 

sector responsável pelo aprovisionamento. 

 Caso existam facturas recebidas com mais do que uma via, é aposto nas cópias, de forma 

clara e evidente, um carimbo de duplicado. 

 Se efectuem reconciliações nas contas de devedores e credores. 

 Encontra-se perfeitamente identificado o departamento ou divisão requisitante, bem como 

os limites de competência para autorizar despesas com compras. 

 As compras são adquiridas em obediência à legislação em vigor (regime jurídico das 

empreitadas de obras públicas – Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei n.º 

163/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 159/2000, de 27 de Julho; regime 

jurídico das despesas com a aquisição e locação de bens e serviços – Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho). 

 Os valores das compras encontram-se dentro dos limites de autoridade do Presidente da 

Junta, do seu substituto legal, do órgão executivo ou do dirigente com competência 

delegada. 

 A emissão de requisições externas encontra-se centralizada num único serviço e as mesmas 

são numeradas sequencialmente. 
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 A compra foi atribuída ou adjudicada a empreiteiro ou fornecedor com capacidade para a 

poder satisfazer de acordo com o pretendido pela autarquia local. 

 A selecção de empreiteiros e fornecedores tem em linha de conta a escolha da proposta 

mais vantajosa para a autarquia local. 

 As compras são registadas como responsabilidade e debitadas às respectivas contas de 

existências, imobilizado e custos. 

 Existe um registo adequado para as despesas periódicas (por exemplo, rendas) de forma a 

evitar pagamentos tardios e em duplicado. 
 

Quanto às existências temos de ter em atenção que: 

 A cada local de armazenagem de existências corresponde um responsável nomeado para o 

efeito. 

 O armazém apenas faz entrega mediante a apresentação de requisições internas 

devidamente autorizadas. 

 As fichas de existências do armazém são movimentadas por forma a que o seu saldo 

corresponda permanentemente aos bens existentes no mesmo armazém. 

 Os registos nas fichas de existências são feitos por pessoas que, sempre que possível, não 

procedam ao manuseamento físico das existências em armazém. 

 As existências são periodicamente sujeitas a inventariação física, podendo utilizar-se testes 

de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento 

de responsabilidades, quando for o caso. 

 As existências são controladas mediante programa informático. 

 As existências encontram-se em boas condições de utilização não evidenciando 

obsolescência, danificação ou deterioração. 

 Periodicamente são efectuadas verificações ao estado e condições das existências e 

realizados testes de “cut-off”.37 

 Os critérios adoptados na valorização das existências são os previstos no ponto 4.2. do 

POCAL. 

 São efectuados inventários periódicos e parciais e no final do ano é efectuado o inventário 

final ou de gestão. 

 A autarquia local dispõe de inventário permanente expresso em quantidades e valores.. 

 Periodicamente, é avaliado o período de rotação das existências.. 

                                                
37 Cut-off – testes sobre procedimentos de compras e vendas, relacionados com a verificação do princípio 
contabilístico da especialização dos exercícios. 
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 São controlados os níveis de existências por forma a evitar eventuais rupturas de stocks e é 

definido, quando tido por necessário, níveis de stock mínimo..    

 Existem instruções adequadas para a realização dos inventários físicos.. 

 Os funcionários que procedem aos inventários físicos recebem formação, são qualificados 

e independentes do sector de armazém/existências.. 

 As existências em armazém possuem um cartão ou uma etiqueta identificadora.. 

 As existências encontram-se adequadamente arrumadas e separadas, de forma a permitir 

um manuseamento rápido e seguro. 

 Periodicamente é reconciliado o saldo da conta com o somatório das fichas de existências. 

 As existências encontram-se guardadas e protegidas adequadamente em armazém, estando 

condicionado o acesso aos funcionários não autorizados. 

 É efectuado controlo adequado sobre sucatas, monos e desperdícios. 

 As existências encontram-se cobertas por um seguro adequado contra roubo, incêndio, 

quebras e outros riscos.38 

  

O nosso trabalho centrar-se-á no estudo do ciclo de despesas por considerarmos 

este sector da máxima importância quer para qualquer organização, em geral, quer para 

uma autarquia, em particular. Debruçar-nos-emos mais propriamente sobre as transacções 

de compras de bens e serviços sobre a sua aplicação no terreno, após um estudo efectuado 

junto das Autarquias que, de momento, possam ou não estar a aplicar o Regulamento do 

Controlo Interno. 

Como as Juntas de Freguesia têm pouco pessoal, temos que pensar numa estratégia 

para segregar funções. Como? 

Sugere-se, pois, que os Membros do Executivo façam as conferências e/ou 

fiscalização. No caso das Juntas de Freguesia, deve haver um grande rigor, organização e 

reestruturação dos serviços de forma a fornecerem dados concretos e actualizados, devendo 

ser fiscalizados e/ou controlados pelos membros que fazem parte do executivo mas de 

forma rotativa, podendo e devendo alargar este controlo/fiscalização aos elementos do 

Órgão Deliberativo (Assembleia de Freguesia). 

No POCAL, os pontos 2.9.7. e 2.9.8, correspondem ao estabelecido na Lei das 

Autarquias Locais, no que respeita ao acompanhamento e controlo pelo Órgão Deliberativo 

das actividades desenvolvidas pelo executivo e ao dever de colaboração deste. 

                                                
38 Teixeira e Correia (2000, p. 82-84). 
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Assim, compete à Assembleia de Freguesia acompanhar e fiscalizar a actividade da 

Junta de Freguesia, sem prejuízo normal da competência desta, sendo que esta acção de 

fiscalização deveria consistir numa apreciação casuística e posterior à respectiva prática 

dos actos da Junta de Freguesia.39 

No ponto 2.9.5. do POCAL determina-se que na definição das funções de controlo 

e na nomeação dos respectivos responsáveis deve-se atender à identificação das 

responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações 

respectivas; ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as 

normas legais e aos sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a 

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

O estatuto do eleito local é diferente do estatuto disciplinar dos funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local pelo que, para as freguesias, desde 

logo, se terá de ter em conta que o tesoureiro não é um funcionário mas um eleito local, 

que está sujeito ao Estatuto dos Eleitos Locais e não ao Estatuto Disciplinar dos Funcionários e 

Agentes da Administração Central, Regional e Local.40 

Nem todas as Juntas de Freguesia dispõem de funcionários nem tão pouco de um 

quadro de pessoal. Assim, Teixeira e Correia (2000, p. 63) referem que: “No caso extremo 

de uma freguesia que não disponha de qualquer funcionário, terá de se procurar a melhor 

adequação, entre os eleitos, à prossecução dos objectivos subjacentes à identificação das 

responsabilidades funcionais, aos circuitos obrigatórios dos documentos e verificações respectivas, 

bem como à segregação de funções”. 

Como já foi referido, a norma de controlo interno terá que ser elaborada de acordo 

com a estrutura orgânica existente: “Julga-se que, dada a grande diversidade de estruturas 

orgânicas em vigor nas autarquias locais, a elaboração da referida norma terá que ocorrer ”in loco”, 

ou seja, consoante a estrutura orgânica existente, terá que se elaborar uma norma de controlo 

interno adaptável e ajustável não só sob o ponto de vista da organização dos serviços autárquicos, 

mas também na perspectiva funcional.”.41 

 

 

                                                
39 Cf. Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, al. d), do n.º 1, art.º 15º e,  n.º 3, do art.º 15º do mesmo 
Decreto-Lei. 
40 Estatuto dos Eleitos Locais aprovado pela Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, com as alterações posteriores. 
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, com as alterações posteriores. 
41 Teixeira e Correia (2000, p. 65). 
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A área das compras abarca os seguintes pontos:  

 Obtenção de informação de fornecedores e outros credores da empresa acerca de preços, 

condições técnicas, prazos de entrega, etc.; 
 Emissão de encomenda com base no pedido de bens e serviços solicitado por outras áreas 

operacionais; 
 Recepção e inspecção de bens e serviços; 
 Reconhecimento da obrigação de pagamento pelas compras efectuadas; 
 Registo das compras de acordo com a sua natureza. 

 

 

3.5. ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS 

 

Uma vez que as Juntas de Freguesia não se encontram divididas em sectores e/ou 

secções, no que se refere às aquisições, propomos que a secção das compras esteja 

implementada num compartimento do edifício sede das Juntas de Freguesia, onde se 

poderá efectuar, organizar e controlar todas as compras, seja de bens a utilizar nos serviços 

externos, seja nos serviços internos. O responsável por esta secção deverá dar 

conhecimento à pessoa delegada pelo Órgão Executivo, de preferência que pertença a este 

órgão e que seja ele a única pessoa a dar a autorização final para aquisição de qualquer tipo 

de bens e/ou materiais a efectuar, originando um maior controlo sobre as compras. 

Achamos por bem que exista um armazém, por onde deve passar todo e qualquer 

material a usar no exterior. Caso não seja possível, deverá ser entregue na sede da Junta de 

Freguesia.  

O processo relativo às compras de existências tem normalmente o seu início no 

sector de armazenagem dos bens. A determinação dos níveis de stocks deve ser feita com 

base nas previsões dos serviços e/ou aquisição de bens que a Autarquia pretende fazer. 

Propomos a existência do seguinte: 

 Livros de requisições internas previamente numerados; 

 Livros de notas de encomenda previamente numerados; 

 Mapas de registos de bens e serviços (estes mapas devem ser constituídos por 

fichas, uma ficha para cada bem ou serviço); 

 Um responsável pelo armazém; 

 Um responsável pela secção das compras. 
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Quando for necessário e depois do encarregado ter conhecimento do que se vai 

fazer, deve averiguar o material existente, para de seguida fazer chegar à secção de 

compras um “pedido de compras” o qual deverá indicar todos os pormenores respeitantes 

aos bens a adquirir, desde quantidade e especificação do artigo. 

O responsável pela gestão dos stocks (responsável pelo armazém) deve ter as fichas 

de cadastro sempre actualizadas, podendo verificar facilmente o material em falta para o 

bom desempenho dos serviços a efectuar pela Autarquia e desencadear de imediato a sua 

reposição, caso seja necessário. Este funcionário deve ser responsável pela actualização do 

ficheiro dos bens em stock, assim como pela reposição dos bens em falta, devendo dar 

conhecimento à secção das compras aquando da escassez de materiais.  

Os bens ou materiais necessários ao bom funcionamento do exterior devem estar 

guardados no armazém. Como já dissemos, a secção de compras deverá funcionar no 

edifício da Junta de Freguesia para mais fácil controlo e aquisição de todos os materiais, 

seja para o armazém, seja para a secretaria, podendo e devendo ser o responsável pela 

secção das compras a fazer este tipo de serviço. 

Assim que recebe o “pedido de compras”, a secção de compras deverá dar início à 

pesquisa do fornecedor mais indicado para satisfazer as necessidades da Autarquia, 

podendo socorrer-se de: 

 Consulta dos seus próprios ficheiros; 

 Consultas directas a fornecedores; 

 Lançamento de um concurso público (em aquisições muito avultadas). 

É frequente as Juntas de Freguesia receberem catálogos de diversos materiais e 

serviços prestados pelas empresas especializadas nos produtos utilizados pelas Autarquias, 

pelo que, nestes casos, deve de imediato fazer-se seguir para a secção das compras, por 

forma a manter sempre actualizado o arquivo de fornecedores, sendo de mais fácil acesso a 

consulta quando for necessária a aquisição de determinado produto. 

Quanto aos fornecedores já existentes no arquivo deve solicitar-se que estes, 

sempre que façam qualquer tipo de alterações aos bens e/ou serviços a prestar, enviem 

tabelas de preços actualizados, sendo de imediato arquivadas nos respectivos ficheiros. 

A secção de compras deve ter dois ficheiros organizados e sempre actualizados. 

Um ficheiro deve estar ordenado por artigos onde constem os fornecedores que se 

encontram em condições de fornecer o(s) artigo(s). Um outro ficheiro ordenado por 
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fornecedores que fornecerá informação decisiva para aquisição do(s) artigo(s) a adquirir, 

tais como tabelas de preços, condições de venda, prazos de pagamento, descontos que 

possam efectuar, entre outros.  

A secção das compras emite o pedido através de nota de encomenda ou contrato 

escrito depois de verificar que se pode realmente efectuar o mesmo. 

Ao fazer qualquer “pedido de compra” deve-se indicar, além das quantidades, todas 

as especificações do artigo. O pedido de material deve ser efectuado por requisição interna 

dirigida ao responsável pela secção das compras, que, por sua vez, emite a nota de 

encomenda em quatro vias, a distribuir da seguinte forma: 

 Original para o fornecedor; 

 Duplicado para a conferência de factura com destino à contabilidade; 

 Triplicado para a recepção; 

 Quadruplicado para a secção de compras. 

Antes de seguir para o fornecedor, a nota de encomenda deverá passar pelo 

responsável pela assinatura, que deverá ser um elemento do executivo pois é ele que 

deverá aprovar a compra a efectuar.  

A nota de encomenda desencadeia o processo de aquisição ao ser enviada ao 

fornecedor e simultaneamente viabiliza a entrada dos bens na Junta de Freguesia. Pelo que 

a fase seguinte é a recepção de bens. 

 Para um apropriado controlo das operações de compras, deve ter-se em conta a 

utilização de um conjunto de documentos, como: 

 Requisição interna efectuada pelo encarregado para aquisição de bens ou serviços 

do exterior. 

 Nota de encomenda dirigida ao fornecedor - que deve ser assinada por um Membro 

do Executivo. 

 Guia de entrega/guia de remessa - documento externo discriminativo dos bens e 

serviços adquiridos e respectivos valores a liquidar, onde o responsável pela sua 

recepção confere e assina. 

 Ficheiro de encomendas satisfeitas – ficheiro contendo os elementos para a emissão 

de ordens de pagamento relativamente aos bens recepcionados. 

 Ficheiros de encomendas não satisfeitas - ficheiros de notas de encomenda 

enviadas aos fornecedores mas ainda não satisfeitas. 
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 Ficheiro de facturas por liquidar – ficheiro de ordens de pagamento aprovadas e 

cujo pagamento não foi ainda efectuado. 

 

Os controlos relacionados com as notas de encomenda destinam-se a assegurar que 

somente os bens e serviços realmente necessários são encomendados e que o processo de 

compra é efectuado através da nota de encomenda. Devem ser aprovadas por elemento do 

Executivo e devidamente assinadas por este ou por pessoa delegada, devendo seguir uma 

sequência numérica. 

Todo este processo também se aplica às aquisições a efectuar para a secretaria, 

procedendo-se da mesma forma, mas sendo verificado por funcionário da secretaria ou por 

um elemento do Órgão Executivo (pode ser o Secretário). Realçamos que: 

 Devem ser solicitados orçamentos a diversos fornecedores e comparados, devendo 

adquirir a preços mais baixos, desde que os produtos apresentem qualidade e 

características semelhantes. 

 Antes de adquirir os bens deve-se analisar como foram geridos os bens em falta, a 

fim de se evitar gastos supérfluos. 

 Aquando da chegada/recepção dos bens, deve ter-se sempre em atenção a 

verificação do quantitativo e do qualitativo. 

 Quando os bens são para o exterior, devem ser recepcionados pelo responsável do 

armazém que no acto da recepção da encomenda deve solicitar a guia de remessa 

ao transportador e proceder à contagem dos materiais, verificando se as quantidades 

recepcionadas coincidem com o mencionado na respectiva guia. Se tudo estiver 

correcto, assina o talão. Desconhecendo a quantidade encomendada vai obrigar a 

que quem recepciona os bens seja obrigado a efectuar a sua contagem, não se 

dando o inconveniente de receberem sem fazer a sua conferência. 

 Após a recepção, deve ser emitida uma guia de recepção, constando o(s) artigo(s) e 

as quantidades recebidas, mencionando ainda o n.º da nota de encomenda e da guia 

de remessa.  

 A entrada no armazém deve ser restrita, para que não tenham acesso aos bens todos 

os funcionários, de forma a não haver o risco de levantarem bens e não os 

registarem. 
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Aquando do recebimento da factura, deve ser feita a sua conferência e respectivo 

arquivamento, com: 

 Duplicado da ordem de compra ou do contrato; 

 Original da guia de remessa do fornecedor (para verificar desta forma se o fornecedor está 

de facto a facturar somente o que foi encomendado e entregue e se os valores constantes 

estão correctos); 

 Original da guia de recepção; 

 Original da guia de entrada em armazém (no caso de a secção de recepção estar 

fisicamente separada do armazém).42 

Caso a factura seja enviada em duplicado, deve ter-se o cuidado de colocar um 

carimbo de duplicado ou cópia a fim de acautelar pagamentos indevidos. 

Depois de conferida a factura, a mesma deverá seguir para a secção da 

contabilidade que fará a devida classificação contabilística de acordo com os códigos 

constantes do orçamento elaborado pela Autarquia e de acordo com o POCAL, sendo 

arquivada até ordem de pagamento. Na factura devem constar os seguintes elementos:  

 Nome do fornecedor; 

 O número da factura; 

 A data; 

 O valor; 

 A data de vencimento; 

 As condições de pagamento e a data de conferência. 

Deve haver um carimbo, a colocar na respectiva factura, para a autorização, 

processamento, liquidação e pagamento, responsabilizando alguém escolhido para o efeito. 

O Tesoureiro (ou o Presidente) é quem faz a selecção das facturas a pagar. Para o 

efeito deverá solicitar à contabilidade a(s) pasta(s) da(s) factura(s) a pagar, colocando um 

carimbo a autorizar o seu pagamento; para o efeito escreve na factura “pague-se” e a data. 

Deverá ser somente o Tesoureiro (ou o Presidente) a dar autorização de pagamento de 

facturas. 

A factura segue para a contabilidade que elabora o documento de pagamento, 

agrafa à respectiva factura e emite o cheque. Segue para o Tesoureiro que confere o cheque 

com a factura e respectivo documento de pagamento.  

                                                
42 Costa (2007, p. 361) 
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Estando conforme, assina o cheque e entrega ao Presidente para este também 

assinar o respectivo cheque, que só depois poderá ser entregue ao fornecedor, mediante o 

respectivo recibo e documento de não dívida às Finanças e Segurança Social. Os cheques 

são obrigatoriamente assinados por duas pessoas, Tesoureiro e Presidente ou Tesoureiro e 

Secretário. A assinatura do Tesoureiro não pode ser substituída por outro elemento do 

Órgão Executivo. 

Deve criar-se uma conta-corrente por fornecedor, devedores e credores; será 

efectuada a reconciliação das mesmas, de modo a termos a informação sempre actualizada. 

O controlo dos débitos a terceiros pode ser feito por conta corrente, ou por arquivos de 

facturas por ordem alfabética de fornecedores a pagar. Deve ter-se especial atenção para as 

facturas que contêm descontos, devendo ser efectuado o devido pagamento 

atempadamente, de forma a beneficiar do respectivo desconto. 

As Juntas de Freguesia que pretendam fazer compras de grandes quantidades, 

devem fazê-lo através de concurso público, fazendo publicar um anúncio, especificando 

para que ano pretendem adquirir e o tipo de bens a fornecer, solicitando o envio de 

propostas, catálogos, amostras, devendo, de acordo com Costa (2007, p. 359) constar os 

seguintes elementos: 

 Breve descrição da empresa referenciando os seus principais clientes e bancos com que 

trabalha, para obtenção, respectivamente, de referências profissionais e financeiras 

 Preços de materiais e mão-de-obra 

 Prazos de entrega após adjudicação 

 Condições de pagamento propostas 

 Outros elementos relevantes 

A secção de compras organiza todo o processo, que, por sua vez, irá entregar ao 

Órgão Executivo para análise e posterior deliberação. Depois de escolhido o fornecedor, 

deverá o responsável pela elaboração das actas das reuniões do executivo (Secretário) 

colocar um carimbo com a devida deliberação da adjudicação. De seguida, fará seguir para 

o responsável da secção das compras, que, por sua vez, enviará um documento a dar ordem 

de compra. 

Quando as compras são avultadas e de elevados custos, deverá ter a deliberação do 

Executivo, depois de ter sido consultado o sector financeiro, para verificar se há ou não 

cabimento suficiente porque, caso não haja, terá que se fazer primeiro uma alteração ou 

revisão ao orçamento para que, quando chegar a factura, esteja contemplada na liquidação 
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e respectivo pagamento. Só depois de toda esta consulta se poderá emitir nota de 

encomenda para aquisição dos bens a requisitar. 

O documento de compra deverá mencionar as quantidades e todas as especificações 

dos artigos a adquirir, preço unitário, descontos, prazos de entrega e pagamento, etc. 

Quando são obras/empreitadas de grande envergadura será necessário solicitar a um 

gabinete técnico a feitura de projecto e o custo da obra. Deve fazer-se pedido de propostas 

de orçamento, no mínimo a três fornecedores/empreiteiros, que poderão solicitar na 

secretaria da Junta de Freguesia cópia do processo, incluindo o projecto (sem valores). 

Deve mencionar-se, no pedido, a data de entrega das propostas e o dia de abertura das 

mesmas, para que, caso algum dos fornecedores/empreiteiros queira, possa assistir a este 

acontecimento. 

Depois de deliberado qual a empresa vencedora, a proposta deverá seguir para o 

gabinete técnico para o parecer final. Só depois é que a autarquia deve dar conhecimento 

por escrito à empresa, para que de imediato elaborem contrato escrito. 

Quando se der início às obras, o encarregado deve acompanhar a feitura das 

mesmas, de forma a verificar se estão a ser efectuadas dentro do acordado e estipulado por 

ambas as partes. Deve também o presidente ou alguém por ele autorizado, verificar a obra 

em causa. Aconselhamos a que um elemento do Órgão Deliberativo também possa 

fiscalizar a obra. 

Aquando da chegada da factura, este documento deverá ser conferido por quem 

fiscalizou a obra e também pelo responsável do gabinete técnico que elaborou o projecto. 

No caso das Juntas de Freguesia que não possuem funcionários, todo este processo 

aplicado às compras pode ser, de igual forma, bem efectuado e controlado, desde que, 

definidas, entre os elementos do Órgão Executivo, as tarefas afectas a cada um deles, ou 

seja, pode o Secretário verificar quais os bens ou materiais em falta, para o bom 

funcionamento da Autarquia, fazendo chegar a informação ao Presidente que, por sua vez, 

emite a nota de encomenda. Aquando da chegada dos bens, pode ser conferida pelo 

Secretário e fazer seguir o documento de conferência ao Presidente, que de seguida entrega 

ao Tesoureiro para verificar a factura aquando da chegada desta, e posteriormente efectuar 

o seu pagamento.    
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3.6. ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CONTROLO INTERNO DAS COMPRAS 

 

Em qualquer organização, a secção das compras é considerado um departamento 

crucial, devendo ser muito bem gerido por pessoal competente para o efeito. Infelizmente, 

deparamo-nos com graves problemas e deficiências nas Juntas de Freguesia, por falta de 

recursos humanos, como: 

 Nem sempre existe um único serviço de compras/aprovisionamento onde sejam 

centralizadas todas as requisições externas de forma sequencial; 

 Por vezes, as compras são adquiridas sem respeito pelo regime jurídico das aquisições de 

bens e serviços, bem como sem observância da regularidade financeira e da necessária 

competência para autorizar as despesas; 

 Em geral, verifica-se a inexistência de um local para recepção dos bens e serviços, 

diferente do sector das compras, onde devem ser conferidas física, qualitativa e 

quantitativa, observando-se, assim, uma correcta segregação de funções; 

 Raramente se efectuam as reconciliações das contas correntes de fornecedores; 

 Não se procede, de forma permanente, à conferência das notas de encomenda, guias de 

remessa, facturas e ordens de pagamento; 
 Não são devidamente controladas as aquisições que são objecto de entregas parciais e 

incompletas, nem mesmo se devolvem ou se reclamam quando os bens, produtos e serviços 

não se encontram de acordo com o estabelecido no respectivo processo de aquisição.43 

 

De forma a evitar fraudes, crimes, erros e omissões, a secção de compras deve: 

 Estar dotada de meios necessários que lhe permitam efectuar consultas ao mercado;  

 Abrir concursos e decidir sobre as melhores condições de compra;  

 Dispor de ficheiros de fornecedores e de produtos e estar permanentemente 

actualizada sobre a oferta existente. 

 

O armazém pode indicar fornecedores a contactar, mas não deve indicar o 

fornecedor a quem comprar. Conforme consta no Manual de Apoio Técnico à Aplicação do 

POCAL – Regime Simplificado: 

 As compras de bens e serviços devem estar relacionadas com a actividade da 

entidade e dizem respeito ao período em análise;  

                                                
43 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 41). 
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 As quantidades em stock representam existências da propriedade da entidade, 

estando localizadas nos seus armazéns, em armazéns de terceiros, em trânsito ou à 

sua consignação;  

 As existências finais estão devidamente compiladas e resumidas em listas 

específicas, aritmeticamente correctas, sendo os seus totais concordantes com os 

saldos das respectivas fichas de armazém;  

 As existências são valorizadas de acordo com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites, a aplicar de uma forma consistente entre os exercícios 

económicos e de acordo com os critérios valorimétricos definidos no ponto 4.2 do 

POCAL;  

 As existências finais são calculadas, no que respeita a custos unitários, 

quantidades, stocks excessivos, etc., com base em metodologias consistentes com 

as utilizadas em anos anteriores.44 

Como podemos verificar nas figuras que se seguem, no que respeita a terceiros, o 

controlo deve assegurar: 

 

Figura 3 – Compras 

 

 
 

Fonte: Manual de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL – Regime Simplificado. (2006, p. 177). 

  

 

 
                                                
44 Manual de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL – Regime Simplificado. (2006, p. 177). 
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   Figura 4  – Entrega de bens 

 
Fonte: Manual de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL – Regime Simplificado. (2006, p. 178). 

 

 

 

 Figura 5 – Secção da contabilidade 

 
Fonte: Manual de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL – Regime Simplificado. (2006, p. 178). 
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3.7. ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CONTROLO DAS SAIDAS  

 

 O controlo de saídas de bens é, por vezes, deficiente ou inexistente:  

 Raramente, nos serviços públicos, a um local de armazenagem corresponde um único 

espaço, com uma única entrada, com um único responsável, situação que a não verificar-se 

ajuda a diluir responsabilidades, em caso de necessidade do seu apuramento; 

 As entradas e saídas de armazém nem sempre são suportadas em guias de entrada e saída, 

devidamente autorizadas; 

 Nem sempre as quantidades constantes das fichas de stocks do armazém coincidem com as 

existências físicas; 

 O registo das fichas de stocks é geralmente efectuado pela mesma pessoa que controla e 

manuseia fisicamente as existências em armazém; 

 Durante o decorrer do ano, raramente são feitos inventários periódicos parciais, não se 

procedendo, em devido tempo, às respectivas regularizações contabilísticas; 

 Em caso de quebras ou faltas significativas e anormais, muito esporadicamente se procede 

ao apuramento de responsabilidades, mediante instauração de competente processo 

disciplinar; 

 Raramente são feitas verificações ao estado e às condições dos stocks para se aferir sobre o 

seu estado de obsolescência, deterioração ou danificação; 

 O inventário final ou de gestão ou não é realizado, ou sendo, não o é nas condições mais 

adequadas; 

 Os critérios adoptados na valorização de existências à entrada e à saída de armazém, nem 

sempre estão conforme os fixados legalmente.45 
 

Temos de criar formas de se poderem organizar os serviços nas áreas das saídas de 

bens e materiais. Para tal, propomos que o responsável pelo armazém: 

 Controle as saídas de bens e materiais; 

 Registe tudo o que sai do armazém, estando as fichas de armazém sempre 

actualizadas; 

 Comunique aquando da escassez de bens e materiais, devendo  também o próprio 

verificar as fichas de armazém para detectar o que é necessário encomendar. 

 

 
                                                
45 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (p. 40). 
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3.8. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES A ATRIBUIR 

 

Compete ao Órgão Executivo de qualquer organização estabelecer quais os 

objectivos e metas a que propõe a sua gestão. Para tal, é necessário implementar um 

sistema de controlo interno que seja dissuasor de fraudes ou erros ou, pelo menos, que 

minimize a sua ocorrência e permita uma optimização dos recursos que a administração 

tem à disposição. 

Numa organização devem estar muito bem definidos os níveis de autoridade e 

responsabilidade, bem como as funções que a cada pessoa cabe desempenhar. Para esse 

efeito, é importante consultar os documentos de descrição e imputação de funções. A 

separação ou divisão de funções tem como finalidade evitar que à mesma pessoa sejam 

atribuídas duas ou mais funções incompatíveis com o objectivo de impedir ou, pelo menos 

dificultar, a prática de erros ou irregularidades, bem como a sua dissimulação.  

Todas as operações devem ser relevadas de uma forma sistemática e sequencial, e 

todas as passagens dos documentos pelos diversos sectores devem ficar documentadas. 

As competências e integridade do pessoal que deve levar a cabo as políticas e 

procedimentos da entidade são elementos basilares de um adequado ambiente de controlo. 

O pessoal deve existir em número suficiente e ter suficientes recursos para 

desempenhar as suas responsabilidades o que, como já referimos, normalmente não se 

verifica nas Juntas de Freguesia. 

Deve haver, por parte da organização, uma preocupação de fornecer formação aos 

seus colaboradores. A competência e integridade do pessoal é em larga medida função das 

políticas de contratação, formação, remuneração, avaliação de desempenho e promoção. 

Os erros descobertos por um elemento da Junta de Freguesia no desenvolvimento 

de verificações internas independentes devem prontamente ser comunicadas ao funcionário 

envolvido. Os erros materiais e recorrentes e todas as irregularidades devem ser relatadas 

ao resto do executivo. 
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3.9. AUDITORIA INTERNA E EXTERNA  

 

A implementação de práticas de controlo interno é um factor importante para uma 

boa gestão e organização de qualquer empresa, mas não chega somente criar sistemas de 

controlo interno, é necessário criar também serviços de auditoria interna, independentes da 

Direcção/Executivo, fornecendo recomendações para um melhor controlo e detenção de 

desvios e eventuais erros, oferecendo melhor qualidade.  

 Propomos que a auditoria interna, nas Juntas de Freguesia, seja efectuada por um 

elemento do Órgão Deliberativo, se possível com formação própria e adequada a este 

serviço. 

A avaliação de um sistema de controlo interno é importante e tem que se ter em 

atenção que: “Aquando do registo do sistema de controlo interno há que ter o cuidado de tanto 

quanto possível, deixar documentado aquilo que a gestão de topo tem implementado, ou supõe que 

esteja implementado. O estudo do sistema de controlo interno é o início do trabalho de auditoria, 

porque é nesta fase que o auditor vai aferir da credibilidade do sistema e definir a profundidade do 

seu trabalho.”46 

 A auditoria externa também se torna importante numa autarquia local, na medida 

em que pode contribuir para a melhoria dos serviços, sugerindo alterações, depois de 

avaliar situações menos adequadas ao seu desempenho e, que por vezes são alheias a quem 

trabalha na organização.  

 Como as Juntas de Freguesia já se encontram informatizadas, existindo para o 

efeito empresas especializadas na prestação de todo o tipo de apoio às Autarquias, desde 

assistência dos programas, actualização dos mesmos, serviços de auditoria, entre outros, 

somos de opinião que se poderia optar por requerer este tipo de serviço, auditoria externa 

efectuada por estas empresas, mais com o propósito de verificar se todo o processo de 

controlo interno está ou não a ser bem efectuado, e não mais propriamente o de fiscalizar. 

Segundo a opinião de Morais e Martins (2007, p. 44), o trabalho executado em 

ambas as auditorias é, em alguns pontos, similar, visto que: “avaliam o risco e a 

materialidade; baseiam-se no controlo interno como ponto de partida para realizar o seu exame; 

sugerem correcção para deficiências encontradas; utilizar as mesmas técnicas; a extensão do 

trabalho depende da eficiência dos sistemas contabilísticos e controlo interno existentes.” 

                                                
46 Guia Prático: Implementação de um Sistema de Controlo Interno. (2004, p. 173). 
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Quer o auditor interno quer o externo estudam e avaliam o controlo interno, seja 

qual for a entidade a auditar. Contudo, e como referem Morais e Martins (2007, p. 44), têm 

alguns pontos distintos, como sejam: 

Auditor externo – Sugere melhorias, através de criticas construtivas que surgem da sua 

experiência global nas diferentes entidades; a opinião expressa não é uma declaração acerca da 

eficácia ou eficiência da gestão da entidade. 

Auditor interno - Avalia o controlo interno, oferece uma garantia razoável de que os 

objectivos da entidade são cumpridos com eficiência e eficácia; a sua actuação deve ser preventiva, 

diligente e expedita; as suas críticas construtivas advém do seu conhecimento específico e profundo 

da entidade. 
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Finalmente, apresentamos as diferenças existentes entre o auditor interno e o 

auditor externo, de forma esquemática.  

 

Quadro 10 – Principais diferenças entre Auditor Interno e Auditor Externo 

AUDITOR INTERNO AUDITOR EXTERNO 

-Normas profissionais, incluindo as normas éticas e 
técnicas; 
 
 
-Quadro da entidade; 
 
-O objectivo é atender às necessidades do Órgão de 
Gestão, contribuindo para o fortalecimento do sistema de 
Controlo Interno, gestão de risco e governance da 
entidade; 
 
 
 
-O trabalho é executado tendo em conta as áreas 
operacionais e as linhas de responsabilidade 
administrativa; 
 
 
-Deve ser independente no exercício da sua função; 
 
 
 
-O controlo interno é avaliado a fim de poder expressar 
opinião acerca da eficácia e eficiência dos recursos da 
entidade; 
 
 
-O exame das actividades é contínuo; 
 
 
-A responsabilidade é de ordem geral, idêntica à dos 
restantes trabalhadores da entidade; 
 
 
-Os relatórios não são dotados de “fé pública”, embora 
devam ser elaborados com objectividade e o detalhe 
adequado aos destinatários; 
 
-Não pode fazer parte do conselho fiscal (alínea e) nº 1 
do art.º 414.º-A do CSC), tem de conduzir a sua 
actividade com diplomacia, objectividade e 
independência. Tem de ser hábil nas relações humanas e 
na forma de comunicação Tem de impor-se, sobretudo, 
pela sua competência e pelos seus conhecimentos. 
 
-Acompanha permanentemente a actividade da entidade, 
o que lhe proporciona um melhor conhecimento do 
negócio, conferindo-lhe maior sensibilidade em relação a 
tudo o que se refere à entidade. 

-Normas definidas por lei, para além das normas éticas e 
técnicas definidas para a profissão; 
 
-Profissional externo à entidade auditada; 
 
-O objectivo é atender às necessidades de terceiros no que 
diz respeito à credibilidade das informações financeiras. A 
avaliação do controlo interno é feita, principalmente, para 
determinar a extensão, profundidade e calendarização dos 
exames a efectuar às contas; 
 
-O trabalho é executado tendo em conta os elementos das 
demonstrações financeiras; 
 
-Deve ser independente em relação à Administração, 
havendo na lei incompatibilidades gerais, especificas, 
absolutas, relativas e impedimentos (art.ºs 75/6/7/8/9 do 
Dec-Lei n.º 487/99 e art.º 414.º-A CSC); 
 
-A opinião acerca do controlo interno localiza-se na 
segurança das operações e o seu impacto nas 
demonstrações financeiras em detrimento da eficácia e 
eficiência dos recursos; 
 
-O exame das informações das demonstrações financeiras 
é descontínuo; 
 
-São responsáveis para com a sociedade, sócios e credores 
sociais (art.º 82.º do CSC, n.º 2 do art.º 24.º da Lei Geral 
Tributária). É uma responsabilidade única e indivisível; 
 
-Os relatórios podem ser dotados de “fé pública”, caso da 
“certificação legal das contas”, só podendo ser impugnada 
judicialmente; 
 
-Caso se trate de um Revisor Oficial de Contas é nomeado 
pela Assembleia-Geral, pode fazer parte do órgão de 
fiscalização e a sua actividade tem suporte legal. Emite 
um tipo de relatório que acompanha as contas, 
obrigatoriamente; 
 
 
-O acompanhamento é intermitente, e em várias entidades. 
Se por um lado, conhece pior cada entidade auditada, por 
outro poderá deter uma vasta experiência, fruto de audita 
numerosas entidades. 

Fonte: Morais e Martins (2007, p. 48).  
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 O controlo interno e a auditoria interna realizam as suas tarefas de forma distinta, 

consoante os objectivos que se propõem atingir, mas, a auditoria interna e até a externa, 

têm como referência de trabalho o estudo do sistema de controlo interno implementado na 

organização ou entidade, quer seja pública ou privada. 

 Com base nesta análise, o auditor estabelece a natureza, extensão, profundidade e 

conjuntura oportuna para aplicação dos procedimentos, e posteriormente fará as 

recomendações que considere ajustadas à gestão, de acordo com as deficiências 

encontradas. 
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4. ANÁLISE EMPÍRICA 

 

Como já foi referido, as Juntas de Freguesia aplicam, ainda que de forma não 

sistematizada, algumas normas de controlo interno, como sejam: exigência de assinatura 

em determinados documentos, sejam eles internos ou externos; aposição nas facturas do 

carimbo de PAGO e respectiva data; emissão de cheques nominativos e cruzados; entre 

outros. 

Por esta razão considerámos importante elaborar um questionário e distribuí-lo por 

um número determinado de Juntas de Freguesia, a fim de percebermos como estas 

procedem nas aquisições necessárias ao funcionamento dos serviços (o questionário 

encontra-se no Anexo 1). 

Trata-se assim de uma análise empírica pretendendo-se, com esta recolha de dados 

verificar se as Juntas de Freguesias têm ou não implementadas medidas de controlo interno 

e se estão a funcionar, verificando como fazem as compras para a Autarquia, vendo desta 

forma a realidade que nos rodeia quanto à aplicação do POCAL. 

No entanto, e tendo em conta a impossibilidade de efectuarmos a recolha de dados 

na totalidade das freguesias do país, devido ao elevado número das mesmas, achou-se por 

bem, reduzir o estudo a um concelho. Assim, por uma questão de operacionalidade, optou-

-se pelo concelho de Ovar que é composto por oito freguesias. 

O questionário usado é de “administração directa” uma vez que foi o próprio 

inquirido a preenchê-lo. O questionário foi entregue em mão aos Presidentes de Junta, 

tendo sido explicado o que pretendíamos com a recolha dos dados solicitados. 

Optou-se por um questionário simples, composto por perguntas fechadas e uma 

aberta de forma a facilitar a recolha de dados e promover, tanto a receptividade dos 

inquiridos, como a rapidez na resposta, tendo em conta a escassez de tempo para nos 

alongarmos em questionários complexos e provavelmente de difícil análise. 

A análise efectuada aos questionários, baseou-se essencialmente na comparação de 

algumas questões. 

Apresentamos, de seguida, os resultados obtidos, juntamente com uma análise 

sumária dos resultados: 
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Secção 1 - Questões Gerais 

1.1. Quantos elementos fazem parte do Órgão Executivo? 

Das oito Juntas de Freguesia inquiridas, existem quatro com um Órgão Executivo 

composto por três elementos, e as restantes com cinco elementos. 

 

1.2. Quantos elementos fazem parte do Órgão Deliberativo? 

Fazem parte do Órgão Deliberativo, em quatro Juntas de Freguesia, treze elementos 

e nas restantes, nove elementos. 

 

1.3. Quantos funcionários trabalham na Secretaria? 

Quanto ao número de funcionários, existe uma Junta de Freguesia com três 

funcionários, duas Juntas de Freguesia com dois funcionários, quatro Juntas de Freguesia 

com um funcionário e uma Junta de Freguesia não tem funcionários. 

Com base nos dados recolhidos e tendo-se verificado que uma das Juntas de 

Freguesia não tem funcionários, o que provavelmente dificultaria pôr em prática as 

medidas de controlo interno, constatou-se que, ainda assim, essa mesma Autarquia tem em 

prática um regulamento de controlo interno. Então, poder-se-á concluir que a escassez de 

recursos humanos poderá não ser impedimento para a implementação e execução do 

controlo interno nestas entidades, apesar das dificuldades que poderão surgir. 

 

Secção 2 – Controlo Interno 

2.1. São conhecedores da obrigatoriedade de implementação de um Regulamento de 

Controlo Interno, de acordo com o estabelecido no POCAL? 
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 Quanto ao conhecimento sobre a obrigatoriedade de implementação do 

Regulamento de Controlo Interno, pode-se constatar pela leitura do gráfico, que apenas 

uma Junta de Freguesia não tem conhecimento da sua obrigatoriedade. 

Uma vez que todas as Autarquias deveriam ter a funcionar, desde 2002, um 

regulamento de controlo interno, seria de esperar que todas as Juntas de Freguesia 

tivessem, pelo menos, conhecimento da sua obrigatoriedade. Talvez esteja a faltar, às 

Juntas de Freguesia com dificuldades em colocar em prática o que é necessário e 

obrigatório para o bem desempenho dos serviços autárquicos, apoio por parte das Câmaras 

Municipais, nomeadamente a nível jurídico, que consideramos fundamental neste processo. 

A colaboração entre estas duas entidades produzirá sinergias que só favorecerão o 

Concelho e a sua população. 

 

2.2. A Autarquia tem implementado algum Regulamento de Controlo Interno? 
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Como já vimos, apenas uma das oito Juntas de Freguesia inquiridas não é 

conhecedora da obrigatoriedade de implementar uma norma de controlo interno. Contudo, 

apenas 50% das Juntas de Freguesia inquiridas o têm implementado. Ainda assim, 

constatamos que, mesmo com escassos recursos, existe a preocupação e empenhamento 

por parte de algumas Juntas de Freguesia em elaborarem um regulamento de controlo 

interno. 
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2.2.1 Se “Sim”, está a funcionar? 
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Das quatro Juntas de Freguesia cujo regulamento de controlo interno se encontra 

implementado, apenas uma não faz uso dele. 

Assim e face às informações recolhidas, poderemos concluir que apesar da 

implementação de um regulamento de controlo interno, poderá ser difícil a sua colocação 

em funcionamento. Talvez, como já referido, por falta de recursos humanos bem como de 

recursos financeiros. No entanto, entendemos que para o funcionamento deste tipo de 

serviços, se torna necessária a existência de funcionários. Para que isso aconteça, as Juntas 

de Freguesia necessitam de meios financeiros, o que poderá ser um entrave à contratação 

de funcionários. 

Apesar do empenhamento por parte das Juntas de Freguesia em elaborarem um 

regulamento de controlo interno, poderá também ser necessário, formação adequada nestas 

Autarquias, quer para os Autarcas, quer para os funcionários, que provavelmente possam 

não a ter, podendo ser uma dificuldade para a colocação em prática do referido 

regulamento. 

  

2.2.2. Se “Sim”, quais as principais dificuldades encontradas na sua implementação? 

Quanto às dificuldades encontradas, só uma Junta de Freguesia deu resposta, 

afirmando que “não há sensibilidade suficiente por parte dos diversos intervenientes na 

cadeia de circulação documental, até por insuficiências diversas”. 

Esta afirmação poderá ir de encontro ao mencionado no ponto anterior, pois quando 

afirma “… até por insuficiências diversas”, poderá a Autarquia referir-se à insuficiência de 

recursos humanos, tendo em conta que apenas existe uma funcionária na secretaria, o 
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Órgão executivo é composto por três elementos e o Órgão Deliberativo por nove 

elementos.  

 

2.2.3 Se “Não”, pensam implementá-lo nos próximos 3 meses? 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

SIM
NÃO

 
Para as quatro Juntas de Freguesia que não possuem um regulamento do controlo 

interno, questionámos se pensam implementá-lo nos próximos três meses. A esta questão 

obtivemos apenas uma resposta positiva, sendo as três restantes negativas. 

Poderemos apontar várias razões que, no nosso entender, podem ajudar a 

compreender esta situação, como sejam:    

 Não receptividade por parte das Juntas de Freguesia; 

 Falta de condições logísticas para o implementar no prazo de três meses; 

 Falta de recursos humanos, necessários para outros serviços, dificultando a 

elaboração atempada deste documento; 

 Falta de recursos financeiros; 

 O Órgão Deliberativo, com competência para “fiscalizar” os serviços efectuados e 

da responsabilidade do Órgão Executivo, não exigiu ainda a implementação de um 

regulamento do controlo interno. 
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Secção 3 – Controlo Interno na Área das Compras 

3.1. As compras são apenas efectuadas a fornecedores que estejam incluídos numa lista 

devidamente aprovada? 

 

 

No que respeita aos procedimentos das compras efectuadas a fornecedores apenas 

uma Junta de Freguesia respondeu que sim, que as compras eram efectuadas a 

fornecedores incluídos numa lista devidamente aprovada. Curiosamente, é a Junta de 

Freguesia que não possui o regulamento do controlo interno. Então, poderá dizer-se que 

apesar das autarquias não possuírem um regulamento de controlo interno, estas utilizam 

procedimentos que configuram a sua existência, embora não formalizada. 

 

3.2. Fazem-se consultas periódicas ao mercado a fim de detectarem novos fornecedores 

que ofereçam melhores condições de preço, qualidade, prazo, descontos, etc.? 
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Apesar de 50% das Juntas de Freguesia inquiridas não possuírem um regulamento 

do controlo interno, todas elas fazem consultas periódicas ao mercado com o intuito de 

obterem conhecimento sobre novos fornecedores, que possam oferecer um melhor preço 

com melhores condições. É importante saber que apesar de a maioria das Juntas de 

Freguesia não possuir um regulamento de controlo interno, aplicam procedimentos que 

poderemos considerar como adequados no que respeita a medidas de controlo interno. 

Realça-se a preocupação em adquirir a preços mais vantajosos, reduzindo gastos, 

necessários a áreas essenciais ao bom funcionamento e desempenho das Juntas de 

Freguesia. Será também uma forma de os eleitos locais demonstrarem que se preocupam 

com uma gestão adequada dos dinheiros públicos. 

 

3.3. Todas as compras são feitas através de ordens de compras aprovadas e devidamente 

suportadas em requisições? 
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Das oito Juntas de Freguesia inquiridas, apenas três não efectuam as compras tendo 

em conta os procedimentos necessários para o fazerem. 

De facto, todas as compras a efectuar devem ser suportadas por nota de encomenda, 

devidamente aprovada.  
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3.4. Para as compras (de existências, imobilizados ou serviços) que excedam 

determinadas quantias obtêm-se vários orçamentos ou abrem-se concursos 

públicos? 

Quando as compras excedem os valores estipulados por lei, todas as Juntas de 

Freguesia são unânimes quanto aos procedimentos a adoptar. 

Este procedimento proporciona clareza e transparência nas aquisições a efectuar, 

facilitando, entre outras, confirmação e verificação das operações, a rescisão de contratos 

não cumpridos e, inclusive, consultas externas por parte da população.  

 

3.5. Existe algum relatório escrito (deliberação) das razões que levaram a optar por um 

fornecedor em detrimento de outro(s)? 
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Dos inquiridos, seis responderam no sentido positivo. Elaboram um relatório, 

invocando as razões que levaram a optar por um fornecedor em detrimento de outro(s). 

Dois responderam pela negativa. Quanto aos procedimentos a adoptar, todas as Juntas de 

Freguesia deveriam passar a escrito todas as decisões tomadas, independentemente de 

possuírem ou não regulamento de controlo interno. É importante que qualquer decisão 

tomada, aquando da aquisição de bens, fique registada, para que posteriormente não haja 

dúvidas sobre os motivos que levaram à tomada da decisão. 

Duas das Juntas de Freguesia não fazem relatório sobre as razões que levaram a 

optar por um fornecedor e não por outro. Curiosamente, uma delas diz possuir um 

regulamento de controlo interno e que o mesmo está a funcionar.  

75% 

25% 



 
 

Controlo Interno em Juntas de Freguesia 

92 

3.6. Existe algum local onde são recepcionados quantitativamente todos os bens com 

base numa cópia da ordem de compra que não mencione as quantidades que foram 

encomendadas? 
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Cinco dos oito inquiridos responderam que possuem um local onde recepcionam, 

quantitativamente, todos os bens encomendados, utilizando para conferência dos mesmos, 

cópia da ordem de compra sem menção das respectivas quantidades. Os restantes 

inquiridos responderam “Não”. 

É indispensável que todas as Juntas de Freguesia possuam um local apropriado para 

receber os bens mas, não existindo, não deverá ser factor impeditivo para que a recepção 

dos bens seja efectuada quantitativa e qualitativamente, visto ser uma forma de verificar se 

tudo está em conformidade com o pedido efectuado, minimizando a ocorrência de 

possíveis falhas. 

 

3.7. Procede-se à verificação qualitativa dos bens? 
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Sete Juntas de Freguesia responderam que procedem à verificação qualitativa dos 

bens, apenas uma é que não faz a devida verificação qualitativa. 

É fundamental que todas as Juntas de Freguesia procedam à verificação qualitativa, 

evitando-se a aceitação de bens com defeito, desencadeando-se de imediato a sua 

devolução ou troca.  

 

3.8. Para cada compra recepcionada, emite-se uma guia de recepção ou de entrada? 
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Para cada compra recepcionada, apenas duas Juntas de Freguesia responderam que 

emitem uma guia de recepção ou de entrada, as restantes seis não o fazem. 

Resumindo, cinco freguesias possuem um local onde são recepcionados 

quantitativamente todos os bens, com base numa cópia da ordem de compra que não 

menciona as quantidades que foram encomendadas. Procedem à verificação qualitativa dos 

bens, sete Juntas de Freguesia, pelo que uma só é que não tem este procedimento. Por 

estranho que pareça, uma das Juntas de Freguesia que não faz a verificação qualitativa dos 

bens, é uma das Juntas de Freguesia que tem um regulamento de controlo interno 

implementado e a funcionar, segundo eles. 

Das Juntas de Freguesia que têm o regulamento do controlo interno a funcionar, só 

uma é que emite uma guia de recepção ou de entrada para cada compra recepcionada. Uma 

das Juntas de Freguesia que também respondeu que emite guia de recepção ou de entrada 

não possui um regulamento de controlo interno, no entanto utiliza correctamente os 

procedimentos necessários. Procedimento que deveria ser efectuado pelas restantes. 
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3.9. É encaminhada para a secção de contabilidade: 

3.9.1. Cópia da Nota de encomenda? 
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Seis inquiridos responderam que enviam cópia da nota de encomenda para a secção 

de contabilidade, enquanto duas dizem que não o fazem, ou seja 75% sim e 25% não. 

A presença da nota de encomenda na contabilidade é imprescindível para conferir a 

factura entretanto recebida.  

 

3.9.2. Original da guia de recepção? 
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Quanto à guia de recepção três Juntas de Freguesia responderam positivamente, 

cinco Juntas de Freguesia responderam negativamente 

Assim como foi referido para a nota de encomenda, também aqui é essencial enviar 

a guia de recepção à secção de contabilidade, para conferência da factura a que respeita. 
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3.9.3. Guia de Remessa do Fornecedor? 

Todas as Juntas de Freguesia admitiram remeter à secção de contabilidade a guia de 

remessa.  

Este é o último documento que, juntamente com os anteriores, suporta a 

conferência adequada da factura que ficará, posteriormente, arquivada com as devidas 

referências a estas verificações. 

 

3.9.4. Factura do Fornecedor? 

Todas as Juntas de Freguesia admitiram remeter à secção de contabilidade a 

factura. Percebe-se, pelo dito anteriormente, que este envio é fundamental à conferência da 

factura, seguindo-se, nesta secção, a sua contabilização.  

 

3.10. As facturas dos fornecedores são: 

3.10.1. Objecto de apropriada conferência com base em todos os documentos de suporte 

(ordem de compra, guia de remessa do fornecedor, guia de recepção e guia de 

entrada em armazém)? 

Todas as Juntas de Freguesia responderam positivamente a esta questão, já 

considerada por nós, como fundamental. 

 

3.10.2. Conferidas aritmeticamente? 

Todas as Juntas de Freguesia conferem aritmeticamente as facturas recebidas dos 

fornecedores. Este procedimento, aliado à conferência documental, proporciona uma 

verificação completa, minimizando-se a ocorrência de erros. 
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3.10.3. Arquivadas por data de vencimento? 
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Duas Juntas de Freguesia arquivam as facturas por data de vencimento, as restantes 

não o fazem.  

Na nossa opinião este procedimento é o mais correcto, permitindo respeitar os 

prazos de pagamento, evitando-se ainda eventuais reclamações dos fornecedores por 

prazos não cumpridos. 

 

3.10.4. Arquivadas por data de emissão? 
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Seis Juntas de Freguesia arquivam as facturas por data de emissão, as outras duas 

não o fazem. 

Este procedimento, embora possível, não é recomendável, dado que poderão ser 

pagas antecipadamente, facturas com prazos de pagamento mais alargados. 
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3.10.5. Arquivadas por ordem de registo? 
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Três Juntas de Freguesia arquivam as facturas por ordem de registo, cinco não o 

fazem. 

Assim, das oito Juntas de Freguesia, seis encaminham para a secção de 

contabilidade cópia da nota de encomenda; três encaminham original da guia de recepção; 

todas enviam guia de remessa e factura dos fornecedores. 

Uma das Juntas de Freguesia que não envia cópia da nota de encomenda à secção 

de contabilidade possui um regulamento de controlo interno. Duas das três Juntas de 

Freguesia que enviam original da guia de recepção à secção de contabilidade, têm um 

regulamento de controlo interno a funcionar. 

Quanto às facturas dos fornecedores: todas responderam que são objecto de 

apropriada conferência com base em todos os documentos de suporte (ordem de compra, 

guia de remessa do fornecedor, guia de recepção e guia de entrada em armazém); todas 

responderam que são conferidas aritmeticamente; duas responderam que são arquivadas 

por data de vencimento; seis responderam que são arquivadas por data de emissão; três 

responderam que são arquivadas por ordem de registo. 

Desta análise pode concluir-se que as Juntas de Freguesia que possuem um 

regulamento de controlo interno e que afirmam tê-lo a funcionar, não estão a proceder 

correctamente quanto ao controlo das compras, suas requisições, conferências quantitativas 

e qualitativas, envio de documentos de suporte à contabilidade entre outras normas 

adequadas e necessárias para que o regulamento do controlo interno funcione eficazmente. 
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Também se verifica que, apesar de algumas Juntas de Freguesia que não possuem o 

regulamento do controlo interno, aplicam medidas de controlo interno adequadas, 

nomeadamente quanto às aquisições de bens e materiais. 

No que concerne à única Junta de Freguesia que não possui funcionários, tem um 

regulamento de controlo interno implementado e pensamos ser possível pô-lo em prática, 

apesar da Autarquia ser composta apenas por três elementos. Poderão as tarefas ser 

distribuídas pelos três eleitos locais, da seguinte forma: 

 

- Secretário 

 Verifica as necessidades que carece a autarquia, quanto aos bens e materiais 

necessários a adquirir para o seu bom funcionamento; 

 Comunica ao Presidente as referidas necessidades; 

 Emite requisição externa ao fornecedor depois de autorizado pelo Presidente; 

 Confere a encomenda aquando da sua chegada/recepção; 

 Emite ordem de pagamento depois de autorizada pelo Tesoureiro; 

 Assina a ordem de pagamento.  

 

- Presidente 

 Analisa a possibilidade ou não de adquirir determinados bens ou materiais, 

conforme o que estiver orçamentado. 

 Depois da análise feita autoriza ou não a aquisição dos bens ou materiais; 

 Assina a requisição externa apresentada pelo Secretário; 

 Assina a ordem de pagamento e o cheque apresentado pelo Tesoureiro 

 

- Tesoureiro 

 Confere a factura anexando à mesma a Guia de Remessa 

 Dá autorização de pagamento; 

 Emite o cheque mediante a apresentação da ordem de pagamento efectuada pelo 

Secretário; 

 Assina a ordem de pagamento e o cheque. 

 



 
 

Controlo Interno em Juntas de Freguesia 

99 

Em caso de impossibilidade de poderem reunir-se os três eleitos locais que fazem 

parte do Órgão Executivo, a escolha do fornecedor deverá ser feita por, pelo menos, dois 

elementos que fazem parte da Autarquia. 

Tendo em conta a sua composição (nove elementos que fazem parte do Órgão 

Deliberativo) poderá estender-se a estes a fiscalização das compras efectuadas e a efectuar. 

Este procedimento e segregação de funções poderão ser aplicados a todas as outras 

Juntas de Freguesia. As Autarquias que têm mais eleitos locais e que têm funcionários 

poderão efectuar este serviço de forma mais adequada, havendo uma maior segregação de 

funções e distribuição de tarefas por todos eles. 

Segundo a análise efectuada e apesar de 50% das Juntas de Freguesia não 

possuírem um regulamento de controlo interno, as mesmas acabam por ter procedimentos 

adequados e correctos quanto ao sistema de controlo interno a funcionar nas Autarquias e 

impostos por Lei, pelo que será importante mostrar a estas Juntas de Freguesia que não 

será difícil elaborar um regulamento de controlo interno. 

Poder-se-á dizer que após elaborado o referido regulamento, terá que ser feito mais 

um esforço adicional no sentido de o colocar em prática. Para que tal aconteça terá que 

haver vontade de o ter a funcionar, para além de um enorme esforço por parte de todos, 

quer eleitos, quer funcionários. O mesmo se aplica às Juntas de Freguesia (25%) que 

possuem regulamento de controlo interno, mas que não o têm a funcionar.  

Tivemos a oportunidade de analisar um regulamento de controlo interno 

pertencente a uma Junta de Freguesia inquirida, (elaborado pela empresa que forneceu o 

software e lhes dá assistência a nível de auditoria) que, na nossa opinião, é demasiado 

extenso e elaborado para a dimensão da mesma, pelo que somos da opinião que o 

regulamento a aplicar a este tipo de entidades deva ser breve, resumido, e o mais sintético 

possível, para uma fácil aplicação, tendo em conta que estas organizações possuem um 

número reduzido de recursos humanos que permitam colocá-lo em prática. Curiosamente, 

esta Junta de Freguesia não tem o referido regulamento de controlo interno a funcionar.  
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CONCLUSÃO 

 

Actualmente são inúmeros os regulamentos a que as Juntas de Freguesia estão 

sujeitas. Tal facto obriga os respectivos órgãos e seus titulares a agirem de acordo com a 

lei, sempre com o objectivo de bem gerirem os “dinheiros” públicos.  

É certo que há grandes diferenças entre o sector empresarial, que visa a obtenção do 

lucro e maximização da rentabilidade, e uma Junta de Freguesia cujo objectivo é a 

satisfação das necessidades colectivas, tendo como finalidade promover o bem-estar da 

população. 

No entanto, houve necessidade de introduzir medidas de CI, tecnicamente mais 

próximas do mundo empresarial, a fim de possibilitar as Instituições Públicas de 

verificarem se os objectivos estabelecidos à priori foram alcançados ou se houve desvios, 

e, neste caso, a quem imputar responsabilidades. 

A implementação de medidas de CI preconizadas no POCAL, vieram ajudar o 

Estado a pôr em prática as políticas definidas e, por isso, são um instrumento de apoio à 

gestão pública e também à segurança para todos nós de que os Eleitos Locais garantem 

uma melhor utilização dos recursos públicos disponíveis. 

Em resultado das novas políticas de gestão a nível das Autarquias Locais e porque é 

importante gerir bem as freguesias, de que todos nós fazemos parte, apresentamos, através 

deste projecto como poderá ser possível a implementação do Regulamento do CI, mesmo 

com poucos recursos humanos. 

Como sabemos o CI está sujeito a diversas limitações, principalmente em 

Autarquias de pequena dimensão, com falta de recursos, principalmente a nível de recursos 

humanos. 

Através de exemplos e porque está regulamentado em lei, julgamos que poderá ser 

possível colocar em prática medidas de controlo interno nas Juntas de Freguesia, podendo 

e devendo recorrer ao Órgão Executivo e, se necessário, ao Órgão Deliberativo, 

segregando funções entre eles. 

Esperamos conseguir concretizar e implementar este projecto, de forma a que as 

Juntas de Freguesia, que ainda não estão a trabalhar com o controlo interno, o consigam 

colocar em prática, fazendo cumprir a lei, que obriga a que todas as autarquias (Câmaras e 

Juntas) possuam um regulamento do controlo interno e que o ponham em prática. 
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Será um trabalho árduo e não muito fácil de pôr em prática, mas para tal temos de 

nos juntar colaborando, funcionários e elementos da Autarquia, a fim de em conjunto 

conseguirmos provar que, mesmo com escassos recursos humanos é possível fazer um belo 

e importante trabalho, desde que todos colaborem para bem gerir e organizar os serviços e 

principalmente a freguesia que os elegeu. 

Talvez se possa concluir que as dinâmicas internas das Juntas de Freguesia tenham 

que ser alteradas. Como sabemos, todas as organizações, por mais pequenas que sejam, 

devem possuir um SCI, ainda que menos formal ou sistematizado.  
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ANEXO 1 

 

Questionário 
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O CONTROLO INTERNO EM JUNTAS DE FREGUESIA 
 
 

Este questionário enquadra-se na realização do trabalho de projecto no âmbito do 

Mestrado em Administração e Gestão Pública, desenvolvido pela Universidade de 

Aveiro. O questionário tem como objectivo recolher dados que permitam conhecer a 

realidade das Juntas de Freguesia do Concelho de Ovar, no que respeita ao controlo 

interno. 

 
 
 
 
Secção 1 – Questões Gerais 
 

1.1. Quantos elementos fazem parte do Órgão Executivo? _____________________ 
 
1.2. Quantos elementos fazem parte do Órgão Deliberativo? ___________________ 
 
1.3. Quantos funcionários trabalham na Secretaria? __________________________ 

 
 
Secção 2 – Controlo Interno 
 

2.1. São conhecedores da obrigatoriedade de implementação de um Regulamento de 
Controlo Interno, de acordo com o estabelecido no POCAL? 

 Sim    Não 

2.2. A Autarquia tem implementado algum Regulamento de Controlo Interno? 

 Sim    Não 

2.2.1. Se “Sim”, está a funcionar?   Sim    Não 

2.2.2. Se “Sim”, quais as principais dificuldades encontradas na sua implementação? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.2.3. Se “Não”, pensam implementá-lo nos próximos 3 meses?  Sim      Não 
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Secção 3 – Controlo Interno na Área das Compras 
 

3.1. As compras são apenas efectuadas a fornecedores que estejam incluídos numa lista 
devidamente aprovada? 

 Sim    Não 
 
3.2. Fazem-se consultas periódicas ao mercado a fim de detectarem novos fornecedores 

que ofereçam melhores condições de preço, qualidade, prazo, descontos, etc.? 

 Sim    Não 
 
3.3. Todas as compras são feitas através de ordens de compras aprovadas e 

devidamente suportadas em requisições? 

 Sim    Não 
 
3.4. Para as compras (de existências, imobilizados ou serviços) que excedam 

determinadas quantias obtém-se vários orçamentos ou abrem-se concursos 
públicos? 

 Sim    Não 
 
3.5. Existe algum relatório escrito (deliberação) das razões que levaram a optar por um 

fornecedor em detrimento de outro(s)? 

 Sim    Não 
 
3.6. Existe algum local onde são recepcionados quantitativamente todos os bens com 

base numa cópia da ordem de compra que não mencione as quantidades que foram 
encomendadas? 

 Sim    Não 
 
3.7. Procede-se à verificação qualitativa dos bens?  

 Sim    Não 
 
3.8. Para cada compra recepcionada, emite-se uma Guia de Recepção ou de entrada? 

 Sim    Não 
 
3.9. É encaminhada para a Secção de Contabilidade: 

3.9.1. Cópia da Nota de Encomenda?   Sim     Não 
3.9.2. Original da Guia de Recepção?    Sim     Não 
3.9.3. Guia de Remessa do Fornecedor?    Sim     Não 
3.9.4. Factura do Fornecedor?    Sim     Não 
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3.10. As Facturas dos Fornecedores são: 

3.10.1. Objecto de apropriada conferência com base em todos os documentos de 
suporte (ordem de compra, guia de remessa do fornecedor, guia de recepção e 
guia de entrada em armazém)? 
 Sim    Não 

3.10.2. Conferidas aritmeticamente?   Sim    Não 
3.10.3. Arquivadas por data de vencimento?  Sim    Não 
3.10.4. Arquivadas por data de emissão?  Sim    Não 
3.10.5. Arquivadas por ordem de registo?  Sim    Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obrigada pela colaboração 
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ANEXO 2 

 

Modelo de Requisição 
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Modelo de Requisição utilizado por uma das Juntas de Freguesia inquiridas e que 

poderá ser utilizada, com as adaptações tidas como necessárias, por qualquer Autarquia. 

Este documento poderá ser designado como Nota de Encomenda. 

 

 
      


