RELATÓRIO E CONTAS 2014

Anexos às Demonstrações Financeiras
(código 8 / POCAL)

RELATÓRIO E CONTAS 2014

Caracterização da Entidade
(código 8.1 / POCAL)
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Notas ao Balanço e à Demonstração de
Resultados (código 8.2 / POCAL)
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Activo Bruto

411
412
4141
4142
4151
4152
4153
441
447

421
422
423
424
425
426
427
429
442
448

431
432
433
443
449

451
452
453
455
459
445
446

Rubricas
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios
Outras Construções e Infra-estruturas
Bens do património histórico, artístico e cultural
Outros Bens de domínio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público

Aumentos
0,00
0,00
136.757,57
0,00
0,00
9.856.630,68
14.972,24
10.008.360,49
0,00
0,00
19.952,91
32.693,03
6.806,75
59.452,69
0,00
0,00
140.245,11
82.245,72
14.076,10
10.550,25
0,00
5.140,05
0,00
0,00
252.257,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

Saldo Inicial
Reavaliação /ajustam.
1.400.546,17
0,00
0,00
0,00
90.442.621,62
0,00
0,00
0,00
1.425.958,88
0,00
4.625.731,61
0,00
110.387,10
0,00
98.005.245,38
0,00
Despesas de Instalação
975.961,20
0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento
0,00
0,00
Propriedade Industrial e outros direitos
401.277,07
0,00
Imobilizações em curso
206.444,24
0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas
46.731,56
0,00
1.630.414,07
0,00
Terrenos e Recursos Naturais
6.384,61
0,00
Edifícios e outras construções
3.886.239,54
0,00
Equipamento básico
2.019.360,46
1.140,90
Equipamento de transporte
620.870,52
150,21
Ferramentas e utensílios
1.488.652,58
0,00
Equipamento administrativo
851.706,77
0,00
Taras e vasilhame
0,00
0,00
Outras imobilizações corpóreas
69.679,57
0,00
Imobilizações em curso
0,00
0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas
0,00
0,00
8.942.894,05
1.291,11
Partes de capital
0,00
0,00
Obrigações e títulos de participação
0,00
0,00
Invest. em Imóveis - Terrenos e Recursos Naturais
0,00
0,00
Invest. em Imóveis - Edifícios e outras construções
0,00
0,00
Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras
0,00
0,00
Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública
0,00
0,00
Outras aplic. financeiras - Outros títulos
0,00
0,00
Imobilizações em curso
0,00
0,00
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00

Ano: 2014

Serviços Municipalizados de Viseu

Alienações
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Sinistros+Abates+Transf.
36.693,00
0,00
1.324.614,17
0,00
68.889,40
-1.341.624,09
-36.482,25
52.090,23
0,00
0,00
13.051,44
-51.879,48
-13.262,19
-52.090,23
0,00
0,00
-571,97
-22.179,25
-712,66
-3.332,49
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.796,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Final
1.437.239,17
0,00
91.903.993,36
0,00
1.494.848,28
13.140.738,20
88.877,09
108.065.696,10
975.961,20
0,00
434.281,42
187.257,79
40.276,12
1.637.776,53
6.384,61
3.886.239,54
2.160.174,50
681.087,20
1.502.016,02
858.924,53
0,00
74.819,62
0,00
0,00
9.169.646,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Unidade: Euros
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Amortizações e Provisões

Serviços Municipalizados de Viseu
Amortizações e Provisões

Ano: 2010
2014

Rubricas
De Bens de domínio público

Saldo Inicial

Unidade: Euros

Reforço

Regularizações

Saldo Final

485

Terrenos e Recursos Naturais

4851

0,00

0,00

0,00

0,00

Edifícios

4852

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Construções e Infra-estruturas

4853

34.929.054,69

3.675.831,53

-1.399,33

38.606.285,55

Bens do património histórico, artístico e cultural

4855

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Bens de domínio público

4859

306.215,19

50.478,60

0,00

356.693,79

35.235.269,88

3.726.310,13

-1.399,33

38.962.979,34
891.920,40

De Imobilizações incorpóreas

483

Despesas de Instalação

4831

848.079,60

43.840,80

0,00

Despesas de investigação e desenvolvimento

4832

0,00

0,00

0,00

0,00

Propriedade Industrial e outros direitos

4833

329.561,87

12.314,45

0,00

341.876,32

1.177.641,47

56.155,25

0,00

1.233.796,72

0,00

0,00

0,00

0,00

De Imobilizações corpóreas

482

Terrenos e Recursos Naturais

4821

Edifícios e outras construções

4822

Edifícios

48221

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Construções

48222

350.412,12

50.175,24

0,00

400.587,36
1.549.354,10

Equipamento básico

4823

1.247.732,98

203.422,48

-98.198,64

Equipamento de transporte

4824

496.856,45

44.736,61

21.098,58

520.494,48

Ferramentas e utensílios

4825

1.201.755,96

63.554,54

626,05

1.264.684,45

Equipamento administrativo

4826

706.589,94

53.556,69

3.001,20

757.145,36

Taras e vasilhame

4827

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras imobilizações corpóreas

4829

43.900,04

5.943,61

0,00

49.843,65

4.047.247,49

421.389,17

-73.472,81

4.542.109,40

0,00

0,00

0,00

0,00

De Investimentos em imóveis

481

Terrenos e Recursos Naturais

4811

Edifícios e outras construções

4812

Edifícios

48121

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Construções

48122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De Investimentos Financeiros

49

Partes de capital

491

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrigações e títulos de participação

492

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras aplicações financeiras:

495

Depósitos em instituições financeiras

4951

0,00

0,00

0,00

0,00

Títulos de dívida pública

4952

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros títulos

4953

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Provisões Acumuladas

19
291
292
39
49

Ano:

2014

Contas
0,00

0,00
0,00

Provisões para Investimentos Financeiros

7.496,14

357.222,84

Saldo Inicial

Provisões para Depreciação de Existências

Provisões para Riscos e Encargos

Provisões para Cobranças Duvidosas

Provisões para Aplicações de Tesouraria
0,00

0,00

0,00

1.104,79

44.837,45

Aumento

Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

0,00

0,00

0,00

4.736,44

28.814,88

Reducao

0,00

0,00

3.864,49

373.245,41

0,00

Euros

Saldo Final

Unidade:

RELATÓRIO E CONTAS 2014

Demonstração CMVMC

Regularizações de Existências
Existências Finais
Custos no Exercício

Compras

Existências Iniciais

Movimentos

2014

472.408,86
68,65
622.768,18
481.450,78

2.896,46
0,00
0,00
2.896,46

631.741,45

Matérias-primas subsidiárias e de consumo

(unidade: EUR)

Ano:

0,00

Mercadorias

Serviços Municipalizados de àgua e Saneamento de Viseu

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

RELATÓRIO E CONTAS 2014

Demonstração de Resultados Financeiros

Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria
Outros proveitos e ganhos financeiros

48.249,25 787
-45.247,01 788
39.758,49

0,00
0,00

34.589,13
-25.378,41
51.302,16

Provisões para aplicações financeiras

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Perdas na alienação de aplicações de tesouraria

Outros custos e perdas financeiros

Resultados Financeiros

685

687

688

0,00

0,00
0,00 786

0,00 785

0,00 784

0,00 783

Descontos de pronto pagamento obtidos

Diferenças de câmbio favoráveis

Rendimentos de participações de capital

Rendimentos de imóveis

Ganhos em entidades participadas

Amortizações de investimentos em imóveis

0,00 782

684

0,00

683

Juros obtidos

Proveitos e Ganhos

Perdas em entidades participadas

36.756,25 781

2013

Código
das
Contas

682

42.091,44

2014

Exercícios

Juros suportados

Custos e Perdas

681

Código
das
Contas

Demonstração de resultados financeiros

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

39.758,49

51.302,16

Pag. 1 de 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.242,18

0,00

19.516,31

2013

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.685,81

0,00

30.616,35

2014

Exercícios

Ano:

RELATÓRIO E CONTAS 2014

Demonstração de Resultados Extraordinários

Correções relativas a exercícios anteriores

Outros custos e perdas extraordinárias

697

698

Resultados extraordinários

Multas e Penalidades

Perdas em imobilizações

694

Aumentos de amortizações e de provisões

Perdas em existências

693

696

Dívidas incobráveis

695

Transferências de capital concedidas

692

Custos e Perdas

691

Código
das
Contas
0,00

0,00 791

Código
das
Contas

3.322.305,98
3.597.888,00

3.315.306,67

602,30 798

215.827,12 797

0,00 796

39.750,06 795

187,13 794

1.105,09 793

18.110,32 792

2013

3.097.614,07

23.789,45

153.827,10

0,00

11.123,91

1.608,84

159,45

27.183,85

2014

Exercícios

Outros proveitos e ganhos extraordinários

Correções relativas a exercícios anteriores

Reduções de amortizações e de provisões

Benefícios de penalidades contratuais

Ganhos em imobilizações

Ganhos em existências

Recuperação de dívidas

Restituições de impostos

Proveitos e Ganhos

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

0,00

6.004,28

0,00
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A Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira
Assinatura ………………………………………………………

O Membro do Conselho de Administração responsável pela área/pelouro
financeiro
Assinatura ………………………………………………………

Na coluna a) indicar o valor do saldo
constante do extrato bancário à data de
31/12/n.
Na coluna b) a importância constante do
Resumo Diário de Tesouraria.
Na coluna c) indicar para cada conta,
consuante a situação, um dos seguintes
códigos:
(1) Reconciliação
efetuada
e
justificadas as divergências.
(2) Reconciliação efetuada mas não
justificada a divergênca de ...........
(3) Reconciliação não efetuada.
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Equipamentos e
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Setor Piscinas
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Serviço de Leitura
e Cobrança

Serviço de
Faturação

Serviço de Expediente
Geral e Arquivo

Serviço de Apoio a
Utentes e Atendimento
Telefónico

Serviço de Análise
e Tratamento de
Reclamações

Serviço de
Controlo de
Consumos e de
Faturação

Serviço de
Atendimento

S.C.
Secção Comercial

Serviço de Gestão de
Pessoal

S.A.C.
S.A.
Sector
Secção
Administrativo e
Administrativa
Comercial

Serviço de Armazém
e Gestão de Stocks

Serviço de Obras
Particulares e
Loteamentos
Serviço de
Empreitadas e
Obras Públicas

Serviço Compras

Secção de
Aprovisionamento e
Stocks

Serviço de Atas

S. S.
Secção de
Secretariado

D.A.F.
Divisão
Administrativa e
Financeira
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Tesouraria

Serviço
Contabilidade
Analítica

Serviço
Contabilidade
Patrimonial

Serviço
Contabilidade
Orçamental

Contabilidade
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Serviço
Património Móvel

Serviço
Património
Imóvel

Secção de Gestão do
Património

S.E.P.
Setor de
Estudos e
Projetos

Serviço de
Segurança,
Higiene e Saúde
no Trabalho

Serviço de
Controlo de
Afluentes e
Efluentes

Serviço de
Limpeza e
Desinfecção

Serviço de
Cadastro e SIG

Serviço de
Controlo e
Parametrização
Telegestão

Serviço de
Controlo da
Qualidade da
Água

S.C.Q.
Setor de
Controlo da
Qualidade

Serviço de
Projetos,
Desenho e
Topografia

D.E.Q
Divisão de
Estudos e
Qualidade
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Serviço de
Água

Serviço de
Saneamento

Serviço de
Fiscalização
de Água e
Saneamento

Setor de
Redes de Água e
Águas Residuais

Serviço de
Exploração
da
Telegestão
Serviço de
Fontes e
Edifícios

Setor de
Tratamento de Água

D.C.E
Divisão de
Conservação e
Exploração

ORGANOGRAMA

Serviço de
Operação de
E.T.A e
E.E.A.

Serviço de
Conservação
de E.T.A e
E.E.A.

Serviço de
Captação de
Água

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
ÁGUA E SANEAMENTO DE VISEU

Setor de
Tratamento de Águas
Residuais

Serviço de
Operação de
E.T.A.R. e
E.E.A.R.

Serviço de
Conservação
de E.T.A.R.
e E.E.A.R.
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Serviço de Empreitadas
de Obras Públicas

D.E.L.
Divisão de Empreitadas e
Loteamentos

Serviço de Loteamentos
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CAPÍTULO I
c)
d)
e)

Disposições gerais
Artigo 1º
Lei habilitante

f)
g)

O presente sistema de controlo interno é elaborado
em conformidade com o DL 54-A/99 de 22 de
Fevereiro, diploma que aprovou o POCAL.

h)

Artigo 2º

i)

Âmbito de aplicação

j)

1. Com o presente sistema controlo interno
pretende-se o estabelecimento de um sistema de
controlo interno onde seja identificado o plano
de organização, bem como os métodos, regras e
procedimentos a adoptar por estes Serviços de
acordo com um conjunto de princípios que
permitam alcançar uma maior eficácia na gestão
de serviços.
2. As presentes Normas do SCI são aplicáveis a
todos os serviços dos Serviços Municipalizados
de Viseu.
3. O incumprimento das presentes Normas
constituirá infracção disciplinar, nos termos do
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

órgãos e das decisões dos respectivos
titulares;
A salvaguarda do património;
A aprovação e controlo de documentos;
A exactidão e integridade dos registos
contabilísticos, bem como a garantia da
fiabilidade da informação produzida;
O incremento da eficiência das operações;
A 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 no âmbito
dos mercados públicos;
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.
Artigo 5º
Acompanhamento e avaliação

1. O Director – Delegado reunirá os contributos
de todas as divisões decorrentes da aplicação
das presentes normas, nas suas atribuições de
acompanhamento e avaliação permanente do
presente regulamento.
2. Aqueles contributos sustentarão a proposta de
revisão e actualização que o Director –
Delegado remeterá à apreciação do Conselho
de Administração, pelo menos, de dois em dois
anos, que, se assim o entender, submeterá a
decisão do órgão executivo.

Artigo 3º
Objecto

O presente sistema de controlo interno destina-se a
assegurar o desenvolvimento das actividades da
autarquia de forma ordenada e eficiente, incluindo
a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção
de situações de ilegalidade, fraude e erro, a
exactidão, a integridade dos registos contabilísticos
e a preparação oportuna de informação fiável.

CAPÍTULO II
Princípios e regras
Artigo 6º

Artigo 4º

Princípios orçamentais

Objectivos

Na elaboração e execução do orçamento devem ser
seguidos os seguintes princípios orçamentais:
a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA – a elaboração,
aprovação e execução do orçamento das
autarquias locais é independente do Orçamento
do Estado;
b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – os montantes
previstos no orçamento são anuais, coincidindo
o ano económico com o ano civil;

1. Este sistema de controlo interno deve ter em
conta os seguintes objectivos gerais:
a) 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;
b) O cumprimento das deliberações dos
1
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c) PRINCÍPIO DA UNIDADE – o orçamento das
autarquias locais é único;
d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE – o orçamento
compreende todas as despesas e receitas,
inclusive as dos serviços municipalizados, em
termos globais, devendo o orçamento destes
serviços apresentar-se em anexo;
e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO – o orçamento prevê
os recursos necessários para cobrir todas as
despesas, e as receitas correntes devem ser
pelo menos iguais às despesas correntes;
f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO – o orçamento
discrimina suficientemente todas as despesas e
receitas nele previstas;
g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO – o produto
de quaisquer receitas não pode ser afecto à
cobertura de determinadas despesas, salvo
quando essa afectação for permitida por lei;
h) PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – todas as
despesas e receitas são inscritas pela sua
importância integral, sem deduções de
qualquer natureza.

e)
f)

g)

h)

Artigo 7º
Princípios contabilísticos

A aplicação dos princípios contabilísticos
fundamentais, a seguir formulados, deve conduzir
à obtenção de uma imagem verdadeira e
apropriada da situação financeira, dos resultados e
da execução orçamental da entidade:
a) PRINCÍPIO DA ENTIDADE CONTABILÍSTICA –
constitui entidade contabilística todo o ente
público ou de direito privado que esteja
obrigado a elaborar e apresentar contas de
acordo com o Plano Oficial de Contabilidade.
Quando as estruturas organizativas e as
necessidades de gestão e informação o
requeiram, podem ser criadas subentidades
contabilísticas, desde que esteja devidamente
assegurada a coordenação com o sistema
central;
b) PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – considera-se
que a entidade opera continuamente, com
duração ilimitada;
c) PRINCÍPIO DA CONSISTÊNCIA – considera-se
que a entidade não altera as suas políticas
contabilísticas de um exercício para o outro. Se
o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente
relevantes, esta deve ser referida de acordo
com o anexo às demonstrações financeiras;
d) PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO (ou do
acréscimo) – os proveitos e os custos são
reconhecidos quando obtidos ou incorridos,

independentemente do seu recebimento ou
pagamento,
devendo
incluir-se
nas
demonstrações financeiras dos períodos a que
respeitem;
PRINCÍPIO DO CUSTO HISTÓRICO – os registos
contabilísticos devem basear-se em custos de
aquisição ou de produção;
PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA – significa que é
possível integrar nas contas um grau de
precaução ao fazer as estimativas exigidas em
condições de incerteza sem, contudo, permitir
a criação de reservas ocultas ou provisões
excessivas ou a deliberada quantificação de
activos e proveitos por defeito ou de passivos e
custos por excesso;
PRINCÍPIO
DA
MATERIALIDADE
–
as
demonstrações financeiras devem evidenciar
todos os elementos que sejam relevantes e que
possam afectar avaliações ou decisões dos
órgãos das autarquias locais e dos interessados
em geral,
PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – os
elementos das rubricas do activo e do passivo
(balanço), dos custos e perdas e de proveitos e
ganhos (demonstração de resultados) são
apresentados em separado, não podendo ser
compensados.
Artigo 8º
Regras previsionais

A elaboração do orçamento deve obedecer às
seguintes regras previsionais:
a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e
tarifas a inscrever no orçamento não podem ser
superiores à média aritmética simples das
cobranças efectuadas nos últimos 24 meses
que precedem o mês da sua elaboração;
b) As importâncias relativas às transferências
correntes e de capital só podem ser
consideradas no orçamento em conformidade
com a efectiva atribuição pela entidade
competente;
c) As importâncias previstas para despesas com
pessoal devem ter em conta apenas o pessoal
que ocupe lugares de quadro, requisitado e em
comissão de serviço ou contratos a termo
certo, bem como aquele cujos contratos ou
abertura de concurso para ingresso ou acesso
estejam devidamente aprovados no momento
da elaboração do orçamento;
d) No orçamento inicial, as importâncias a
considerar nas rubricas «Remunerações de
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pessoal» devem corresponder à da tabela de
vencimentos em vigor.

CAPÍTULO III
Organização e atribuição de competências

Artigo 9º

Artigo 10º

Execução do orçamento

Organização dos serviços

Na execução do orçamento devem ser respeitados
os seguintes princípios e regras:
a) As receitas só podem ser liquidadas e
arrecadadas se tiverem sido objecto de
inscrição orçamental adequada;
b) A cobrança de receitas pode no entanto ser
efectuada para além dos valores inscritos no
orçamento;
c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de
Dezembro devem ser contabilizadas pelas
correspondentes rubricas do orçamento do ano
em que a cobrança se efectuar;
d) As despesas só podem ser cativadas,
assumidas, autorizadas e pagas se, para além
de serem legais, estiverem inscritas no
orçamento e com dotação igual ou superior ao
cabimento e ao compromisso, respectivamente;
e) As dotações orçamentais da despesa
constituem o limite máximo a utilizar na sua
realização;
f) As despesas a realizar com a compensação em
receitas legalmente consignadas podem ser
autorizadas
até
à
concorrência
das
importâncias arrecadadas;
g) As ordens de pagamento de despesa caducam
em 31 de Dezembro do ano a que respeitam,
devendo o pagamento dos encargos
regularmente assumidos e não pagos até essa
data ser processado por conta das verbas
adequadas do orçamento que estiver em vigor
no momento em que se proceda ao seu
pagamento;
h) O credor pode requerer o pagamento dos
encargos referidos na alínea g) no prazo
improrrogável de três anos a contar de 31 de
Dezembro do ano a que respeita o crédito;
i) Os serviços, no prazo improrrogável definido
na alínea anterior, devem tomar a iniciativa de
satisfazer os encargos, assumidos e não pagos,
sempre que não seja imputável ao credor a
razão do não pagamento.

1. Os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Viseu são geridos por um Conselho
de Administração, nomeado nos termos da lei,
sendo a orientação técnica e administração
confiada pelo Conselho de Administração a um
Director – Delegado, nos termos da lei geral e em
conformidade com o disposto no presente
regulamento, em tudo o que não for da sua
competência exclusiva.
2. A macroestrutura organizativa dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu
engloba o Director – Delegado e as unidades
orgânicas constituídas por quatro divisões: Divisão
Administrativa e Financeira, Divisão de Estudos e
Qualidade, Divisão de Exploração e Equipamentos
e Divisão de Empreitadas e Loteamentos.
Artigo 11º
Funções comuns

Constituem funções comuns às diversas unidades
orgânicas:
a) Elaborar e submeter à aprovação superior
instruções, circulares, regulamentos e normas
que forem julgadas necessárias ao correcto
exercício da sua actividade, bem como propor
as medidas de política adequada no âmbito de
cada serviço;
b) Colaborar na elaboração do orçamento, plano
plurianual de investimentos e documentos de
prestação de contas;
c) Emitir requisições internas e/ou propostas de
realização de despesas, tendo em vista a
aquisição de bens e serviços;
d) Enviar
ao
Armazém/Aprovisionamento
/Património as requisições internas ou as
propostas de realização de despesas à secção
de contabilidade com vista à aquisição de bens
ou prestação de serviços;
e) Prestar
informação
à
Secção
de
Aprovisionamento e Património sobre factos
que possam alterar a composição do
património do município, bem como facultar
toda a informação solicitada por aquela secção;
f) Velar pela conservação do património afecto;
3

Sistema de Controlo Interno

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

g) Coordenar a actividade dos respectivos
serviços e assegurar a correcta execução das
tarefas dentro dos prazos determinados;
h) Promover o arquivo dos documentos e
processos, após a sua conclusão;
i) Assegurar que a informação necessária circule
entre os serviços, com vista ao seu bom
funcionamento;
j) Promover a execução das deliberações do
Conselho de Administração e dos despachos
do Director – Delegado com competências
delegadas nas áreas dos respectivos serviços;
k) Dar conhecimento à Divisão Administrativa e
Financeira de todos os factos que possam
produzir efeitos financeiros e remeter à Secção
de Contabilidade os documentos originadores
de receita; designadamente, protocolos,
contratos, notificações e outros.

h) Organizar e manter actualizado o património
dos SMASV;
i) Gerir stocks e assegurar a realização de
inventários;
j) Organizar as actividades da Divisão de acordo
com o plano de actividades e proceder à
avaliação dos resultados alcançados;
k) Promover a qualificação do pessoal da divisão;
l) Elaborar pareceres e informações sobre
assuntos da competência da Divisão a seu
cargo;
m) Promover a execução das ordens e
deliberações do Conselho de Administração e
do Director - Delegado, nas matérias que
interessem aos respectivos serviços;
n) Verificar e assinar todas as requisições
necessárias ao bom funcionamento dos
serviços, de acordo com a regulamentação em
vigor;
o) Informar os utentes dos serviços;
p) Apoiar e promover as relações protocolares
dos SMASV;
q) Promover a recepção e distribuição do
expediente;
r) Levar a cabo a realização dos contratos de
fornecimento de água e promover a
actualização dos ficheiros de consumidores e
contadores;
s) Elaborar estudos e planear acções tendentes ao
melhoramento dos serviços prestados pelos
SMASV e à dignificação da sua imagem junto
dos consumidores;
t) Assegurar as respostas às reclamações dos
utentes dos SMASV em articulação com os
restantes serviços;
u) Proceder à análise do mapa de desvios de
leituras;
v) Coordenar as demais funções das respectivas
secções.
2. Além das competências indicadas no n.o 1, a
Divisão Administrativa e Financeira desempenhará
todas aquelas que lhe forem atribuídas pelo
Conselho de Administração e pelo Director –
Delegado.

Artigo 12º
Gestão financeira e patrimonial

A unidade orgânica à qual está directamente
cometida a gestão financeira e patrimonial dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
de Viseu é a Divisão Administrativa e Financeira,
que compreende o sector Administrativo, o sector
Comercial e o sector Financeiro.
Artigo 13º
Divisão Administrativa e Financeira

1. Compete à Divisão Administrativa e Financeira
apoiar
administrativamente
as
actividades
desenvolvidas
pelos
restantes
serviços,
designadamente:
a) Assegurar a execução de todas as tarefas que
se insiram nos domínios da administração dos
recursos, de acordo com as disposições legais
aplicáveis e critérios de boa gestão;
b) Manter organizada a contabilidade;
c) Preparar as alterações e revisões orçamentais;
d) Organizar as contas e participar na elaboração
do relatório, na proposta das grandes opções
do plano no projecto do orçamento;
e) Controlar a elaboração dos balancetes diários
de tesouraria e demais mapas e relatórios;
f) Coordenar a realização da cobrança e
pagamento de todas as receitas e despesas dos
Serviços Municipalizados;
g) Preparar os elementos de informação

Artigo 14º
Sector Administrativo e Comercial

O Sector Administrativo Comercial compreende 3
secções:
a) Secção de Aprovisionamento e Património;
b) Secção de Apoio Comercial;
c) Secção de Apoio Administrativo.

necessária às diferentes entidades oficiais;
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Artigo 15º

f)

Secção de Aprovisionamento e Património

Garantir a actualização constante do ficheiro
por artigo.
Artigo 16º

1. A Secção de Aprovisionamento e Património
será chefiada por um chefe de secção que será
substituído, nas suas faltas e impedimentos, nos
termos da Lei.
2. Constituem competências dos serviços que
compõem a secção de aprovisionamento e
património:
2.1. Serviço de Compras e Património:
a) Satisfazer os pedidos de material e produtos
em depósito; após autorizado e sempre
mediante requisição;
b) Efectuar as compras observando os
procedimentos inerentes;
c) Preparar, instruir e proceder à abertura de
concursos;
d) Elaborar as requisições necessárias, após
adequada instrução dos respectivos processos;
e) Organizar e actualizar o ficheiro de
fornecedores, classificados por artigos e com a
anotação do seu comportamento no que se
refere a fornecimentos anteriores;
f) Providenciar a entrada em armazém contra
documentos dos materiais adquiridos;
g) Organizar e manter actualizado o inventário e
cadastro de bens móveis afectos aos SMASV;
h) Proceder ao registo de todos os bens e
equipamentos existentes nos serviços, bem
como controlar os abatimentos e transferências
do património;
i) Executar todo o expediente relacionado com a
alienação de bens móveis e imóveis;
j) Colaborar na conferência periódica de
materiais, de acordo com o que for
determinado;
k) Manter
actualizado o registo de

Secção de Apoio Comercial

1. Constituem competências da secção de apoio
comercial:
a) Assegurar o atendimento personalizado ao
público e cobrança local de tarifas e consumos;
b) Proceder à leitura dos consumos de água e
efectuar a respectiva cobrança;
c) Atender as reclamações de consumidores e
dar-lhe o encaminhamento devido, com vista à
sua rápida resolução;
d) Analisar reclamações dos consumidores.
2. A secção de apoio comercial será chefiada por
um chefe de secção que será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, nos termos da lei.
3. Constituem competências dos serviços que
compõem a secção de apoio comercial:
3.1. Serviço de contratos e actualização de
ficheiros/ Controlo e Estatística:
a) Assegurar o atendimento ao público, no âmbito
dos serviços de contratação, ligações e
desligações;
b) Manter actualizado o ficheiro de inscrições dos
depósitos de garantia dos consumidores;
c) Emissão de guias de receita;
d) Emitir ordens para efectuar a colocação e
levantamento de contadores e confirmar a sua
execução;
e) Preencher os mapas e boletins estatísticos;
f) Organizar o processo de inscrição dos técnicos
responsáveis pela execução de instalações
interiores de água e de esgotos e outros afins,
mantendo actualizado o cadastro;
g) Registo e execução de contratos de
fornecimento de água;
h) Levar a cabo a realização dos contratos de
fornecimento de água e promover a
actualização dos ficheiros de consumidores e
contadores.
3.2. Serviço de Leituras, Facturação e Cobranças:
a) Proceder à leitura dos consumos de água e
efectuar a respectiva cobrança;
b) Proceder ao processamento de tarifas
provenientes do consumo de água, aluguer de
contadores, tarifa de utilização de saneamento
e tarifas de resíduos sólidos urbanos;
c) Controlar a entrega dos valores cobrados;
d) Fornecer toda a informação necessária ao
cabal planeamento das áreas;

contadores.
2.2. Serviço de Armazém e Gestão de Stocks:
a) Garantir uma correcta gestão de stocks através
da previsão da aquisição de bens de consumo;
b) Remeter à Contabilidade, com a regularidade
que lhe for solicitada, relação respeitante ao
movimento de entrada e saída de existências;
c) Conferir e registar as entradas e saídas de
materiais e produtos, verificando a
quantidade, qualidade e características
técnicas dos mesmos;
d) Fornecer as indicações que se mostrem
necessárias à manutenção e regular existência
dos stocks necessários;
e) Proceder à inventariação permanente do
armazém e balanços de verificação do mesmo;
5
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e)

Verificar as reclamações de consumidores e
utilizadores relacionadas com leituras e
cobranças que não possam ser solucionadas
pelo atendimento público e propor as
respectivas soluções;
f) Verificação de contadores, anomalias e
consumos fraudulentos;
g) Distribuir o serviço aos leitores - cobradores;
h) Proceder à recolha das leituras enviadas pelos
consumidores;
i) Proceder, através dos leitores - cobradores, à
verificação sumária das instalações de água,
nomeadamente no que respeita ao contador e
torneira de segurança;
j) Proceder ao controlo dos utilizadores de
saneamento;
k) Efectuar as operações de débito ao tesoureiro,
para efeitos de cobrança;
l) Coligir todos os elementos estatísticos
relativos a consumidores e consumos de água
e a utilizadores de saneamento.
3.3. Serviço de Fiscalização e consumos:
a) Proceder a vistorias domiciliárias de
contadores;
b) Verificação de contadores, anomalias e
consumos fraudulentos;
c) Analisar reclamações dos consumidores;
d) Controlar o serviço de leitores;
e) Fornecer toda a informação necessária ao
cabal planeamento de áreas de leitura.
3.4. Serviço de Relações Públicas:
a) Assegurar o atendimento personalizado ao
público, auxiliando os utentes na elaboração
de
exposições,
requerimentos
ou
preenchimento de impressos;
b) Informar e encaminhar os utentes e público
em geral para os serviços adequados, quando
for caso disso;
c) Atender as reclamações de consumidores e
dar-lhe o encaminhamento devido, com vista
à sua rápida resolução.

2. A Secção Administrativa será chefiada por um
chefe de secção que será substituído, nas suas
faltas e impedimentos, nos termos da lei.
3. Constituem competências dos serviços que
compõem a Secção Administrativa:
3.1. Serviço de Expediente:
a) Proceder à recepção, registo, classificação,
distribuição e expedição de toda a
correspondência e criar mecanismos que
possibilitem a circulação da mesma;
b) Assegurar o serviço de dactilografia;
c) Proceder à recepção e registo de
requerimentos ou petições, bem como registar
avisos,
editais,
anúncios,
posturas,
regulamentos, ordens de serviço e outra
documentação;
d) Organizar o ficheiro de legislação e
preparação dos elementos necessários à
instrução de processos judiciais;
e) Escriturar e manter em boa ordem os livros da
secção;
f) Passar certidões quando autorizadas;
g) Organizar e actualizar o cadastro de todos os
seguros;
h) Organizar os processos de legalização de
todas as viaturas;
i) Promover a distribuição de normas internas ou
outras directivas de carácter genérico;
j) Assegurar o serviço de telefone e limpeza das
instalações.
3.2. Serviço de Arquivo:
a) Arquivar todos os documentos, livros e
processos que hajam sido objecto de decisão
final, remetidos pelos diversos serviços e
demais funções inerentes a um arquivo;
b) Propor, logo que decorridos os prazos
estipulados por Lei, a inutilização de
documentos.
3.3. Serviço de Secretariado:
a) Elaborar as actas das reuniões do Conselho de
Administração;
b) Assegurar a minutação e dactilografia da
correspondência;
c) Prestar apoio administrativo necessário às
restantes Divisões;
d) Prestar apoio na elaboração e organização dos
processos de empreitadas de obras públicas;
e) Elaborar e actualizar ficheiros de obras
particulares e loteamentos.
3.4. Serviço de Gestão de pessoal:
a) Organizar e manter actualizados os processos
dos funcionários e respectivo agregado
familiar para efeitos do C.I.R.S.;
b) Executar todo o processo de tramitação
relativo ao recrutamento, provimento,

Artigo 17º
Secção de Apoio Administrativo

1.
Constituem
competência
da
Secção
Administrativa:
a) Informar os utentes dos serviços;
b) Promover a recepção e distribuição do
expediente;
c) Assegurar a minutação e dactilografia da
correspondência e documentação;
d) Assegurar a gestão de recursos humanos.
6
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c)
d)
e)
f)
g)

transferência, substituição, promoção e
cessação de funções do pessoal;
Executar o expediente relativo às alterações
do quadro do pessoal;
Promover o processamento de vencimentos e
abonos;
Lavrar contratos de pessoal, dando
provimento a toda a tramitação subsequente;
Elaborar listas de antiguidade;
Instruir todos os processos referentes às
prestações
sociais
dos
funcionários,
nomeadamente relativos a abonos de família,
ADSE, MSE, CGA e elaborar os mapas a
remeter a estas e outras entidades
relativamente a descontos em folhas ou por
outros motivos legais;

h)

Promover a verificação de faltas nos
termos legais;

i)

Proceder à recolha do ponto para controlo da
pontualidade e da assiduidade do pessoal;
Promover a classificação de serviço dos
funcionários, assim como a organização do
processo de eleição para a constituição da
comissão paritária;
Prestar informações sobre todos os assuntos
inerentes à secção.

j)

k)
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c)

Supervisionar a arrecadação das receitas e o
pagamento das despesas autorizadas;
d) Organizar a conta anual de gerência e fornecer
os elementos indispensáveis à elaboração do
respectivo relatório;
e) Manter devidamente organizado o arquivo e
toda a documentação das gerências findas;
f) Manter em ordem a conta corrente com
empreiteiros e fornecedores;
g) Elaborar balancetes mensais;
h) Processar e registar ordens de pagamento;
i) Verificar e liquidar os descontos para entrega
ao Estado e a outras entidades, as
contribuições, os impostos ou taxas dentro dos
prazos legais;
j) Controlar os serviços de destrinça de salários,
transportes e de entrada e saída de material em
armazém;
k) Conferir os balancetes diários e toda a sua
movimentação;
l) Coordenar a realização da cobrança e
pagamento de todas as receitas e despesas dos
SMASV;
m) Remeter aos Departamentos centrais e
regionais todos os elementos determinados
por lei.
n) Emitir e registar cheques.

Artigo 18º

Artigo 19º

Sector Financeiro

Tesouraria

1. Constituem competências do Sector financeiro:
a) Manter organizada a contabilidade;
b) Preparar as alterações e revisões orçamentais;
c) Prestar apoio e colaborar na elaboração dos
orçamentos e planos de actividades e
acompanhar a sua execução;
d) Organizar as contas de gerência e preparar os
elementos indispensáveis à elaboração do
relatório de contas;
e) Controlar a elaboração dos balancetes diários
de tesouraria e demais mapas e relatórios;
f) Coordenar a realização da cobrança e
pagamento de todas as receitas e despesas dos
SMASV.
2. Constituem competências da secção que compõe
o Sector Financeiro:
2.1. Secção de Contabilidade:
a) Efectuar todo o movimento e escrituração da
contabilidade de acordo com as normas legais
aplicáveis;
b) Coligir todos os elementos necessários à
elaboração da conta de gerência, relatório de
actividades, plano de actividades e orçamento,
incluindo revisões e alterações;

1. À Tesouraria compete:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
7

Assegurar a arrecadação de todas as receitas
dos serviços;
Efectuar o pagamento de todas as despesas,
depois de devidamente autorizadas;
Elaborar mapas periódicos, incluindo,
designadamente, balancetes e mapas diários
de bancos e relatórios finais;
Efectuar, nas instituições de crédito, os
levantamentos,
os
depósitos
e
as
transferências de fundos;
Manter actualizadas as contas correntes com
as instituições de crédito;
Entregar ao Chefe da Divisão Administrativa
e Financeira balancetes diários de tesouraria,
acompanhados dos documentos justificativos
do movimento, para efeitos de conferência
pela contabilidade;
Elaborar o expediente relativo às cobranças
coercivas, quando for caso disso;
Zelar pela segurança das existências em cofre;
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i)

Pedir e fornecer às outras secções e serviços,
todas as informações e esclarecimentos de que
necessitem ou que lhe sejam pedidos.
2. A Tesouraria será chefiada por um tesoureiro
que, nas suas faltas e impedimentos, será
substituído, nos termos da lei.

Artigo 22º
Receitas e Despesas, Proveitos e Custos,
Recebimentos e Pagamentos

1. São documentos obrigatórios de suporte ao
registo das operações relativas às receitas e
despesas, aos custos e proveitos, bem como
aos pagamentos e recebimentos:
a) Guia de recebimento;
b) Guia de débito ao Tesoureiro;
c) Guia de anulação da receita;
d) Requisição interna (anexo II);
e) Proposta de realização de despesa (anexo
II);
f) Requisição externa;
g) Factura;
h) Ordem de pagamento;
i) Folha de remunerações;
j) Guia de Reposições abatidas nos
pagamentos (anexo II);
k) Conta Corrente de Documentos de Receita;
l) Guia de saída de materiais;
m) Guia de devolução ou reentrada de
materiais (anexo II).
2. Os documentos referidos no artigo anterior são
objecto de registo contabilístico nos seguintes
livros de escrituração permanente:
a) Diário;
b) Razão;
c) Folha de caixa;
d) Resumo diário de Tesouraria.
3. A partir do registo no Diário e no Razão são
ainda elaborados os seguintes livros de
escrituração periódica:
a) Balancetes;
b) Balanço.
4. Os registos referidos nas alíneas a) e b) do nº 2
e a elaboração dos livros mencionados no
número anterior são da responsabilidade da
Secção de Contabilidade;
5. Os registos referidos nas alíneas c) e d) do nº 2
são da responsabilidade da Tesouraria.

CAPÍTULO IV
Documentos e Registos
Artigo 20º
Regime

O sistema contabilístico utiliza os documentos e
livros de escrituração definidos no presente
regulamento, cujo conteúdo mínimo obrigatório se
encontra definido no POCAL.
Artigo 21º
Inventário

1. Constituem documentos obrigatórios de registo
do inventário do património as fichas
respeitantes aos seguintes bens:
a) Imobilizado Incorpóreo;
b) Bens Imóveis;
c) Equipamento Básico;
d) Equipamento de Transporte;
e) Ferramentas e Utensílios;
f) Equipamento Administrativo;
g) Taras e Vasilhame;
h) Outro Imobilizado Corpóreo;
i) Partes de Capital;
j) Títulos;
k) Existências.
2. As fichas referidas no ponto anterior são
agregadas nos livros de inventário do
imobilizado de títulos e de existências.
3. O registo e manutenção das fichas referidas no
nº 1 do presente artigo é da responsabilidade
da Secção de Aprovisionamento e Património,
sendo competência do Serviço de Armazém e
Gestão de Stocks o registo e manutenção das
fichas referidas na alínea k).

Artigo 23º
Contabilidade de Custos

1. Os documentos da contabilidade de custos
consubstanciam-se nas seguintes fichas:
a) Materiais, complementada com a Guia de
Saída, Entrada e Guia de Devolução ou
reentrada de materiais do armazém;
b) Cálculo de custo/hora da mão-de-obra;
c) Mão-de-obra;
8
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3.
4.
5.
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d) Cálculo do custo/hora de máquinas e
viaturas;
e) Máquinas e viaturas;
f) Apuramento de custos indirectos;
g) Apuramento de custos de bem ou serviço;
h) Apuramento de custos directos da função;
i) Apuramento de custos por função.
Os registos a efectuar nas fichas referidas nas
alíneas a), c) e e) são da responsabilidade de
quem executa a função, bem ou serviço;
O preenchimento da ficha referida na alínea b)
é da responsabilidade do Serviço de Gestão de
Pessoal;
O preenchimento da ficha referida na alínea d)
é da responsabilidade da Divisão de
Exploração e Equipamentos;
Os registos a efectuar nas restantes fichas são
da responsabilidade da Divisão Administrativa
e Financeira, ou de quem ela designar.

Artigo 26º
Cobrança das Receitas Eventuais

1. O processo de cobrança das receitas eventuais
envolve as operações a seguir discriminadas:
a) Emissão de Guia de Recebimento com as
cópias consideradas necessárias;
b) Envio do original e do duplicado à
Tesouraria e comunicação do conteúdo da
guia emitida à Secção de Contabilidade;
c) Registo da liquidação da receita no Diário
e Razão;
d) Recepção e conferência dos elementos
constantes da guia de recebimento;
e) Cobrança e Autenticação da Cobrança;
f) Entrega do original da guia à respectiva
entidade;
g) Registo do duplicado da guia na Folha de
Caixa e no Resumo Diário de Tesouraria;
h) Envio dos originais e duplicados da Folha
de Caixa e Resumo Diário de Tesouraria,
acompanhados dos duplicados das guias de
recebimento cobradas, à Secção de
Contabilidade;
i) Recepção e conferência dos documentos
referidos na alínea anterior;
j) Registo da guia de recebimento no Diário e
Razão;
k) Arquivo dos duplicados dos documentos
referidos na alínea g);
l) Devolução à Tesouraria dos originais dos
documentos referidos na alínea g), para
arquivo;
2. A execução das operações definidas no
número anterior é da responsabilidade dos
serviços a seguir discriminados:
a) Secção de Contabilidade, no caso das
operações referidas nas alíneas c), i), j), k)
e l);
b) Tesouraria, no caso das operações referidas
nas alíneas d), e), f), g) e h);
c) Serviços emissores de receita, em relação
às operações referidas nas alíneas a) e b).
3. As guias de recebimento podem ser emitidas
em mais de um posto de trabalho, conforme
alínea c) do número anterior, devendo, neste
caso, o seu controlo e coordenação ser
eficazmente assegurados pela Secção de
Contabilidade.
4. Os serviços emissores de receita estão
definidos da seguinte forma:
• 01– Serviço de Contratos (Receitas diversas)
• 02– Tesouraria (Receitas diversas)
• 03– Contabilidade (Receitas Diversas)

Artigo 24º
Operações de Tesouraria

1. São consideradas como operações de
Tesouraria as cobranças que os serviços
autárquicos realizam para terceiros.
2. As entradas e saídas de fundos por operações
de Tesouraria são sempre documentadas,
respectivamente, por:
a) Guia de Recebimento;
b) Ordem de Pagamento.
3. Estas operações serão desenvolvidas e
movimentadas em contas correntes por
entidade e natureza (Razão).
4. O controlo dos movimentos por operações de
Tesouraria é da responsabilidade da Secção de
Contabilidade.

CAPÍTULO V
Procedimentos Contabilísticos
Artigo 25º
Receitas

1. As receitas podem ser cobradas virtual ou
eventualmente.
2. As receitas são cobradas virtualmente se existir
deliberação do Conselho de Administração,
nesse sentido. Estas receitas são movimentadas
em “Contas de Ordem – Recibos para
Cobrança”.
9
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na Conta Corrente de Documentos de
Receita Virtual;
k) Envio dos originais e duplicados da Folha
de Caixa e Resumo Diário de Tesouraria,
acompanhados dos duplicados das guias de
recebimento cobradas à Secção de Receita;
l) Recepção e conferência dos documentos
referidos na alínea anterior;
m) Registo da guia de recebimento no Diário e
Razão;
n) Arquivo dos duplicados dos documentos
referidos na alínea g);
o) Devolução à Tesouraria dos originais dos
documentos referidos na alínea g), para
arquivo.
2. Sempre que o pagamento das receitas virtuais
não ocorra nos prazos de cobrança
estabelecidos, as entidades devedoras ficam
sujeitas às sanções previstas; depois de
expirarem os prazos de pagamento voluntário,
é feita a respectiva cobrança através de
processo executivo.
3. A execução das operações definidas no
número 1. é da responsabilidade dos serviços a
seguir discriminados:
a) Secção de Receita, no caso das operações
referidas nas alíneas d), l), m), n) e o);
b) Tesouraria, no caso das operações referidas
nas alíneas e), f), g), h), i), j) e k);
c) Serviços emissores de receita, em relação às
operações referidas nas alíneas a) b) e c).

• 07– Serviço de Facturação (Receitas Diversas)
– Loja do Cidadão
5. Pode ser efectuado um único lançamento
referente a mais de uma Guia de Recebimento
no Diário e Razão, desde que respeitem à
mesma classificação económica e se utilizem
documentos auxiliares onde aquelas se
encontrem discriminadas.
6. A liquidação e cobrança das receitas eventuais
por transferência bancária segue a tramitação
já referida anteriormente para as restantes
receitais eventuais, devendo, no entanto, a
emissão da Guia de Recebimento efectuar-se
após comunicação da entidade que procede à
transferência. A cobrança só será autenticada
com a confirmação do crédito na conta
bancária em nome dos S.M.A.S.V. Neste caso,
a responsabilidade pelas operações referidas
nas alíneas a) e b) do número 1. é da Secção de
Contabilidade.
Artigo 27º
Cobrança das Receitas Virtuais

1. O processo de cobrança das receitas virtuais
envolve as operações a seguir discriminadas:
a) Emissão das Guias de Recebimento ou
outros
documentos
com
idêntica
finalidade;
b) Débito ao Tesoureiro, através da emissão
da Guia de Débito, dos documentos
referidos na alínea anterior;
c) Envio do triplicado da Guia de Débito à
Contabilidade e do original e duplicado à
Tesouraria, bem como dos originais e
duplicados dos documentos referidos na
alínea a);
d) Registo da Guia de Débito no Diário e
Razão;
e) Emissão do recibo comprovativo do débito
efectuado ao Tesoureiro;
f) Registo dos documentos referidos nas
alíneas a) e b) nas respectivas Contas
Correntes de Documentos de Receita
Virtual, Folha de Caixa e Resumo Diário
de Tesouraria.
g) Aviso às entidades devedoras para
pagamento voluntário, nos casos e formas
estabelecidos;
h) Cobrança e Autenticação da Cobrança;
i) Entrega do original da guia à respectiva
entidade;
j) Registo do duplicado da guia na Folha de
Caixa, no Resumo Diário de Tesouraria e

Artigo 28º
Anulação das Receitas Virtuais

1. A anulação de receitas virtuais pode resultar da
verificação de erros em documentos de
cobrança virtual ou de resoluções proferidas
em processo executivo de reclamação ou de
impugnação.
2. O processo de anulação de receitas virtuais
envolve as operações a seguir discriminadas:
a) Emissão da Guia de Anulação da Receita
Virtual, com as cópias consideradas
necessárias;
b) Envio da Guia de Anulação à Tesouraria;
c) Autenticação da anulação da receita;
d) Registo da anulação na Folha de Caixa, na
respectiva Conta Corrente de Documentos
de Receita Virtual e no Resumo Diário de
Tesouraria.
e) Envio dos originais e duplicados da Folha
de Caixa e Resumo Diário de Tesouraria,
acompanhados dos duplicados da guia de
10
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anulação da receita virtual cobrada, à
Secção de Receita;
f) Recepção e conferência dos documentos
referidos na alínea anterior;
g) Registo da guia de anulação da receita
virtual no Diário e Razão;
h) Arquivo dos duplicados dos documentos
referidos na alínea e);
i) Devolução à Tesouraria dos originais dos
documentos referidos na alínea e), para
arquivo.
3. A execução das operações definidas no
número anterior é da responsabilidade dos
serviços a seguir discriminados:
a) Secção de Receita, no caso das operações
referidas nas alíneas f), g), h) e i);
b) Tesouraria, no caso das operações referidas
nas alíneas c), d) e e);
c) Serviços emissores de receita, em relação
às operações referidas nas alíneas a) e b).

f) Verificação da realização da correspondente prestação, ou entrega dos bens
quando aplicável;
g) Registo da liquidação da despesa no Diário
e Razão, através de documento que
comprove a dívida perante terceiros
(factura) ou outro equivalente;
h) Emissão da Ordem de Pagamento e,
quando necessário, dos respectivos recibos
provenientes de descontos e retenções na
fonte;
i) Autorização do pagamento;
j) Registo da autorização de pagamento no
Diário e Razão;
k) Envio à Tesouraria da Ordem de
Pagamento autorizada com todos os
documentos relativos à despesa bem como
do recibo e cheque;
l) Verificação das condições necessárias ao
pagamento;
m) Pagamento e respectivo registo na Folha de
Caixa e Resumo Diário de Tesouraria;
n) Envio à Secção de Contabilidade dos
originais e duplicados da Folha de Caixa e
Resumo
Diário
de
Tesouraria,
acompanhados das Ordens de Pagamento
pagas com todos os documentos relativos à
despesa;
o) Recepção e conferência dos documentos
referidos na alínea anterior;
p) Registo do pagamento no Diário e Razão;
q) Arquivo dos duplicados da Folha de Caixa
e Resumo Diário de Tesouraria e dos
restantes documentos referidos na alínea
k);
r) Devolução à Tesouraria dos originais da
Folha de Caixa e Resumo Diário de
Tesouraria para arquivo.
2. A execução das operações definidas no
número anterior é da responsabilidade dos
serviços a seguir discriminados:
a) Secção de Contabilidade, no caso das
operações referidas nas alíneas b), e), g), h)
(caso haja lugar à emissão dos recibos), j),
k), o), p), q) e r);
b) Tesouraria, no caso das operações referidas
nas alíneas l), m) e n);
c) Secção de Aprovisionamento e Património,
em relação às operações referidas na alínea
d), com a respectiva autorização pela
Entidade com competência legal para o
efeito;
d) Serviço Requisitante, em relação às
operações referidas na alínea a);
e) Entidades com competência legal para o

Artigo 29º
Despesas

1. O processo de realização de despesas, em
termos gerais, envolve as operações a seguir
discriminadas:
a) Emissão e envio à Secção de Contabilidade
da Proposta de Realização de Despesa ou
outro documento com idêntica finalidade;
b) Verificação das condições legais para a
realização da despesa, classificação da
despesa (orçamental e patrimonial), e
cabimentação (cativação da dotação
visando a realização da despesa), através
do registo no Diário e Razão (classe 0).
Quando não existe dotação disponível para
a cabimentação da despesa pode a Secção
de Contabilidade propor à Divisão
Administrativa e Financeira uma alteração
orçamental;
c) Autorização da realização da despesa;
d) Assunção,
face
a
terceiros,
da
responsabilidade da realização da despesa,
através da emissão de documento próprio
(Requisição Externa ou outro equivalente),
assinado por entidade com competência
para autorizar a despesa, e cumprindo, para
o efeito, todas as condições previstas na
lei;
e) Registo do compromisso no Diário e
Razão (classe 0), através do documento
referido na alínea anterior para a assunção
da despesa;
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efeito, em relação às autorizações definidas
nas alíneas c), d) e i), devendo indicar
claramente em que qualidade o fazem, de
forma bem legível;
f) Serviço ou Entidade a designar, no caso
das operações referidas na alínea f);
3. O processo de realização de despesas com:
• a aquisição de bens;
• a aquisição de bens através de contrato de
fornecimento contínuo;
• a aquisição de serviços;
• a aquisição de serviços para a reparação de
bens;
• a adjudicação de empreitadas;
encontra-se definido no Anexo III, deste
regulamento, em forma de fluxogramas.
Este processo poderá, em casos pontuais,
sofrer algumas adaptações, desde que não
contrarie o estipulado no ponto 1. deste artigo.

Artigo 31º
Contas bancárias

1. A abertura de contas bancárias é sujeita a
prévia
deliberação
do
Conselho
de
Administração.
2. As contas bancárias serão tituladas pelos
Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Viseu e movimentadas
simultaneamente pelo Tesoureiro, ou pela
Divisão Administrativa e Financeira, ou pelo
Director – Delegado ou pelo presidente ou
vogais do Conselho de Administração com
competência delegada.
Artigo 32º
Meios de pagamento

1. Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente por transferência bancária, cheque
ou dinheiro.
2. Deve ser solicitada a emissão do competente
recibo por cada pagamento efectuado.
3. As
transferências
bancárias,
quando
substituírem os recibos, devem estar apoiadas
em relações donde constem designadamente o
valor, a conta bancária, a operação originária,
documento comprovativo (factura, contrato ou
outro), a autorização da ordem de pagamento,
nome e residência do beneficiário e
certificação feita pela instituição que realiza a
operação. (aplicação, por analogia, da alínea c) do nº1

CAPÍTULO VI
Métodos e Procedimentos de Controlo

SECÇÃO I
Disponibilidades
Artigo 30º
Numerário

1. A importância em numerário existente em
caixa no momento do seu encerramento diário
não deve ultrapassar o montante adequado às
necessidades diárias dos SMAS, respeitando-se
um mínimo de 500 euros e um máximo de
5000 euros;
2. Em consequência do disposto no número
anterior, dever-se-á promover uma aplicação
segura dos valores excedentes, competindo à
Divisão Administrativa e Financeira propor
sobre a forma de aplicação, com conhecimento
prévio do Conselho de Administração.

do artigo 12º da Resolução 1/93 do Tribunal de Contas).

Artigo 33º
Pagamentos por transferência bancária

1. Os pagamentos por transferência bancária
processam-se por duas vias:
a) Através de ofício dirigido ao banco;
b) Através do sistema “home banking”.
2. O sistema “home banking” funciona da
seguinte forma:
1º os dados para se efectuarem as
transferências diárias serão introduzidos no
sistema por um funcionário da tesouraria,
detentor de uma palavra-passe de acesso ao
sistema;
2º é extraída uma lista com os dados
necessários para as transferências, à qual se
anexam as ordens de pagamento respectivas, e
que será submetida a assinatura da Divisão
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Administrativa e Financeira, ou do Director –
Delegado ou do vogal do Conselho de
Administração e do Tesoureiro;
3º o Tesoureiro introduz a sua palavra-passe
no sistema por forma a autorizar as
transferências (após este passo o sistema não
permite qualquer alteração, salvo se for
efectuada pelo Tesoureiro);
4º o responsável designado para o efeito dará
a “ordem” ao banco para efectuar as
transferências, através de uma terceira palavrapasse só por ele conhecida;
5º é extraída a lista das transferências
efectuadas com a respectiva confirmação.

Artigo 36º
Posto de cobrança Loja do Cidadão

1. Os valores recebidos pelo posto de cobrança da
Loja do Cidadão pela cobrança de receitas,
serão depositados no próprio dia em conta
bancária dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Viseu.
2. As receitas referidas no ponto anterior darão
entrada na Tesouraria dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de
Viseu, através do seu registo no Diário de
Caixa, apenas no dia útil imediatamente
seguinte ao da sua cobrança.
3. O depósito mencionado no número 1. deste
artigo é efectuado pelo(a) funcionário(a) em
serviço na Loja do Cidadão, que enviará à
Tesouraria dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Viseu o correspondente
talão de depósito.
4. O registo das receitas no Diário de Caixa,
mencionado no número 2. deste artigo é da
responsabilidade do Tesoureiro ou seu
substituto.

Artigo 34º
Cheques

1. Os cheques serão emitidos na Secção de
Contabilidade e apensos à respectiva ordem de
pagamento, sendo remetidos à Tesouraria para
serem devidamente subscritos, pela Divisão
Administrativa e Financeira, ou pelo Director –
Delegado ou pelo vogal do Conselho de
Administração e pelo Tesoureiro, e entregues
posteriormente à entidade credora.
2. Os cheques não preenchidos estão à guarda da
Secção de Contabilidade, bem como os que já
emitidos tenham sido anulados, inutilizando-se
neste caso as assinaturas, quando as houver, e
arquivando-se sequencialmente.

Artigo 37º
Recepção de valores por correspondência

Artigo 35º

Os valores recebidos pelo Correio devem ser
entregues na Tesouraria a qual comunicará o facto
à Secção de Contabilidade a fim de ser emitida a
correspondente Guia de Recebimento.

Cobranças por entidade diferente do Tesoureiro

Artigo 38º

1. A cobrança de receitas por entidades diversas
do Tesoureiro, carece de autorização do
Conselho de Administração e é efectuada
através da emissão de documentos de receita,
com numeração sequencial, que indiquem o
serviço de cobrança.
2. Os documentos de receita previstos no número
anterior,
devidamente
numerados
e
sequenciais, serão fornecidos pelo Serviço de
Facturação aos serviços que estejam
autorizados a realizar as cobranças.
3. As receitas cobradas nos termos do presente
artigo deverão dar entrada na Tesouraria,
sempre que possível, no final do próprio dia da
cobrança, através da emissão da competente
Guia de Recebimento emitida pela Secção de
Tesouraria.

Reconciliações bancárias

1.

2.

3.
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A Tesouraria manterá permanentemente
actualizadas as contas-correntes referentes a
todas as instituições bancárias onde se
encontrem contas abertas em nome dos
Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Viseu.
A Secção de Contabilidade fará as
correspondentes reconciliações bancárias,
através de um funcionário designado para o
efeito pelo Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, que não se encontre afecto à
Tesouraria nem tenha acesso às respectivas
contas-correntes.
Quando se verifiquem diferenças nas
reconciliações
bancárias,
estas
são
averiguadas e prontamente regularizadas, se
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tal se justificar, mediante despacho do
Conselho de Administração, a inserir em
informação da Divisão Administrativa e
Financeira com os adequados fundamentos.
As reconciliações bancárias devem ser visadas
pelo Chefe da Secção de Contabilidade ou
pelo Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, ou por outra pessoa diferente
daquela que as elaborou, de acordo com o
princípio da divisão de funções.

Artigo 42º
Responsabilidade do Tesoureiro

1. O Tesoureiro responde directamente perante o
Conselho de Administração pelo conjunto das
importâncias que lhe são confiadas. Os outros
funcionários e agentes em serviço na
Tesouraria respondem perante o respectivo
Tesoureiro pelos seus actos e omissões que se
traduzam em situações de alcance, qualquer
que seja a sua natureza.
2. Para efeitos do previsto no número anterior, o
Tesoureiro deve estabelecer um sistema de
apuramento diário de contas relativo a cada
caixa, segundo o que se encontra em vigor nas
Tesourarias da Fazenda Pública, com as
necessárias adaptações, transmitindo as
ocorrências
ao
chefe
da
Divisão
Administrativa e Financeira.
3. O Tesoureiro é responsável pelo rigoroso
funcionamento da Tesouraria, nos seus
diversos aspectos.
4. A responsabilidade do Tesoureiro cessa no
caso de os factos apurados não lhe serem
imputáveis e não estivessem ao alcance do seu
conhecimento.
5. Sempre que, no âmbito das acções inspectivas,
se realize a contagem dos montantes sob
responsabilidade do Tesoureiro, o presidente
do Conselho de Administração, mediante
requisição do inspector ou do inquiridor, dará
instruções às instituições de crédito para que
forneçam directamente àquele todos os
elementos de que necessite para o exercício
das suas funções.

Artigo 39º
Cheques em trânsito

Após cada reconciliação bancária, a Secção de
Contabilidade analisa a validade dos cheques em
trânsito, promovendo o respectivo cancelamento,
junto da instituição bancária, nas situações que o
justifiquem, efectuando os necessários registos
contabilísticos de regularização.
Artigo 40º
Balanço à Tesouraria

1. O estado de responsabilidade do Tesoureiro
pelos fundos, montantes e documentos
entregues à sua guarda é verificado, na
presença daquele ou seu substituto, através de
contagem física do numerário e documentos
sob a sua responsabilidade, a realizar pelos
funcionários designados pelo Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira, nas seguintes
situações:
a) Trimestralmente, em dia a fixar pelo Chefe
da Divisão Administrativa e Financeira,
aleatoriamente e sem aviso prévio;
b) No encerramento das contas de cada
exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão
que o substituiu, no caso de aquele ter sido
dissolvido;
d) Quando for substituído o Tesoureiro.

SECÇÃO II
Fundos de maneio
Artigo 43º
Constituição e regularização

Artigo 41º

1. Em caso de reconhecida necessidade poderá
ser autorizada a constituição de fundos de
maneio, correspondendo a cada um uma
dotação orçamental, visando o pagamento de
pequenas despesas urgentes e inadiáveis.
2. Cada um destes fundos tem de ser regularizado
no fim de cada mês e saldado no fim do ano,
não podendo conter em caso algum despesas
não documentadas.

Controlo da Tesouraria e Endividamento

1. Para efeitos de controlo de Tesouraria e do
endividamento são obtidos junto das
instituições de crédito extractos de todas as
contas de que os Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento é titular.
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Artigo 44º

confronto com os documentos e não deverá ter
acesso aos mesmos.
3. O sector indicado no nº 1 será obrigatoriamente distinto do que promove as compras
(Secção de Aprovisionamento e Património) e
sempre que for distinto do Serviço de
Património ou do armazém, devem os
documentos referidos ser remetidos a uma ou
outra (dependendo do tipo de bem inventariável ou não), para que se proceda à
actualização das fichas do imobilizado e de
existências.
4. Caso os bens entregues venham acompanhados
de factura, esta deverá ser enviada à Secção de
Contabilidade no prazo máximo de dois dias
úteis a contar da data da sua recepção.

Controlo

1. Para efeitos de controlo dos fundos de maneio,
o Conselho de Administração deve, no
momento da sua constituição, aprovar as
normas a que o mesmo deve obedecer, das
quais deve constar:
a) O montante que constitui cada fundo e a
rubrica da classificação económica que
disponibiliza a dotação necessária para o
efeito;
b) O responsável pela sua posse e utilização;
c) A natureza das despesas a pagar pelo
fundo;
d) A sua reconstituição será mensal contra a
entrega dos documentos justificativos das
despesas;
e) A sua reposição ocorrerá, obrigatoriamente, até ao último dia útil de cada ano.
2. Os fundos de maneio existentes são objecto de
contagem periódica, pelo menos duas vezes
por ano, por funcionários independentes a
nomear pelo Chefe de Divisão Financeira.

Artigo 47º
Prestação de serviços

1. A prestação de serviços é feita no sector
indicado no processo de aquisição, que
informará no próprio documento de despesa
(factura),
enviado
pela
Secção
de
Contabilidade ou Secção de Aprovisionamento
e Património, se o serviço foi prestado nas
condições pretendidas.
2. O documento referido no número anterior
deverá ser devolvido à Secção de
Contabilidade, depois de devidamente
informado, no prazo máximo de dois dias úteis
a contar da data da sua recepção.

SECÇÃO III
Contas de terceiros
Artigo 45º
Aquisições

Artigo 48º

As aquisições de bens e serviços são promovidas
pela Secção de Aprovisionamento e Património,
com base em requisição externa ou contrato, após
verificação do cumprimento das normas legais
aplicáveis, nomeadamente, em matéria de
realização de despesas públicas com aquisição de
bens e serviços.

Conferência de documentos

1. Na Secção de Aprovisionamento e Património
são conferidas as facturas com a guia de
remessa externa e requisição externa.
2. Uma vez que a situação se encontre
perfeitamente regularizada, as facturas são
remetidas à Secção de Contabilidade,
devidamente informadas, a fim de serem
emitidas as ordens de pagamento respectivas.

Artigo 46º
Entrega de bens

Artigo 49º

1. A entrega de bens é feita no sector indicado no
processo de aquisição, onde se procede à
conferência física - qualitativa e quantitativa,
confrontando-se com as respectivas guia de
remessa e requisição externa, na qual é aposto
um carimbo de “Conferido” e “Recebido”.
2. A conferência referida no nº anterior deverá
ser feita por pessoa distinta da que faz o

Reconciliação de contas correntes

1. Periodicamente será feita reconciliação entre
os extractos de conta corrente dos clientes e
dos fornecedores com as respectivas contas
dos SMASV, por funcionário(s) designado(s)
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pelo Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira.
2. Periodicamente serão feitas reconciliações nas
contas de devedores e credores e “Estado e
outros entes públicos”.

2. Os registos nas fichas de existências são feitos
por pessoas que, sempre que possível, não
procedam ao manuseamento físico das
existências em armazém.
Artigo 53º

SECÇÃO IV

Movimentação das existências

Existências

O movimento e armazenamento dos artigos
existentes em armazém deve ser de modo a
garantir que os primeiros artigos a entrar são os
primeiros a satisfazer as requisições internas para
consumo ou produção.

Artigo 50º
Armazenamento

1. É local de armazenamento dos SMASV, o
único armazém sito no Viso, na freguesia de
Rio de Loba.
2. O responsável pelo normal e eficiente
funcionamento do mesmo é o fiel de armazém
mais antigo na categoria.

Artigo 54º
Inventariação das existências

1. As existências são periodicamente sujeitas a
inventariação física, por utilização de testes de
amostragem, devendo, ao longo do ano, serem
contados todos os bens.
2. Os funcionários que procedem à inventariação
física por amostragens são indicados pelo
Chefe da Divisão Administrativa e Financeira
que dará instruções escritas claras e
adequadamente detalhadas sobre a forma da
sua realização que definam:
- Data e locais de contagem;
- As existências a serem inventariadas;
- O responsável pelo inventário;
- A constituição da(s) equipa(s);
- Os procedimentos preparatórios;
- As formas de realização do mesmo.
3. Quando
se
justificar,
proceder-se-á
prontamente às regularizações necessárias e ao
apuramento de responsabilidades.

Artigo 51º
Entradas e saídas de existências

1. As entradas de materiais nos armazéns apenas
é permitida mediante a respectiva Guia de
Remessa que, após conferida, deverá ser
remetida à Secção de Aprovisionamento e
Património.
2. As saídas de materiais dos armazéns apenas é
permitida mediante a respectiva Requisição
Interna, que deverá ser preenchida pelo
armazém na parte que lhe corresponde.
3. Os armazéns emitirão uma guia de saída de
existências com os seguintes exemplares:
a) Original e duplicado que acompanham os
bens;
b) Triplicado para o próprio armazém.
4. As sobras de materiais darão, obrigatoriamente, entrada em armazém, que emitirá uma
guia de devolução ou reentrada.
5. É expressamente proibido recepcionar
qualquer bem sem que o mesmo venha
acompanhado pela competente guia.

SECÇÃO V
Imobilizado
Artigo 55º

Artigo 52º

Fichas do imobilizado

Fichas de existências

As fichas do imobilizado são mantidas
permanentemente actualizadas na Secção de
Património.

1. As fichas de existências do armazém são
movimentadas por forma a que o seu saldo
corresponda permanentemente aos bens
existentes no respectivo armazém.
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Artigo 56º

anterior é cometido ao responsável da secção
ou serviço em que se integram.

Aquisições

SECÇÃO VI

1. As aquisições de imobilizado efectuam-se de
acordo com o plano plurianual de
investimentos e segundo orientações que o
Conselho Administrativo entenda emitir.
2. Estas aquisições são efectuadas com base em
informações do serviço requisitante que, após
o conhecimento do Serviço de Património, o
processamento pela Secção de Contabilidade e
a correspondente autorização de realização da
despesa, darão lugar a requisições externas ou
documentos equivalentes, após verificação do
cumprimento das normas legais aplicáveis.

Segurança informática
Artigo 60º
Processamento informático de registos
contabilísticos

O programa informático a adoptar pelos SMASV
para o processamento dos registos contabilísticos
deverá:
a) Prever procedimentos de controlo interno
contabilísticos, manuais ou automáticos (por
exemplo o total dos débitos iguala o total dos
créditos);
b) Estabelecer procedimentos de validação de
campos numéricos e de controlo sequencial de
documentos;
c) Prever controlos genéricos no plano da
organização, acesso e documentação;
d) Evidenciar
controlos
de
“input”,
processamento e “output”, bem como controlo
de totais;
e) Contemplar procedimentos adequados de
controlo contabilístico e este assegurar que o
registo das operações se processe pelos
valores correctos, com uma adequada
classificação e nos períodos em que se
verificam.
Artigo 61º

Artigo 57º
Reconciliações

A realização de reconciliações entre os registos das
fichas e os registos contabilísticos, quanto aos
montantes de aquisições e das amortizações
acumuladas, será feita, trimestralmente no Serviço
de Património.
Artigo 58º
Conferência física

1. A Secção de Aprovisionamento e Património
fará, durante o mês de Dezembro de cada ano,
a verificação física dos bens do activo
imobilizado, conferindo-a com os registos,
procedendo-se prontamente à regularização a
que houver lugar e ao apuramento de
responsabilidades, quando for o caso.
2. Em Janeiro de cada ano o Serviço de
Património enviará, a cada funcionário, um
inventário patrimonial actualizado, da sua
responsabilidade, a fim de o mesmo ser
devidamente subscrito.

Controlo do ambiente informático

Para um bom controlo do ambiente informático,
dever-se-á:
a) Garantir a adequada segurança física dos
equipamentos, documentação, programas e
ficheiros;
b) Restringir o acesso às instalações onde se
encontra a unidade central de processamento;

Artigo 59º
Responsabilidade

CAPÍTULO VII

1. Cada funcionário é responsável pelos bens e
equipamentos que lhe estejam distribuídos,
para o que subscreverá documento de posse no
momento da entrega eventual de cada bem ou
equipamento constante do inventário.
2. Relativamente aos bens e equipamentos
colectivos, o dever consignado no número

Responsabilidade funcional
Artigo 62º
Incumprimento

1. A violação de regras estabelecidas no presente
regulamento,
sempre
que
indicie
o
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cometimento de infracção disciplinar, dará
lugar à imediata instauração do procedimento
competente, nos termos prescritos no Estatuto
Disciplinar.
2. As informações de serviço que dêem conta da
violação das regras estabelecidas no presente
regulamento, integrarão o processo individual
do funcionário visado, sendo levadas em linha
de conta na atribuição da classificação de
serviço relativa ao ano a que respeitem.

O presente regulamento entra em vigor logo após a
sua aprovação pelo órgão executivo.

CAPÍTULO VIII

Não contrariando o previsto no artigo anterior,
deverão considerar-se as necessárias adaptações até à aplicação definitiva do P.O.C.A.L..

Artigo 67º
Entrada em vigor

Artigo 68º
Regime transitório de entrada em vigor

Disposições finais e transitórias
Artigo 63º
Utilização de meios informáticos

Sempre que possível, deverão ser utilizados os
meios informáticos no preenchimento de
documentos, circulação de informação entre os
diversos serviços e registos diversos.
Artigo 64º
Norma revogatória

São revogadas todas as normas internas e ordens
de serviço actualmente em vigor na parte em que
contrariem as regras e os princípios estabelecidos
no presente regulamento.
Artigo 65º
Omissões e dúvidas

Em caso de dúvida na interpretação de qualquer
norma do presente regulamento ou omissão, dever-se-há aplicar o disposto no Dec.-Lei nº 54-A/99,
de 22 de Fevereiro – POCAL.
Artigo 66º
Envio de cópia à IGF e IGAT

Do presente regulamento, bem como de todas as
alterações que lhe venham a ser introduzidas, serão
remetidas cópias à Inspecção-Geral de Finanças e à
Inspecção-Geral da Administração do Território,
dentro do prazo de 30 dias após a sua aprovação.
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Serviço
Requisitante

Participação
de avarias/reparações

Serviço de Património

(Quando se justifique)

Serviços Técnicos
Toma conhecimento
Informa s/ valor do bem

Não

Preenche a Proposta de
Realização de Despesa

A
avaria é
reparável pelos
serviços?

Sim
É feita a reparação e
devolvido o bem ao serv. Requisit.

P.R.D.**

Secção Contabilidade
Classifica
Cabimenta
Submete a autorização *

Secção Contabilidade
Autorizado?

Não

Anula o processo
Informa o s. requisit. e património

Sim

Aprov. Património
Emite a Req.Ext. e
envia os bens a reparar

Requisição Externa

Original

Cópia

Cópia

Fornecedor

Secção Contabilidade ***
Compromisso

Aprov.
Património
Factura

Secção Contabilidade ***
Liquidação

Factura (conferida)
pelo serviço requisitante

respectivo
O.P.

Autorização *

Sec. Contabilidade

Tesouraria

Pagamento

* Autorização por entidade com competência para o efeito
** A Proposta de Realização de Despesa deverá mencionar, obrigatoriamente, o valor estimado da despesa.
Para tal, deve o serviço requisitante pedir a colaboração da Secção de Aprov. Património ou contactar informalmente o fornecedor
*** Envia cópia da factura à Secção de Património para conhecimento e registo nas fichas de imobilizado

Fim

Serviço requisitante

Prop.Real.Desp.**

Secção Contabilidade
Classifica
Cabimenta

Secção Contabilidade
Autorizado?

Não

Anula o processo
Informa os sectores requisitantes

Sim

Aprov. Património

Requisição Externa

Original

Fornecedor

Cópia

Cópia

Secção Contabilidade
Aprov.
Património

Compromisso

Factura
Secção Contabilidade
Liquidação

Factura conferida pelo serviço
requisitante respectivo

O.P.

Autorização *

Sec. Contabilidade

Pagamento

Tesouraria

Fim

* Autorização por entidade com competência para o efeito
** A Proposta de Realização de Despesa deverá mencionar, obrigatoriamente, o valor estimado da despesa.
Para tal, deve o serviço requisitante pedir a colaboração da Secção de Aprov. Património ou contactar informalmente o fornecedor

1ª FASE
Aprov. Património

Proposta de realização
de despesa

Secção Contabilidade
Classifica
Cabimenta
Submete a autorização *

Secção Contabilidade
Autorizado?

Não

Anula o processo
Informa o Sector de Aprov. Património

Sim

Secretariado

Notariado da C.M.V.
Celebração de
Contrato
Pedido Visto TC
quando necessário

Contrato

Cópia

Sec. Contabilidade
Para compromisso

* Autorização por entidade com competência para o efeito

Original

Aprov. Património

2ª FASE
Requisição Interna

Aprov. Património
Requisição Externa
Secção de contabilidade
Para conferência de
valores e quantidades
Ultrapassa valor
compromisso?

Inicia-se um novo
processo de
aquisição do bem

Sim

Não

Aprov. Património

Original

Cópia

G. Remessa
Fornecedor
Factura

Pagamento

Local de Entrega
Armazém ou outro
Aprov. Património

Tesouraria

Fim

* Autorização por entidade com competência para o efeito

Cópia

G. Remessa
Conferido

Armazém
Aprov. Património

Liquidação

Factura
Conferida

Sec. Contabilidade

Sec.Contabilidade

Autorização *

O.P.

Projecto
Caderno de Encargos
Programa de Concurso
Plano de Segurança e Saúde

Divisão de Estudos
e Qualidade

P.R.D.

Sec. Contabilidade
Classifica e Cabimenta

Director - Delegado
Aprecia e submete
à aprovação e autorização

Conselho de Administração
Aprova e autoriza?

Não

Contabilidade
Anula o processo e descabimenta

Fim

Sim

Se preço base
< 149.639,00

Se preço base
> 149.639,00

Câmara Municipal de Viseu
Para autorizar
Sim
Não

Secretariado
Abrir concurso

Divisão de Estudos e Qualidade
Análise de Propostas

Director - Delegado
Submete ao Conselho de Administração

Conselho de Administração
Adjudica?

Não

Sec. Contabilidade
Anular o processo e
descabimenta

Sim

Sec. Contabilidade
Compromisso

Se preço base
< 149.639,00

Se preço base
> 149.639,00

1/2

Notariado da C.M.V.
Celebrar contrato

C.M.V.
Ratificação

Divisão de Empreitadas e Loteamentos
Consignação

Divisão de Empreitadas e Loteamentos
Auto

Director - Delegado

Sec. Contabilidade
Confere cabimento e visto do

Submete ao Conselho de Administração

Tribunal de Contas
Conselho de Administração
Aprova

Empreiteiro
Factura

Contabilidade
Liquidação

O.P.

Autorização *

Secção de Contabilidade
Emitir cheque

Tesouraria
Pagamento

Fim

* Autorização por entidade com competência para o efeito

2/2

Serviço
Requisitante

Participação
de avarias/reparações

Serviço de Património

(Quando se justifique)

Serviços Técnicos
Toma conhecimento
Informa s/ valor do bem

Não

Preenche a Proposta de
Realização de Despesa

A
avaria é
reparável pelos
serviços?

Sim
É feita a reparação e
devolvido o bem ao serv. Requisit.

P.R.D.**

Secção Contabilidade
Classifica
Cabimenta
Submete a autorização *

Secção Contabilidade
Autorizado?

Não

Anula o processo
Informa o s. requisit. e património

Sim

Aprov. Património
Emite a Req.Ext. e
envia os bens a reparar

Requisição Externa

Original

Cópia

Cópia

Fornecedor

Secção Contabilidade ***
Compromisso

Aprov.
Património
Factura

Secção Contabilidade ***
Liquidação

Factura (conferida)
pelo serviço requisitante

respectivo
O.P.

Autorização *

Sec. Contabilidade

Tesouraria

Pagamento

* Autorização por entidade com competência para o efeito
** A Proposta de Realização de Despesa deverá mencionar, obrigatoriamente, o valor estimado da despesa.
Para tal, deve o serviço requisitante pedir a colaboração da Secção de Aprov. Património ou contactar informalmente o fornecedor
*** Envia cópia da factura à Secção de Património para conhecimento e registo nas fichas de imobilizado

Fim
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RELATÓRIO E CONTAS 2014

Contratação Administrativa
Situação dos Contratos

792 Empreitada

Redáguas

ABS

ABS

65/2013

91/2013

Ascendum II - Veículos, Unipessoal, Lda

Randstad, SA

ABS

ABS

ABS

48/2012

71/2013

62/2012

12/2014

1/2013

6/2014

Quimitecnica.Com Comercio Ind Química Sa

Quimitecnica.Com Comercio Ind Química Sa

Helder dos Anjos Moura

Petróleos de Portugal Petrogal, SA

Redecor, SA

Riportico Engenharia, Lda

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

37/2014

50/2012

Randstad, SA

Sapec Quimica, SA

ABS

ABS

84/2014

ABS

4/2014

Banco Comercial Português,Sa

ABS

ABS

Banco Comercial Português,Sa

14/2014

Banco Comercial Português,Sa

ABS

ABS

ABS

ABS

Prospetiva, SA

52/2013

96/2010

Francisco Matias dos Santos, Lda

87/2013

13/2014

Vadeca Ambiente, SA

33/2014

CTT

Visoverde, Lda

5/2014

25/2013

Covisla, Lda

Cruz Branca

ABS

844 Empreitada

770 Empreitada

Marvão Máquinas Lda

Socibeiral - Serviços, Lda

ABS

812 Empreitada

José da Silva Rocha

85/2013

03-07-2014

823 Empreitada

Custódio Santos Guerra, SA

AIRC

23-04-2014

842 Empreitada

Construtora Paulista

22-05-2013

13-05-2014

13-05-2013

23-07-2014

27-11-2012

04-02-2014

20-12-2012

15-10-2012

16-07-2014

30-12-2013

04-02-2014

27-10-2014

14-04-2014

09-07-2014

16-01-2012

16-12-2013

04-09-2014

13-05-2014

09-07-2014

13-08-2013

07-04-2014

12-05-2014

02-03-2012

08-08-2013

24-06-2014

01-07-2013

754 Empreitada

794 Empreitada

AxB Egenharia de Construção Lda

21-11-2012

18-10-2012

26-08-2013

09-07-2013

11-11-2013

14-01-2013

08-11-2013

15-07-2008

07-11-2011

01-09-2014

16-11-2012

11-08-2011

23-07-2014

02-09-2013

23-09-2013

17-03-2014

24-01-2012

28-12-2011

12-03-2013

(3)

Data

32.796,25

15.516,00

147.000,00

13.770,00

110.000,00

118.800,00

21.900,00

13.191,78

42.680,03

34.552,84

219.020,00

60.480,00

21.000,00

71.280,00

12.757,68

13.440,00

30.423,60

31.920,00

10.680,00

23.940,00

19.378,42

144.943,76

49.990,00

271.788,48

43.529,54

30.520,90

68.003,65

78.900,00

7.478.957,63

3.157.757,33

62.724,81

29.443,53

54.670,00

284.314,26

32.565,51

130.569,60

801.154,20

132.500,00

118.932,00

40.700,00

72.994,64

138.346,39

14.542.362,01

141.277,85

281.764,01

157.531,65

753.693,69

(4)

Valor

Contrato

Construtora Paulista

719 Empreitada

720 Empreitada

Construções Oliveira/Embeiral Eng Cons

Construções Demo

Socopul/ Francisco P Marinho & Irmãos Lda

822 Empreitada

712 Empreitada

Fernandes & Steven LDA

780 Empreitada

565 Empreitada

Embeiral - Engenharia e Construção SA

830 Empreitada

759 Empreitada

Embeiral - Engenharia e Construção SA

DXS Sociedade de Construções Lda

847 Empreitada

Persovias Lda

Irmãos Almeida Cabral Lda

751 Empreitada

752 Empreitada

Persovias Lda

840 Empreitada

Consipel, Construções Simões Pereira, Lda

PMP Calçadas Unipessoal Lda

810 Empreitada

831 Empreitada

Embeiral - Engenharia e Construção SA

811 Empreitada

744 Empreitada

Artur Abrantes Lda

Carlos Alberto A. Gil

743 Empreitada

Pontos & Riscos Const. Civil Lda

Cademvial - ETAR de Viseu, ACE

708 Empreitada

(2)

Nº empreitad/ABS

Objecto

Irmãos A Cabral Lda/Ecofmeq Eng Eq A.

(1)

Entidade

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

C.público

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

C.público

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.L.PQ

C.L.PQ

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

C Limitado

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

C.público

C.público

C.público

C.público

C.público

(5)

Modalidades
de
adjudicação

1855/12

1546,/12

416/13

562/12

1591/2013

550/13

(6)

Número do
registo

21-03-2013

21-03-2013

05-06-2013

22-08-2012

11-12-2013

18-06-2013

(7)

Data

Visto do Tribunal de Contas

22-07-2014

16-01-2014

06-11-2014

31-07-2013

19-03-2014

30-04-2013

13-03-2013

03-09-2014

29-04-2014

30-04-2014

31-12-2014

28-05-2014

31-03-2014

29-02-2012

26-02-2014

24-11-2014

15-12-2014

31-12-2014

18-11-2013

14-07-2014

18-07-2017

10-07-2012

23-12-2014

22-10-2014

01-10-2014

01-10-2014

26-12-2013

26-11-2013

13-12-2013

27-11-2013

19-12-2013

21-10-2013

02-04-2014

05-09-2013

04-09-2014

31-12-2008

20-12-2012

30-10-2014

10-07-2013

01-07-2012

24-11-2014

22-10-2014

16-10-2014

13-03-2014

31-08-2012

28-12-2012

21-10-2013

(8)

pagamento

primeiro

Data do

Contratação Administrativa
1- Situação dos Contratos

RELATÓRIO E CONTAS 2014

6.598,76

15.516,00

13.939,22

771,12

72.252,41

8.449,06

5.201,25

7.755,48

41.136,33

34.552,85

8.104,00

5.840,15

4.975,56

8.850,27

11.821,63

8.967,48

6.760,79

38,08

5.340,00

23.940,00

3.073,50

390,00

49.990,00

40.112,31

9.025,06

27.527,92

37.258,56

40.362,53

3.782.188,54

2.280.956,71

17.578,12

5.207,23

31.194,45

6.730,59

22.785,75

34.707,49

70.949,30

59.599,42

77.343,10

22.609,16

60.629,67

20.846,58

1.447.560,41

132.859,47

49.118,43

20.305,66

445.582,56

(9)

Trabalhos
normais

4.150,39

5.067,78

3.885,58

(10)

Revisão de
preços
(11)

Trabalhos a
mais

Pagamentos na gerência

6.598,76

15.516,00

13.939,22

771,12

72.252,41

8.449,06

5.201,25

7.755,48

41.136,33

34.552,85

8.104,00

5.840,15

4.975,56

8.850,27

11.821,63

8.967,48

6.760,79

38,08

5.340,00

23.940,00

3.073,50

4.540,39

49.990,00

40.112,31

9.025,06

27.527,92

37.258,56

40.362,53

3.782.188,54

2.280.956,71

17.578,12

5.207,23

31.194,45

6.730,59

22.785,75

34.707,49

70.949,30

59.599,42

82.410,88

22.609,16

60.629,67

20.846,58

1.447.560,41

132.859,47

53.004,01

20.305,66

445.582,56

0)+(11)
(12)

Total(12)=(9)+(1

8.605,19

16.607,50

62.320,70

1.335,00

127.091,41

19.610,84

32.815,44

491.036,88

414.424,29

19.785,90

23.786,32

212.866,03

86.286,74

227.972,45

34.459,72

13.054,92

207.967,52

109.450,07

277.144,43

(13)

Trabalhos
normais
(14)

(15)

1 de 2

8.605,19

16.607,50

62.320,70

1.335,00

127.091,41

19.610,84

32.815,44

491.036,88

414.424,29

19.785,90

23.786,32

212.866,03

86.286,74

227.972,45

34.459,72

13.054,92

207.967,52

109.450,07

277.144,43

(16)

Total
Revisão de Trabalhos a
(16)=(13)+(14)+(1
preços
mais
5)

Pagamentos acumulados

ABS

75/2011

37/2013

19/2012

46/2012

70/2013

27/2012

2/2014

Goldenergy, SA

Kmg Kingman, Lda

KSB

Mapril Prod Quim e Maq Para Industria

Mapril Prod Quim e Maq Para Industria

Trigo, SA

Cesab Centro Serviços do Albiente

12/2013

90/2013

58/2014

63/2012

89/2012

108/13

10/2013

22/2013

Iaren - Instituto de Água Região Norte

Asfaltovia Lda

Asfaltovia Lda

DPM Análises Ág Solos Ar e Alimentos Lda

Limparoma Unipessoal Lda

Anersegurança SA

SGS Portugal SA

QcertMais Eng, Consultoria Formação Ld

91/2012

56/2013

Litho Formas

Litho Formas

27/2013

26/2014

Stanley

47/2012

Cuf Químicos Industriais SA

Tonus

9/2013

49/2012

Ideia Verde

Lusical

99/2013

31/2013

GSET

89/2013

86/2012

Gabinete de Contabilidade Albicasrense Lda

Cesab Centro Serviços do Ambiente

ABS

ABS

23/2012

Efacec Máquinas e Equip Electricos,SA

Iaren - Instituto de Água Região Norte

ABS

54/2013

Efacec Máquinas e Equip Electricos,SA

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

86/2011

60/2013

Hidra Hidráulica e Ambiente

ABS

ABS

Enkrott Centro

95/2013

EDP Comercial, SA

ABS

30/2013

9/2012

Proman, SA

BP Portugal, Com Comb Lubrificantes

ABS

38/2014

PH Informática

ABS

ABS

16/2014

98/2013

Degremont

Comeal Lda

30-06-2014

07-11-2013

29-05-2013

23-04-2013

16-04-2013

13-08-2013

16-12-2013

27-03-2013

26-06-2013

06-01-2014

06-03-2013

31-07-2014

12-12-2013

26-02-2013

26-02-2013

13-11-2013

05-03-2014

26-02-2013

26-03-2014

06-12-2012

23-01-2014

26-02-2013

06-08-2012

11-11-2013

24-09-2012

28-08-2013

07-02-2013

26-11-2012

10-03-2014

15-01-2014

02-04-2012

07-05-2014

24-09-2012

22-08-2013

04-09-2014

07-05-2014

15.000,00

70.000,00

74.900,00

28.620,00

16.776,00

109.568,00

14.400,00

14.400,00

14.570,47

48.000,00

21.600,00

37.193,40

12.003,84

144.801,00

47.375,00

23.478,00

17.577,88

39.916,17

33.370,80

16.711,00

118.600,00

120.000,00

37.265,84

26.406,00

149.643,23

10.300,00

43.740,00

35.145,00

15.449,50

13.140,00

42.000,00

75.868,55

147.000,00

74.700,00

13.759,81

11.361,10

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

C.público

Aj Dir

Aj Dir

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

C.público

C.público

Aj Dir

Aj Dir

Aj Dir

18-09-2014

30-12-2013

21-10-2013

15-07-2013

10-07-2013

18-10-2013

23-04-2014

30-04-2013

17-09-2013

24-02-2014

20-05-2013

21-10-2014

29-04-2014

28-06-2013

20-05-2013

13-03-2014

23-04-2014

30-05-2013

23-05-2014

22-05-2015

15-05-2014

12-07-2013

19-02-2014

07-02-2014

12-03-2013

07-11-2013

19-04-2013

11-11-2014

02-09-2014

18-07-2014

19-07-2013

07-07-2014

28-12-2012

12-02-2014

05-11-2014

04-09-2014

31.242,93

60.450,00

10.335,00

8.388,00

54.784,00

13.167,00

1.197,00

2.408,72

19.513,06

2.508,81

19.154,08

4.001,27

56.488,09

5.016,08

23.478,00

13.228,61

12.639,67

21.623,11

1.334,88

83.020,00

12.000,00

37.265,84

9.535,55

59.196,66

6.030,05

12.150,00

35.145,00

15.449,50

8.139,50

13.000,00

27.144,76

57.532,23

62.250,00

13.759,81

5.267,75

15.000,00

31.242,93

60.450,00

10.335,00

8.388,00

54.784,00

13.167,00

1.197,00

2.408,72

19.513,06

2.508,81

19.154,08

4.001,27

56.488,09

5.016,08

23.478,00

13.228,61

12.639,67

21.623,11

1.334,88

83.020,00

12.000,00

37.265,84

9.535,55

59.196,66

6.030,05

12.150,00

35.145,00

15.449,50

8.139,50

13.000,00

27.144,76

57.532,23

62.250,00

13.759,81

5.267,75

15.000,00

2.067,00

9.300,00

5.565,00

4.893,00

13.696,00

9.576,00

10.785,50

18.860,32

45.648,94

17.098,85

26.658,53

12.069,33

60.000,00

86.596,88

1.005,01

11.340,00

29.000,00

86.847,76

2 de 2

2.067,00

9.300,00

5.565,00

4.893,00

13.696,00

9.576,00

10.785,50

18.860,32

45.648,94

17.098,85

26.658,53

12.069,33

60.000,00

86.596,88

1.005,01

11.340,00

29.000,00

86.847,76
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Declarações em Cumprimento do Artigo 15º
da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro

Declaração de Compromissos Plurianuais existentes em 31-12-2014
(Art.º 15º, nº1, a) da Lei nº8/2012, de 21 de Fevereiro)

Nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 15º da LCPA, declaro que todos os
compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro último, se encontram
devidamente registados na base de dados central da entidade responsável pelo
controlo da execução orçamental, pelos seguintes montantes globais:

Ano
2015
2016
2017

Montante
15.445.604,29€
292.649,75€
2.635,40€

Viseu, 01 de Abril de 2015
O Presidente do Conselho de Administração

(António Joaquim Almeida Henriques)

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu
Declaração de pagamentos em atraso existentes a 31-12-2014
(Art.º 15º, n.º1, b) da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro)

Nos termos da alínea b) do nº1, do art.º 15º da LCPA, declaro que estes
Serviços Municipalizados, á data de 31/12/2014, não possuem pagamentos em atraso.

Viseu, 01 de Abril de 2015
O Presidente do Conselho de Administração

(António Joaquim Almeida Henriques)

ID

Ano da
Div.
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013

Class.
Económica
07011101
0702090911
0702090104
0702090908
0702090906
0702090105
0702090101
0702090102
07011101
0702090911
0702090104
07011101
0702090911
0702090104
07011101
0702090911
0702090104
07011101
0702090911
0702090104
0700290107
0702090913
0702090910
0702090908
0702090906
0702090105
0702090101
0702090102
07011101
0702090911
0702090104
0700290107
0702090913
07011101
0702090911
NIF

Cliente / Devedor
Nome
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Ramal água e saneamento
Ramal água e saneamento
Ramal água e saneamento
Ramal água e saneamento
Ramal água e saneamento
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Ramal água
Ramal água
Ramal água
Ramal saneamento
Ramal saneamento
Ramal saneamento
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Consumo de água
Disponibilidade
Saneamento
Ramal de água
Tarifa vistoria e ensaio
Ramal de saneamento
Tarifa de ligação saneamento
Tarifa vistoria e ensaio saneam.
Consumo de água
Disponibilidade
Saneamento
Consumo de água
Disponibilidade
Saneamento
Consumo de água
Disponibilidade
Saneamento
Consumo de água
Disponibilidade
Saneamento
TRH Saneamento
TRH Agua
Tarifa ligação
Ramal de água
Tarifa vistoria e ensaio
Ramal de saneamento
Tarifa de ligação saneamento
Tarifa vistoria e ensaio saneam.
Consumo de água
Disponibilidade
Saneamento
TRH Saneamento
TRH Agua
Consumo de água
Disponibilidade

Descrição

Declaração de recebimentos em atraso existentes a 31-12-2014
(Art.º 15º, n.º1, b) da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

17.944,32 €
6.272,16 €
1.829,61 €
172,84 €
14,64 €
191,28 €
752,68 €
14,76 €
24.105,08 €
6.359,43 €
3.423,66 €
22.845,45 €
6.663,16 €
2.915,40 €
35.389,75 €
7.937,76 €
4.957,15 €
32.830,79 €
11.589,63 €
11.288,31 €
222,48 €
492,26 €
2,10 €
42,12 €
4,88 €
43,32 €
9,53 €
2,10 €
34.464,44 €
11.735,76 €
14.655,24 €
558,19 €
1.214,49 €
32.379,28 €
11.832,34 €

Montante

Valores em euros

1 de 2

Ano da
ID
Div.
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2604 2013
Fat 2/4
2012

Class.
Económica
0702090104
0700290107
0702090903
0702090913
07011101
0702090911
0702090104
0700290107
0702090903
0702090913
040299
040299
Descrição

( António Joaquim Almeida Henriques)

O Presidente do Conselho de Administração

18.132,74 €
390,62 €
5,38 €
692,29 €
28.043,09 €
8.180,48 €
15.627,18 €
696,82 €
5,38 €
1.096,84 €
1.034,46 €
8.961,76 €
388.023,43 €

Montante

Valores em euros

Total Geral --

Saneamento
TRH Saneamento
Tarifa de Restabelecimento
TRH Agua
Consumo de água
Disponibilidade
Saneamento
TRH Saneamento
Tarifa de Restabelecimento
TRH Agua
Sanção contratual (nº1 artº 403º e artº 329º CCP)
Sanção contratual (nº1 artº 403º e artº 329º CCP)

Viseu, 1 de Abril de 2015

Cliente / Devedor
NIF
Nome
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
Faturação de água
502050942 Vibeiras, SA
503335096 Irmãos Almeida Cabral, Lda

Declaração de recebimentos em atraso existentes a 31-12-2014
(Art.º 15º, n.º1, b) da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu
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