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QUADRO X

Prorrogações

1 — Prorrogação do prazo para execução das obras de urba-
nização em fase de acabamentos — por mês ou fracção — 30
euros.

2 — Prorrogação do prazo para execução de obras previstas na
licença ou autorização em fase de acabamentos — por mês ou frac-
ção — 20 euros.

QUADRO XI

Licença especial relativa a obras inacabadas

Emissão de licença especial para conclusão de obras inacabadas —
por mês ou fracção — 10 euros.

QUADRO XII

Ocupação de via pública por motivo de obras

1 — Tapumes ou outros resguardos — por mês e por metro
quadrado da superficie de espaço público ocupado — 0,60 euros.

2 — Andaimes — por mês e por metro quadrado da superfície
de espaço público ocupado — 0,30 euros.

3 — Gruas, guindastes ou similares colocados no espaço público
ou que nele se projecte — por mês e por unidade — 30 euros.

4 — Com caldeiras, amassadouros, depósitos de entulhos ou de
materiais ou outras ocupações autorizadas — por metro quadrado
ou fracção e por cada mês ou fracção — 3 euros.

QUADRO XIII

Vistorias

1 — Vistorias a realizar para efeitos de emissão de licença e ou
autorização de utilização relativa à ocupação de espaços destina-
dos a habitação, comércio ou serviços — 16 euros.

1.1 — Por cada fogo ou unidade de ocupação em acumulação
com o montante referido no número anterior — 6 euros.

2 — Vistorias para efeitos de emissão de licença ou autorização
de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a arma-
zéns ou indústrias — 24 euros.

3 — Vistorias para efeitos de emissão de licença ou autoriza-
ção de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a
serviços de restauração e de bebidas — por estabelecimento —
24 euros.

4 — Vistorias para efeitos de emissão de licença ou autorização
de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a estabele-
cimentos alimentares ou não alimentares — por estabelecimento —
24 euros.

5 — Vistorias para efeitos de emissão de licença ou autorização
de utilização relativa à ocupação de espaços destinados a empre-
endimentos hoteleiros — 70 euros.

6 — Por auto de recepção provisória ou definitiva — 70 euros.
7 — Outras vistorias não previstas nos números anteriores —

25 euros.

QUADRO XIV

Operações de destaque

1 — Pela emissão da certidão de aprovação — 225 euros.

QUADRO XV

Recepção de obras de urbanização

1 — Por auto de recepção provisória de obra de urbanização —
55 euros:

1.1 — Por cada lote em acumulação com o montante referido
no número anterior — 5 euros.

2 — Por auto de recepção definitiva de obra de urbanização —
55 euros:

2.1 — Por cada lote em acumulação com o montante referido
no número anterior — 5 euros.

QUADRO XVI

Assuntos administrativos

1 — Averbamentos em procedimento de licenciamento ou au-
torização:

1.1 — Por cada averbamento — 21 euros.
2 — Emissão de certidão de aprovação de edifício em proprie-

dade horizontal — 15 euros:
2.1 — Por fracção, em acumulação com o montante referido

no número anterior — 2,50 euros.
3 — Outras certidões — 7 euros:
3.1 — Por folha, em acumulação com o montante referido no

número anterior — 2,50 euros.
4 — Fotocópias simples de peças escritas — por folha — 0,50

euros:
4.1 — Fotocópias autenticadas de peças escritas — por folha —

1,50 euros.
4 — Cópia simples de peças desenhadas, por folha formato A4 —

0,50 euros.
5.1 — Cópia simples de peças desenhadas, por folha, noutros

formatos — 0,50 euros.
5 — Cópia autenticada de peças desenhadas, por folha, formato

A4 — 1,50 euros.
6.1 — Cópia autenticada de peças desenhadas, por folha, nou-

tros formatos — 3 euros.
7 — Plantas topográficas de localização em qualquer escala, por

folha, formato A4 — 0,50 euros:
7.1 — Plantas topográficas de localização, em qualquer escala,

noutros formatos — 2,50 euros.
8 — Plantas topográficas autenticadas de localização em qual-

quer escala, por folha, formato A4 — 2,50 euros
8.1 — Plantas topográficas autenticadas de localização em qualquer

escala, por folha, noutros formatos — 3 euros.

Disposições finais e complementares

1 — Dúvidas e omissões:
1.1 — Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpreta-

ção e aplicação do presente Regulamento, que não possam ser
resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e inte-
gração de lacunas, serão submetidas, para decisão dos órgãos com-
petentes, nos termos do disposto na Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, com as suas posteriores alterações.

2 — Entrada em vigor:
2.1 — O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a

sua publicação no Diário da República.
3 — Norma revogatória:
3.1 — Com a entrada em vigor do presente Regulamento, con-

sideram-se revogados o anterior Regulamento de Obras e Edifica-
ções Urbanas e respectivo Regulamento de Taxas, bem como to-
das as disposições de natureza regulamentar aprovadas pelo município
de Sátão em data anterior à aprovação do presente Regulamento e
que com o mesmo estejam em contradição.

Aviso n.º 10 433/2002 (2.ª série) — AP.  — Para os devidos
efeitos se torna público que, por despacho do presidente da Câma-
ra proferido no dia 24 de Setembro de 2002, foram renovados,
por mais seis meses, os contratos a termo certo, inicialmente
celebrados no dia 14 de Maio de 2001, com os indivíduos abaixo
identificados:

Cantoneiros de vias municipais:

António de Campos Almeida.
Jorge de Almeida Ferreira.
José de Albuquerque Pereira.
Maria Ermelinda Gomes Pais Pinheiro.
Maria Isabel de Almeida Ceia de Jesus.
Paulo Alexandre Silva Ferraz Micaela.

19 de Novembro de 2002. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
de Magalhães Cabral.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso n.º 10 434/2002 (2.ª série) — AP.  — João Manuel Rocha
da Silva, presidente da Câmara Municipal de Serpa:

Torna público que, em reunião de Câmara realizada em 4 de
Setembro de 2002, foi aprovado, por unanimidade, o Regulamen-
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to do Sistema de Controlo Interno, que se publica para os devidos
efeitos.

28 de Outubro de 2002. — O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha da Silva.

Regulamento do Sistema de Controlo Interno

No uso da competência prevista na alínea e) do n.º 2 do ar-
tigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e dando cumpri-
mento ao disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99,
de 22 de Fevereiro — diploma legal que aprovou o Plano Ofi-
cial das Autarquias Locais (POCAL) —, na nova redacção dada
pelo n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro,
a Câmara Municipal de Serpa elaborou e aprovou o Regulamen-
to do Sistema de Controlo Interno, adiante designado de Regu-
lamento, que servirá de pilar orientador para a entrada em vi-
gor do novo regime contabilístico.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objectivos

O presente Regulamento visa estabelecer um conjunto de re-
gras, métodos e procedimentos de controlo que permitam assegu-
rar, de forma eficaz, o desenvolvimento das actividades da autar-
quia, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção
de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integri-
dade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de in-
formação financeira fiável.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação e competências

1 — O Regulamento do Sistema de Controlo Interno é aplicá-
vel a todos os serviços da Câmara Municipal de Serpa.

2 — Compete ao presidente do órgão executivo a coordenação
de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patri-
monial da autarquia, salvo os casos em que, por imperativo legal,
deva expressamente intervir o órgão executivo, ou haja delega-
ções de competências.

3 — Após aprovação compete ao órgão executivo manter em
funcionamento as normas definidas no presente Regulamento, as-
segurar o seu acompanhamento e avaliação permanente, confor-
me o disposto no ponto 2.9.3 do POCAL.

4 — Compete ainda ao órgão executivo remeter à Inspecção-
-Geral de Finanças e à Inspecção-Geral da Administração do Ter-
ritório, cópia das normas de controlo interno e suas alterações,
no prazo de 30 dias após a sua aprovação, de acordo com o ponto
2.9.9. do POCAL.

Artigo 3.º

Pressupostos legais da sua aplicação

A aplicação do Regulamento do Sistema de Controlo Interno
deverá ter sempre em conta:

a) A verificação do cumprimento da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, que estabelece o quadro de competências, assim
como o Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos
das Autarquias Locais;

b) A verificação do cumprimento da Lei n.º 42/98, de 6 de
Agosto (Lei das Finanças Locais);

c) A verificação do cumprimento do Código do Procedimento
Administrativo;

d) A verificação do cumprimento do POCAL — Plano Ofi-
cial de Contabilidade das Autarquias Locais, publicado pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro;

e) A verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, relativo ao Regime Jurídico da Realização
das Despesas Públicas;

f) A verificação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, relativo ao Regime Jurídico das Empreita-
das de Obras Públicas;

g) A verificação do cumprimento do Regulamento de Patri-
mónio e Cadastro do Património Municipal;

h) A verificação do cumprimento do Código de Posturas do
Município de Serpa;

i) A verificação do funcionamento do Regulamento Orgâni-
co da Câmara Municipal;

j) A verificação do cumprimento dos restantes diplomas legais
aplicáveis às autarquias locais.

CAPÍTULO II

Definição de responsabilidades

Artigo 4.º

Nomeação e competência dos diversos responsáveis

1 — Na definição das diversas funções de controlo e nomeação
de responsáveis, presentes neste Regulamento, teve-se em conta
os seguintes pressupostos:

a) A identificação das responsabilidades funcionais;
b) Os circuitos obrigatórios dos documentos;
c) Os princípios da segregação de funções.

2 — Compete aos responsáveis das diversas divisões, sectores,
secções, serviços a implementação e o cumprimento das normas
constantes no presente Regulamento.

Artigo 5.º

Responsabilidades gerais

É da responsabilidade geral que todos os documentos escritos
que integram os processos administrativos internos, todos os
despachos e informações que sobre eles forem exarados, bem
como todos os documentos do sistema contabilístico, identifi-
quem de forma clara e bem legível os eleitos, dirigentes, funci-
onários e agentes seus subscritores e a qualidade em que o fa-
zem — ponto 2.9.6 do POCAL.

CAPÍTULO III

Documentos e regras previsionais

Artigo 6.º

As grandes opções do plano

As grandes opções do plano definirão as linhas de desenvolvimento
estratégico da autarquia, englobando o Plano Plurianual de Inves-
timentos, de horizonte móvel de quatro anos, e as actividades mais
relevantes da gestão autárquica.

Artigo 7.º

O orçamento

O orçamento apresenta a previsão anual das despesas e das re-
ceitas por forma a evidenciar todos os recursos que a Câmara pre-
vê arrecadar para o financiamento das despesas que pretende rea-
lizar,

Artigo 8.º

Regras previsionais

A elaboração do orçamento deve obedecer às seguintes regras
previsionais:

a) As importâncias relativas a impostos, taxas e tarifas a
inscrever no orçamento não podem ser superiores a me-
tade das cobranças efectuadas nos últimos 24 meses que
precedem o mês da sua elaboração, excepto no que res-
peita a receitas novas ou a actualizações dos impostos,
bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham
sido objecto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao
orçamento os estudos ou análises técnicas elaboradas para
determinação dos seus montantes;

b) As importâncias relativas às transferências correntes e de
capital só podem ser consideradas no orçamento desde que
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estejam em conformidade com a efectiva atribuição ou
aprovação pela entidade competente, excepto quando se
trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em
que os montantes das correspondentes dotações de despe-
sa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da
receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser
utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais
para outras dotações;

c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publi-
cação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita
o orçamento autárquico as importâncias relativas às trans-
ferências financeiras, a título de participação das autar-
quias locais nos impostos do Estado, a considerar neste
último orçamento, não podem ultrapassar as constantes
do Orçamento do Estado em vigor, actualizadas com base
na taxa de inflação prevista;

d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem
ser consideradas no orçamento depois da sua contrata-
ção, independentemente da eficácia do respectivo con-
trato;

e) As importâncias previstas para despesas com pessoal
devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares
de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo
em conta o índice salarial que o funcionário atinge no
ano a que o orçamento respeita, por efeitos de pro-
gressão de escalão na mesma categoria, e aquele pesso-
al com contratos a termo certo ou cujos contratos ou
abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam
devidamente aprovados no momento da elaboração do
orçamento;

f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas
rubricas remunerações de pessoal devem corresponder à
da tabela de vencimentos em vigor, sendo actualizada com
base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido
publicada a tabela correspondente ao ano a que o orça-
mento respeita.

CAPÍTULO IV

Circuito documental da receita

Artigo 9.º

Documentos obrigatórios da arrecadação da receita

São documentos obrigatórios de suporte ao registo da receita:

a) Guia de recebimento (SC-1);
b) Guia de débito ao tesoureiro (SC-2);
c) Guia de anulação da receita virtual;
d) Factura.

Artigo 10.º

Guias de receita

O processamento de guias de receita será cometido aos seguin-
tes serviços:

a) Sector de Contabilidade, quando se trate de:

Impostos;
Juros de depósitos, obrigações e empréstimos;
Transferências;
Empréstimos;
Descontos em vencimentos;
Outras receitas municipais a cargo da secção;
Outros fundos por operações de tesouraria a cargo da

secção.

b) Sector de Taxas e Licenças, quando se trate de:

Fotocópia de documentos e fornecimento de progra-
mas de concurso e caderno de encargos;

Rendas;
Mercados e feiras;
Certidões;
Condução e registo de velocípedes e veículos;
Ocupação da via pública;
Cemitério;
Caça;
Multas e coimas;

Parque de campismo;
Posto de turismo;
Cine-teatros;
Outras receitas municipais a cargo do serviço;
Outros fundos por operações de tesouraria a cargo do

serviço.

c) Serviço de Notariado, quando se trate de:

Escrituras;
Contratos avulso;

d) Sector de Execuções Fiscais, quando se trate de:

Quantias executadas.

e) Sectores de Licenciamento e Loteamentos da Divisão de
Administração Urbanística, quando se trate de:

Licenças para obras de construção, reparação e outras;
Licença de habitabilidade e ocupação;
Vistorias;
Ocupação da via pública por motivo de obras;
Informações prévias;
Emissão de alvarás;
Inscrição de técnicos;
Outras receitas municipais a cargo do serviço;
Outros fundos por operações de tesouraria a cargo do

serviço.

f) Sector de Águas e Saneamento, quando se trate de:

Fornecimento de água e aluguer de contador;
Ramais de água;
Ramais de saneamento;
Outras receitas municipais a cargo do serviço;
Outros fundos por operações de tesouraria a cargo do

serviço.

g) Divisão de Recursos Humanos e Modernização Adminis-
trativa, quando se trate de:

Cobrança de imposto de selo nos contratos de trabalho.

Artigo 11.º

Processamento da receita

1 — Cada um dos serviços referidos no artigo anterior proces-
sará as guias de receita que serão, por sua vez, entregues na tesou-
raria.

2 — Após ter conferido os documentos que lhe foram presen-
tes, a tesouraria procederá à arrecadação da receita e à escritura-
ção da mesma na folha de caixa (SC-8) e posteriormente no resu-
mo diário de tesouraria (SC-9).

3 — O arquivo dos triplicados das respectivas guias de receita
será da responsabilidade do Sector de Taxas e Licenças.

CAPÍTULO V

Circuito documental da despesa

Artigo 12.º

Documentos obrigatórios da liquidação da despesa

São documentos obrigatórios de suporte ao registo da despesa:

a) Requisição interna (SC-3);
b) Requisição externa (SC-4);
c) Ordem de pagamento (SC-5);
d) Factura;
e) Folha de remunerações (SC-6);
f) Guia de reposições abatidas nos pagamentos (SC-7).

Artigo 13.º

Elaboração de documentos

A elaboração de documentos relativos à liquidação das despesas
legalmente contraídas, com excepção das que digam respeito a pessoal,
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será efectuada no Sector de Contabilidade e enviados à tesouraria
para pagamento.

Artigo 14.º

Processamento da despesa

1 — O movimento de aquisição de bens armazenáveis, envolve
as seguintes operações:

a) O serviço requisitante detecta a necessidade de determi-
nado material, elabora uma requisição interna e submete-
-a a autorização do responsável por esse serviço, enviando-se
posteriormente para armazém;

b) O armazém recebe a requisição interna devidamente au-
torizada e verifica a existência dos bens em stock:

b.1) Em caso da existência dos bens, será elaborada
informaticamente a guia de saída e o material é
entregue ao serviço requisitante;

b.2) Em caso da não existência do material em arma-
zém, este elabora um pedido de aquisição de mate-
rial, instruído de informação complementar, que será
submetido a despacho do presidente da Câmara para
autorizar a realização da despesa. Se não foi obti-
da autorização, o pedido de aquisição de material
deverá ser novamente informado para esclarecimen-
to da situação. No caso de continuação do indefe-
rimento o pedido deverá ser arquivado no Sector
de Aprovisionamento e este deve dar conhecimento
ao serviço requisitante;

c) O Sector de Aprovisionamento, após a recepção do pedi-
do de aquisição de material devidamente autorizado, con-
sulta o mercado, cumprindo as normas legais aplicáveis,
nomeadamente as estabelecidas no Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho:

c.1) Se o montante estimado da despesa a realizar for
igual ou inferior a 4987,98 euros (1 000 000$), o
Sector de Aprovisionamento procede à aquisição
por ajuste directo, elaborando a requisição externa
e verificando a existência de cabimento orçamen-
tal:

c.1.1) Se não existir dotação orçamental a re-
quisição externa fica a aguardar a reali-
zação, pelo Sector de Contabilidade, de
uma modificação ao orçamento;

c.1.2) Se existir dotação orçamental, o Sector
de Aprovisionamento emite a requisição
externa e regista o cabimento e o com-
promisso;

c.2) Se o montante estimado da despesa a realizar se
situar entre os 4987,98 euros (1 000 000$) e os
149 639,37 euros (30 000 000$), o Sector de Apro-
visionamento deverá submeter a despacho do pre-
sidente da Câmara informação fundamentada para
a escolha do tipo de procedimento:

c.2.1) Com base na escolha do tipo de procedi-
mento, o Sector de Aprovisionamento
elabora uma comunicação interna, que
envia ao Sector de Contabilidade, a soli-
citar cabimento orçamental:

c.2.1.1) Se não existir dotação orça-
mental, o processo de aquisi-
ção fica a aguardar uma modi-
ficação ao orçamento;

c.2.1.2) Se existir dotação orçamental,
o Sector de Contabilidade pro-
cede ao registo contabilístico
do respectivo cabimento;

c.2.2) Após a adjudicação, o Sector de Aprovi-
sionamento deverá comunicar ao Sector
de Contabilidade qual ou quais os adjudi-
catários, para que este proceda ao regis-
to do ou dos compromissos;

c.2.3) Para requerer os materiais objecto da ad-
judicação, deverá o Sector de Aprovisio-
namento emitir uma requisição externa à
respectiva entidade adjudicatária;

c.3) Se o montante estimado da despesa a realizar for
superior a 149 639,37 euros (30 000 000$), a
escolha do tipo de procedimento e autorização para
a realização da despesa é precedida de deliberação
da Câmara Municipal, tendo o processo a mesma
tramitação que a alínea anterior;

d) No armazém o material será entregue, acompanhado da
guia de remessa ou de transporte. O fiel de armazém
recepciona o material e procede à sua conferência físi-
ca, qualitativa e quantitativa, de acordo com a guia de
remessa e duplicado da requisição externa, onde é aposto
um carimbo com a designação de conferido e recebido,
posteriormente enviará estes documentos ao Sector de
Aprovisionamento. O responsável pelo armazém fará
os lançamentos informáticos necessários à afectação do
material em armazém, através da respectiva nota de en-
trada;

e) O Sector de Aprovisionamento deverá anexar à factura a
guia de remessa (ou de transporte), o duplicado da requi-
sição externa e outras informações complementares e
remetê-la ao Sector de Contabilidade. No triplicado da
requisição externa é aposto um carimbo que possibilite a
inscrição do número da factura, da sua data, bem com a
data do envio da mesma à contabilidade, o qual deverá ser
arquivado no Sector de Aprovisionamento;

f) A contabilidade confronta a factura com a requisição ex-
terna e guia de remessa e verifica se os cálculos da mes-
ma estão aritmeticamente correctos, posteriormente ela-
bora a ordem de pagamento (SC-5) e remete-a ao presidente
da Câmara para autorização;

g) A tesouraria recebe a ordem de pagamento, devidamente
autorizada, e efectua as operações e registos inerentes ao
pagamento.

2 — O movimento de aquisição de bens de imobilizado e bens
não armazenáveis, envolve as seguintes operações:

a) O serviço requisitante detecta a necessidade de adquirir
determinado bem, elabora uma informação onde mencio-
ne as necessidades sentidas, as respectivas quantidades a
adquirir, todas as especificações do bem e a indicação de
possíveis fornecedores, que depois de devidamente infor-
mada pelo responsável do serviço requisitante deverá ser
submetida a autorização do presidente da Câmara;

b) Depois de autorizada, esta será enviada ao Sector de Apro-
visionamento para que seja iniciado o processo de aquisi-
ção, de acordo com as regras previstas na alínea c) do
n.º 1;

c) Os bens serão entregues no serviço requisitante acompa-
nhados da guia de remessa ou de transporte, que recep-
ciona o bem e procede à sua conferência física, qualitati-
va e quantitativa, de acordo com a guia de remessa e
duplicado da requisição externa, onde é aposto um carim-
bo com a designação de conferido e recebido. Posterior-
mente enviará estes documentos ao Sector de Aprovisio-
namento;

d) Os Sectores de Aprovisionamento, de Contabilidade e de
Tesouraria realizarão, em seguida, os procedimentos refe-
ridos nas alíneas e), f) e g) do n.º 1, respectivamente.

3 — O movimento de aquisição de serviços envolve as seguin-
tes operações:

a) O serviço requisitante detecta a necessidade de adquirir
determinado serviço, elabora um pedido de aquisição de
serviços, que depois de devidamente informado e autori-
zado pelo responsável do serviço requisitante, será sub-
metido a despacho do presidente da Câmara para autori-
zar a realização da despesa;

b) O processo de aquisição deve orientar-se pelas regras enun-
ciadas nos números anteriores, com as devidas adaptações;
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c) O Serviço de Aprovisionamento deverá anexar à factura
o duplicado da requisição externa e remetê-la ao serviço
requisitante para confirmação do serviço efectuado;

d) Os Sectores de Contabilidade e de Tesouraria realizarão
os procedimentos referidos nas alíneas f) e g) do n.º 1,
respectivamente.

CAPÍTULO VI

Métodos e procedimentos de controlo
das disponibilidades

Artigo 15.º

Documentos obrigatórios da tesouraria

Na tesouraria são utilizados os seguintes documentos obrigató-
rios:

a) Folha de caixa (SC-8);
b) Resumo diário de tesouraria (SC-9)

Artigo 16.º

Montante em caixa

Para assegurar o controlo das disponibilidades é necessário
que exista diariamente, em caixa, um montante em numerário
que não exceda os 2500 euros para fazer face às necessidades
da autarquia, o qual poderá ser alterado por deliberação do ór-
gão executivo.

Nos casos em que o montante em numerário existente em cai-
xa ultrapasse os 2500 euros, deverá o tesoureiro depositar o ex-
cesso nas entidades bancárias.

Artigo 17.º

Pagamentos

1 — Os pagamentos podem ser efectuados através de numerá-
rio, cheque ou transferência bancária, em função do montante a
pagar.

2 — A partir de montantes superiores a 500 euros, o pagamen-
to deve ser efectuado através de cheque.

3 — Os pagamentos efectuados através de transferências ban-
cárias devem ser acompanhados de autorização através de ofício
assinado pelo presidente da Câmara ou vereador com competên-
cia delegada para o efeito e pelo tesoureiro ou seu substituto.

4 — Aquando da realização do pagamento é aposto o carimbo
na ordem de pagamento com a designação de pago.

5 — Para pagamentos superiores a 4987,98 euros, de acordo
com o estabelecido no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 411/
91, de 17 de Outubro, o Sector de Contabilidade deve solicitar ao
fornecedor uma certidão da segurança social.

6 — No acto do pagamento deve ser entregue o respectivo re-
cibo, e na falta deste, é necessário apor o carimbo e assinatura da
entidade na ordem de pagamento.

Artigo 18.º

Cheques

1 — Os cheques não preenchidos ficam à guarda do tesoureiro e
em lugar seguro.

2 — Ficam igualmente à guarda do tesoureiro os cheques emiti-
dos e posteriormente anulados, sendo neste caso inutilizadas as
assinaturas, se as houver, e arquivados por ordem sequencial.

3 — Os cheques serão preenchidos pela tesouraria e apensos
à respectiva ordem de pagamento. Todos os cheques deverão
ser emitidos nominativamente e cruzados, devendo o espaço à
frente do nome do beneficiário ser inutilizado com um traço
horizontal.

4 — Cada cheque deverá ser assinado primeiramente pelo pre-
sidente da Câmara ou vereador com competência delegada para o
efeito, e posteriormente pelo tesoureiro ou seu substituto.

5 — A assinatura dos cheques deve ainda ser feita na presença
da respectiva ordem de pagamento e respectivos documentos que
lhe deram origem.

6 — Deve efectuar-se o registo do nome da entidade bancária e
o número do cheque, na respectiva ordem de pagamento.

Artigo 19.º

Cobrança de receitas

1 — Compete à tesouraria proceder à cobrança das receitas
municipais.

2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior a cobrança
de receitas por entidades diversas do tesoureiro, as quais são co-
bradas pelo funcionário designado para o efeito por despacho do
presidente da Câmara Municipal, nomeadamente nas receitas rela-
tivas a águas e saneamento que serão efectuadas pelos cobradores
de consumos e em locais especificamente definidos para o efeito;
das receitas relativas a ocupação de lugares em mercados e feiras;
das receitas provenientes do parque de campismo, piscinas, posto
de turismo e cine-teatros.

3 — Os montantes cobrados fora da tesouraria, pelos serviços
mencionados no número anterior, serão depositados no próprio
dia da sua cobrança, em entidade bancária designada para o efeito,
na conta do município, cabendo a responsabilidade pelos montan-
tes cobrados àqueles que os efectuarem.

Artigo 20.º

Débito ao tesoureiro

1 — As receitas são cobradas virtualmente se os respectivos
documentos de cobrança forem debitados ao tesoureiro por delibe-
ração do órgão executivo — ponto 2.6.2. do POCAL.

2 — Depois de efectuado o débito, se a cobrança for efectuada
dentro do período de 15 dias, serão cobrados juros de mora, po-
dendo o pagamento ser efectuado em processo de execução fiscal.

Artigo 21.º

Abertura e movimento das contas bancárias

1 — Compete ao órgão executivo deliberar sobre a abertura de
contas bancárias tituladas pelo município de Serpa — ponto
2.9.10.1.2. do POCAL.

2 — As contas bancárias previstas no número anterior são
movimentadas simultaneamente com as assinaturas do presidente
do órgão executivo, ou do vereador com competência delegada para
o efeito, e do tesoureiro ou seu substituto.

Artigo 22.º

Contas correntes das instituições bancárias

Compete à tesouraria, para efeitos de controlo de tesouraria e
endividamento, manter permanentemente actualizadas as contas
correntes das instituições bancárias de que o município de Serpa é
titular.

Artigo 23.º

Reconciliações bancárias

1 — As reconciliações bancárias serão efectuadas mensalmente
por funcionário do Sector de Contabilidade, a designar por despa-
cho do presidente da Câmara.

2 — Após cada reconciliação bancária, deve-se analisar a vali-
dade dos cheques, promovendo o cancelamento daqueles que já se
encontrarem em trânsito há mais de seis meses, junto da institui-
ção bancária respectiva, efectuando em seguida os necessários re-
gistos contabilísticos de regularização.

Artigo 24.º

Responsabilidades do tesoureiro

1 — O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos,
montantes e documentos entregues à sua guarda, é verificada na
presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do
numerário e dos documentos sob a sua responsabilidade, a realizar
pelo funcionário a designar pelo chefe da Divisão de Administra-
ção Geral e Finanças, nas seguintes situações:

a) Trimestralmente sem aviso prévio;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo elei-

to ou do órgão que o substitui, no caso daquele ter sido
dissolvido;

d) Quando for substituído o tesoureiro.
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2 — Dos montantes conferidos serão lavrados termos de con-
tagem, os quais deverão ser assinados:

a) Pelo presidente da Câmara, pelo dirigente para o efeito
designado e pelo tesoureiro;

b) Pelo presidente da Câmara, pelo dirigente para o efeito
designado, pelo tesoureiro empossado e pelo tesoureiro
cessante, no caso da alínea d) do número anterior.

3 — O tesoureiro responde directamente perante o executivo
pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas e é respon-
sável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria, nos seus diver-
sos aspectos.

4 — Os demais funcionários em serviço na tesouraria, respon-
dem perante o respectivo tesoureiro pelos seus actos e omissões
que se traduzem em situações de alcance, qualquer que seja a sua
natureza.

5 — A responsabilidade do tesoureiro cessa no caso dos factos
apurados não lhe serem imputáveis.

6 — A responsabilidade por situações de alcance não são impu-
táveis ao tesoureiro estranho aos factos que as originaram, ex-
cepto se, no desempenho das suas funções, controlo e apuramen-
to tiver agido com culpa.

Artigo 25.º

Fundos de maneio

1 — Em caso de reconhecida necessidade o órgão executivo do
município pode deliberar dobre a aprovação da constituição de fundos
de maneio para ocorrer a pequenas despesas correntes considera-
das urgentes e inadiáveis.

2 — Para efeito de controlo dos fundos de maneio deve o ór-
gão executivo deliberar sobre a aprovação da constituição de fun-
dos de maneio, que deverá ser efectuada na primeira reunião do
executivo, a realizar no início de cada ano, e ser objecto de uma
norma própria.

3 — Neste sentido, e para efeitos do número anterior, o órgão
executivo aprovou, em 11 de Janeiro de 2002, o Regulamento dos
Fundos de Maneio, cujo conteúdo é parte integrante ao presente
Regulamento.

CAPÍTULO VII

Métodos e procedimentos de controlo
das contas de terceiros

Artigo 26.º

Da realização das despesas

Compete ao Sector de Aprovisionamento o desenvolvimento de
todos os procedimentos relativos à realização de despesas com
locação ou aquisição de bens e serviços, salvo quando esteja em
causa processo especializado, nomeadamente empreitada de obras
públicas, cabendo neste caso a responsabilidade à Divisão de Em-
preitadas, sendo aplicável a legislação em vigor.

Artigo 27.º

Das requisições externas (SC-4)

1 — A requisição externa deve mencionar as quantidades e to-
das as especificações dos artigos a adquirir, preço unitário, prazo e
local de entrega, e demais condições contratuais, designadamente
descontos e condições de pagamento, assim como o número da
consulta prévia ou concurso.

2 — Este documento deve ser emitido em triplicado, destinan-
do-se o original ao fornecedor, o duplicado ao armazém ou servi-
ço requisitante e o triplicado para o Sector de Aprovisionamento.

Artigo 28.º

Da entrega dos bens

1 — A entrega dos bens é feita no armazém ou no próprio ser-
viço que requisitou o bem, caso se trate de bens armazenáveis ou
de bens de imobilizado e ou bens não armazenáveis, respectiva-
mente.

2 — A conferência física, qualitativa e quantitativa dos bens
recebidos deve ser efectuada de imediato pelo serviço receptor.
Havendo coincidência entre as quantidades contadas e as mencio-
nadas na guia de remessa e requisição externa, é aposto um carim-
bo com a designação de conferido e recebido, bem como a assina-
tura do funcionário que efectuou a conferência. Estes documentos
são remetidos ao Sector de Aprovisionamento.

Não havendo coincidência entre as quantidades contadas e as
mencionadas na guia de remessa e requisição externa, deverá o serviço
receptor informar de imediato o Sector de Aprovisionamento, para
que este contacte o fornecedor e se esclareça a situação.

Artigo 29.º

Conferência das facturas

1 — No Sector de Contabilidade procede-se à conferência das
facturas com a guia de remessa e requisição externa, ou no caso de
não existir guia de remessa, deve a factura ser acompanhada de
informação do serviço requisitante.

2 — No caso de facturas recebidas com mais de uma via, é aposto
nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo com a menção
de duplicado.

3 — A conferência da factura engloba dois aspectos distintos:

a) A confirmação de que o fornecedor facturou aquilo que
foi encomendado e que foi, efectivamente, recebido e nas
condições acordadas;

b) A confirmação da veracidade dos cálculos aritméticos.

4 — Depois de conferidas as facturas, o respectivo funcionário
do Sector de Contabilidade deve apor a menção de conferida e a
sua assinatura, bem como classificá-la contabilisticamente com a
indicação dos códigos da conta a movimentar e do número do
fornecedor.

5 — Após o pagamento deve ser aposto na factura um carimbo
com a indicação de que foi paga e em que data.

Artigo 30.º

Reconciliações

Deverão ser efectuadas trimestralmente pelo Sector de Conta-
bilidade, por funcionário a designar, as seguintes reconciliações:

a) Reconciliações nas contas de empréstimos bancários com
instituições de crédito, controlando-se o cálculo dos res-
pectivos juros;

b) Reconciliações na conta corrente de devedores e credo-
res;

c) Reconciliações nas contas Estado e outros entes públicos;
d) Reconciliações entre os extractos de conta corrente de

clientes e de fornecedores com as respectivas contas da
autarquia.

CAPÍTULO VIII

Métodos e procedimentos de controlo das existências

Artigo 31.º

Normas e procedimentos gerais

Os métodos e procedimentos gerais de controlo das existências
devem permitir que:

a) A cada local de armazenagem de existências corresponde
um responsável nomeado para o efeito;

b) O armazém apenas faz entregas mediante a apresentação
de requisições internas devidamente autorizadas pelo res-
ponsável do serviço requisitante;

c) As fichas de existências do armazém são movimentadas
para que o seu saldo corresponda permanentemente aos
bens existentes no armazém;

d) Os registos nas fichas de existências são realizados por
pessoas, que sempre que possível, não procedam ao ma-
nuseamento físico das existências em armazém;

e) As existências são periodicamente sujeitas a inventaria-
ção física.
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Artigo 32.º

O armazém

1 — Existirá um único local de armazenagem das existências,
situado no estaleiro municipal da Câmara Municipal de Serpa.

2 — O responsável pelo manuseamento dos bens será o fiel de
armazém e o responsável pelo lançamento dos movimentos de
entradas e saídas, seu controlo e envio de informação, será o res-
ponsável pelo armazém.

3 — Os pedidos de material são todos, sem excepção, efec-
tuados ao armazém mediante a apresentação de uma requisição
interna.

4 — Quando for atingido o stock mínimo de determinado mate-
rial, deverá o responsável pelo armazém elaborar um pedido de
aquisição de material, que depois de informado pelo chefe da Di-
visão de Administração Geral e Finanças em conjunto com outras
divisões, será submetido a despacho do presidente da Câmara
Municipal para autorizar a realização da despesa.

Artigo 33.º

Das saídas de armazém

1 — As saídas de materiais do armazém são tituladas por uma
requisição interna (SC-3) devidamente autorizada pelo responsá-
vel do serviço requisitante.

2 — Com base na requisição interna, sem a qual o armazém não
deverá fazer qualquer entrega de material, será emitida, em tripli-
cado, uma guia de saída. O original da guia de saída será para o
serviço requisitante, o duplicado para o armazém e o triplicado
para o Sector de Património e Custos.

3 — No caso de não existir material em stock para a satisfação
da requisição interna, deverá o armazém elaborar um pedido de
aquisição de material, em duplicado, em que o original está desti-
nado ao Sector de Aprovisionamento e o duplicado ao armazém.

Artigo 34.º

Das entradas em armazém

1 — O armazém dever proceder, informaticamente, à entrada
do material mediante a emissão da respectiva nota de entrada, depois
deste ter sido devidamente conferido.

2 — Se o material que foi entregue pelo armazém ao serviço
requisitante, não for consumido na totalidade, deverão ser toma-
dos os seguintes procedimentos: o serviço requisitante respecti-
vo deverá elaborar, em triplicado, uma guia de devolução ao ar-
mazém. O original da guia tem como destino o armazém, o duplicado
o serviço requisitante e o triplicado o Sector de Património e
Custos.

3 — Deve o armazém conferir e receber o material, com base
na guia de devolução, emitindo de seguida a respectiva nota de
entrada.

Artigo 35.º

As fichas de existências

1 — Os movimentos de entradas e saídas de existências em ar-
mazém devem ser lançados numa ficha de existências, para que o
seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes no
armazém.

2 — Os registos nas fichas de existências devem ser realizados
por pessoas que não procedam ao manuseamento físico das exis-
tências em armazém.

3 — As fichas de existências em armazém devem estar perma-
nentemente actualizadas (sistema de inventário permanente).

Artigo 36.º

Controlo das existências

1 — Anualmente, semestralmente e sempre que se justificar, dever-
-se-á proceder à inventariação física das existências em armazém,
podendo utilizar-se testes de amostragem; procedendo-se às regu-
larizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quan-
do for caso disso, utilizando para tal fichas de verificação de stock
que contenham os seguintes elementos:

Número e data da ficha de verificação de stock;

Código informático, designação e unidade de movimentação
do material inventariado;

Quantidade em stock, na aplicação informática, na ficha de
existência e físico;

Quantidade a regularizar (+/-) na ficha de existência e na
aplicação informática;

Justificação dos desvios.

CAPÍTULO IX

Métodos e procedimentos de controlo do imobilizado

Artigo 37.º

Normas e procedimentos gerais

1 — A gestão do imobilizado relativo a bens móveis e imóveis
do município baseia-se no Regulamento do Inventário e Cadastro
do Património do Município de Serpa.

2 — Compete ao Sector de Património e Custos a gestão, orga-
nização e inventariação do património de bens móveis e imóveis.

Artigo 38.º

Aquisições

Todas as operações relativas a aquisições de imobilizado efec-
tuam-se de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos e
com base em deliberação do órgão executivo ou despacho do
presidente da Câmara, conforme as respectivas competências,
devendo ser efectuadas através de requisição externa ou contra-
to, emitidos pelos responsáveis e após verificação do cumpri-
mento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria
de empreitadas e fornecimentos.

Artigo 39.º

Fichas de imobilizado

1 — As fichas de imobilizado deverão ser mantidas permanen-
temente actualizadas no Sector de Património e Custos.

2 — Todos os elementos do imobilizado devem encontrar-se
inventariados, devidamente identificados e registados numa ficha
individual onde deve constar o seguinte:

Descrição;
Data de aquisição e de entrada em funcionamento;
Nome do fornecedor e número da factura;
Amortização do exercício e acumulada;
Seguros;
Localização física;
Registos de conservação e reparação ao abrigo de contratos

de assistência;
Vida útil estimada do bem;
Classificação contabilística.

3 — Para efeitos do número anterior, deverá o Sector de Con-
tabilidade enviar ao Sector de Património e Custos cópia dos do-
cumentos que comprovem a propriedade por parte do município,
bem como o Serviço de Notariado fornecer cópia de todos os
contratos e escrituras efectuadas.

Artigo 40.º

Responsáveis pelos bens

1 — Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamentos
que lhe sejam distribuídos.

2 — Relativamente aos bens e equipamentos colectivos, a res-
ponsabilidade consignada no número anterior é cometida ao res-
ponsável da secção/sector/serviço, consoante o caso, em que os
bens/equipamentos se integrem.

3 — Para que a responsabilidade seja efectiva, o Sector de
Património enviará aos responsáveis a folha de carga respecti-
va, a qual deverá ser conferida, assinada e afixada em lugar vi-
sível.

4 — Com a folha de carga serão igualmente distribuídas fichas
de aumento à folha de carga, de abate, de verificação de incapaci-
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dade/avaria, de transferência, etc., que deverão ser preenchidas e
enviadas ao Sector de Património e Custos sempre que algumas
destas ocorrências se verificarem.

5 — Deve o Sector de Património e Custos registar todas as
alterações, verificar a sua veracidade e, após corrigida a situação
inicial, enviar novas folhas de carga.

Artigo 41.º

Abate de bens

Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento dei-
xe de ter utilidade, deve o funcionário a quem o mesmo esteja afecto
ou distribuído, comunicar tal facto ao respectivo superior hierár-
quico e preencher a respectiva ficha de abate.

Artigo 42.º

Reconciliações e controlo de registo do imobilizado

1 — Compete ao Sector de Contabilidade e ao Sector de Patri-
mónio e Custos a realização trimestral de reconciliações entre os
registos das fichas e os registos contabilísticos (contabilidade pa-
trimonial), quanto ao montante das aquisições, das amortizações
do exercício e as acumuladas, bem como os abates verificados no
exercício, com o objectivo de detectar bens que tenham sido aba-
tidos ou adquiridos sem que se tenha procedido à actualização dos
registos.

2 — O Sector de Património e Custos realiza durante os meses
de Novembro e Dezembro de cada ano, a verificação física dos
bens do activo imobilizado e sua operacionalidade, conferindo-as
com os seus registos, procedendo prontamente à regularização a
que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for
o caso.

3 — Em Janeiro de cada ano, o Sector de Património e Custos
enviará a cada responsável, um inventário patrimonial actualiza-
do, a fim de o mesmo ser devidamente subscrito.

CAPÍTULO X

Recursos humanos

Artigo 43.º

A gestão de recursos humanos

A gestão administrativa dos recursos humanos e processamento
de remunerações está directamente cometida à Divisão de Recur-
sos Humanos e Modernização Administrativa, de acordo com as
funções e competências que lhe foram atribuídas no âmbito da
organização dos serviços municipais.

Artigo 44.º

Horas extraordinárias

1 — As horas extraordinárias devem ser previamente autoriza-
das pelo presidente da Câmara, devendo a Divisão de Recursos
Humanos processá-las após confirmação dos responsáveis, de acordo
com as disposições legais aplicáveis.

2 — Mensalmente, a Divisão de Recursos Humanos deverá con-
trolar o número de horas de trabalho extraordinário (tendo em
atenção os limites legais em vigor), devendo informar o responsá-
vel, antes de ser atingido o limite legal.

Artigo 45.º

Ajudas de custo

O abono de ajudas de custo, compreendendo o pagamento de
refeições e alojamento, e despesas de transporte por parte dos
funcionários, devem ser formalizadas através de impresso próprio
sendo devidamente justificadas e aprovadas pelo presidente e pos-
teriormente enviadas à Divisão de Recursos Humanos, devendo ser
pagas de acordo com a legislação em vigor, não havendo lugar ao
pagamento do abono das ajudas de custo se a correspondente pres-
tação for efectuada em espécie.

CAPÍTULO XI

Outros métodos e procedimentos

Artigo 46.º

Documentos obrigatórios da contabilidade de custos

São documentos obrigatórios da contabilidade de custos as fi-
chas a seguir discriminadas:

a) Materiais (CC-1);
b) Cálculo de custo/hora da mão-de-obra (CC-2);
c) Mão-de-obra (CC-3);
d) Cálculo do custo/hora de máquinas e viaturas (CC-4);
e) Máquinas e viaturas (CC-5);
f) Apuramento de custos indirectos (CC-6);
g) Apuramento de custos de bem ou serviço (CC-7);
h) Apuramento de custos directos por função (CC-8);
i) Apuramento de custos por função (CC-9).

Artigo 47.º

Das obras por administração directa

1 — Toda e qualquer obra realizada por administração directa
deverá ser aprovada pelos respectivos órgãos e constar no Plano
Plurianual de Investimentos (PPI), só se podendo realizar desde
que as verbas estejam inscritas no orçamento em vigor.

2 — Para cada obra deverá ser elaborada uma folha de obra, a
qual deverá conter informação relativa à mão-de-obra utilizada,
máquinas, viaturas e outros equipamentos utilizados, bem como os
materiais aplicados na obra.

3 — A folha de obra deverá ser preenchida diariamente pelo
responsável e enviada no final de cada mês ao Sector de Patrimó-
nio e Custos para apuramento dos respectivos custos.

4 — Dever-se-á proceder de igual modo, no que diz respeito à
execução de qualquer outro tipo de actividades desenvolvidas pelo
município, tais como feiras, festividades e outros eventos.

Artigo 48.º

Das obras por empreitada

1 — Toda e qualquer obra realizada por empreitada, deverá ser
aprovada pelos respectivos órgãos e constar no Plano Plurianual
de Investimentos (PPI), só se podendo realizar desde que as ver-
bas estejam inscritas no orçamento em vigor.

2 — Para cada obra deverá ser elaborada uma conta corrente,
que será preenchida pela Divisão de Empreitadas a partir dos res-
pectivos autos de medição.

3 — No final de cada ano e aquando da conclusão da obra, de-
verá a Divisão de Empreitadas remeter ao Sector de Património e
Custos a respectiva conta corrente da obra devidamente datada e
assinada.

Artigo 49.º

Da gestão das viaturas/máquinas

1 — No início de cada semana será distribuída, pelo encarrega-
do geral, uma folha por viatura, que será preenchida pelos even-
tuais utilizadores, onde deve constar a seguinte informação:

Descrição da viatura/máquina;
Data e hora (saída/regresso);
Designação da obra a que se destina;
Quilometragem;
Designação do serviço;
Nome e assinatura do motorista e do encarregado.

2 — Se se verificar alguma anomalia na viatura ou máquina em
serviço, o respectivo utilizador deverá preencher um documento
onde anote as eventuais anomalias.

3 — Este documento é entregue ao encarregado geral, que veri-
fica, assina e o remete para a oficina.

4 — Efectuado o diagnóstico à avaria, o responsável pela ofici-
na indica no mesmo documento (no campo das observações) o
material necessário à reparação e remete de novo ao encarregado
geral.
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5 — Em função dos custos e do tipo de reparação, o vereador
responsável pelo pelouro decide se a reparação se deve efectuar
pelos serviços municipais (caso estes tenham capacidade em tem-
po oportuno para a reparar) ou se deve recorrer à reparação em
entidades externas. Caso a reparação seja efectuada no exterior,
será preenchido pelo responsável da oficina, o pedido de aquisição
de serviços, onde conste as especificações do trabalho a realizar,
que deverá ser submetido, juntamente com todas as informações,
a despacho do presidente da Câmara.

6 — Se a reparação for efectuada nos serviços municipais, de-
vem-se registar todos os elementos numa ficha de reparação, que
deverá ser assinada pelo responsável pela reparação e enviada ao
encarregado geral. Cada viatura/máquina deverá ter um processo
individual devidamente organizado.

Artigo 50.º

Das aplicações informáticas

1 — O controlo das aplicações informáticas fica sob a respon-
sabilidade do Gabinete de Informática, sob orientação do chefe da
Divisão de Recursos Humanos e Modernização Administrativa.

2 — O responsável pelo Gabinete de Informática deve:

a) Zelar pela segurança dos suportes informáticos à sua guarda;
b) Assegurar o apoio técnico a todos os serviços, no que diz

respeito ao funcionamento do hardware e software, de
forma a acompanhar o funcionamento informático da
Câmara Municipal de Serpa.

3 — O responsável deve ainda proceder de forma a minimizar
os riscos de perda de informação, nomeadamente a:

a) Efectuar, diariamente, cópias de segurança das aplicações;
b) As cópias de segurança devem estar guardadas em lugar

seguro e contra risco de incêndio
c) Deverão ser criadas palavras-chave para as diversas apli-

cações.

CAPÍTULO XII

Disposições finais

Artigo 51.º

Casos omissos

As dúvidas de interpretação e os casos omissos nas presentes
normas serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal.

Artigo 52.º

Revogação e entrada em vigor

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte que
contrariem as regras e os princípios estabelecidos no presente Re-
gulamento.

O presente Regulamento entra em vigor no 15.º dia subsequente
ao da sua aprovação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso n.º 10 435/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 31 de
Outubro de 2002, vai ser renovado, por cinco meses, o contrato
de trabalho a termo certo celebrado em 5 de Abril de 2002 com
Ricardo Nuno Pinto Alves, ao abrigo do artigo 18.º do citado di-
ploma, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

6 de Novembro de 2002. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.º 10 436/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 25 de
Outubro de 2002, vai ser renovado, por seis meses, o contrato de

trabalho a termo certo celebrado em 2 de Dezembro de 2001 com
Diozílio Manuel Correia Pica, ao abrigo do artigo 18.º do citado
diploma, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

6 de Novembro de 2002. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.º 10 437/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 31 de
Outubro de 2002, vai ser renovado, por cinco meses, o contrato
de trabalho a termo certo celebrado em 3 de Abril de 2002 com
Gemeniano Pereira da Cruz, ao abrigo do artigo 18.º do citado
diploma, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

6 de Novembro de 2002. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.º 10 438/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado
de 31 de Outubro de 2002, foi renovado, por cinco meses, o contrato
de trabalho a termo certo celebrado em 6 de Maio de 2002, com
Lionel Marti, ao abrigo do artigo 18.º do citado diploma, com a
nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho.

6 de Novembro de 2002. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.º 10 439/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 31 de
Outubro de 2002, vai ser renovado, por cinco meses, o contrato
de trabalho a termo certo celebrado em 4 de Abril de 2002 com
Bruno Januário Relvas, ao abrigo do artigo 18.º do citado diploma,
com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Julho.

7 de Outubro de 2002. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.º 10 440/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 31 de
Outubro de 2002, vão ser renovados, por seis meses, os contratos
de trabalho a termo certo celebrados em 3 de Junho de 2002 com
Cândido Manuel Marques Guerra e Luís Alberto Vieira Pinto, ao
abrigo do artigo 18.º do citado diploma, com a nova redacção in-
troduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

7 de Outubro de 2002. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.º 10 441/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 31 de
Outubro de 2002, vai ser renovado, por 12 meses, o contrato de
trabalho a termo certo celebrado em 27 de Junho de 2002 com
Manuel José dos Santos Teixeira, ao abrigo do artigo 18.º do cita-
do diploma, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho.

7 de Outubro de 2002. — O Vice-Presidente da Câmara, Manuel
José Cardoso Alves Pereira.

Aviso n.º 10 442/2002 (2.ª série) — AP.  — Nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, torna-se público que, por meu despacho datado de 31 de
Outubro de 2002, vai ser renovado, por seis meses, o contrato de
trabalho a termo certo celebrado em 3 de Setembro de 2002 com
Vanessa Marta Galaio Charouco, ao abrigo do artigo 18.º do citado


