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Nota justificativa 

O Decreto-lei n.º 192/2015, de 11/09, que aprovou o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas, adiante designado de SNC-AP, veio proceder à 

revogação do Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22/02, conhecido como Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), com exceção dos seus pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, 

relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do 

orçamento. Apesar de tal revogação, em prol da uniformização, consistência e fiabilidade das 

normas contabilísticas públicas, a divulgação do inventário de todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais continua a ser uma das exigências legais a satisfazer anualmente 

pelas autarquias locais, independentemente do regime contabilístico a que estejam sujeitas, 

em consonância com o prescrito no artigo 6.º da Portaria n.º 218/2016, de 09/08, a qual veio 

aprovar o Regime Simplificado do SNC-AP. Assim, a proposta de Regulamento que se 

apresenta surge em cumprimento deste regime legal atualmente em vigor.   

Ora, para proceder à divulgação do inventário do património, impõe-se forçosamente a 

sua elaboração e aprovação, ao abrigo do disposto nas alíneas e) e jj) do n.º 1 do artigo 16.º 

do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, que dispõe que compete à Junta de Freguesia elaborar 

e aprovar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação a 

submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia, bem como elaborar e manter atualizado 

o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade desta autarquia. A isto acresce que 

compete ao Presidente da Junta de Freguesia submeter o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e respetiva avaliação à aprovação da junta de freguesia e à apreciação 

e votação da Assembleia de Freguesia, ao abrigo do contemplado na a alínea j) do n.º 1 do 

artigo 18º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09. 
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É com este enquadramento que se propõe a aprovação do presente Regulamento, o 

qual, para além de dar cumprimento à legislação atualmente vigente, visa sanar certas lacunas 

advindas da inexistência de qualquer regulamentação sobre o assunto nesta autarquia local, 

culminando numa finalidade última de se alcançar uma administração e gestão adequadas 

sobre todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais pertencentes ou sob responsabilidade 

da Freguesia de São Miguel de Poiares, os quais representam significativos e avultosos 

investimentos financeiros e carecem de respetiva organização, manutenção, conservação, e 

constante atualização periódicas. 

Assim, no uso das competências previstas no n.º 7 do artigo 112.º e no artigo 241.º, 

ambos da Constituição da República Portuguesa, conjugadas com o disposto nas alíneas e) e 

jj) do n.º 1 do artigo 16.º e na alínea j) do n.º 1 do artigo 18.º, ambos consagrados no anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12/09, o órgão executivo da Freguesia de São Miguel de Poiares 

aprovou, por unanimidade, em sessão ordinária de 18 de novembro de 2020, o novo 

Regulamento do Inventário da Freguesia de São Miguel de Poiares, do qual será 

posteriormente dado conhecimento à Assembleia de Freguesia para efeitos da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 9.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua atual redação, nos seguintes 

termos: 

 

Capítulo I - Das disposições gerais 
Artigo 1.º Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo das competências conferidas pelo n.º 7 

do artigo 112.º e artigo 241.º, ambos da Constituição da República Portuguesa, conjugadas 

com as prescritas nas alíneas e) e jj) do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea j) do n.º 1 do artigo 18.º 

e na alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º, todos do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, 

considerando os regimes contemplados no Decreto-lei n.º 192/2015, de 11/09, e na Portaria 

n.º 218/2016, de 09/08, atendendo à atual redação de todos os diplomas legais mencionados. 

 

Artigo 2.º Âmbito de aplicação 

O presente Regulamento é aplicável a todos os funcionários e colaboradores que 

desempenhem funções nos serviços da Freguesia de São Miguel de Poiares. 
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Artigo 3.º Objeto 

1. O presente Regulamento institui um conjunto de princípios gerais e regras 

delineadoras de políticas e procedimentos sobre o inventário e o cadastro dos bens, direitos 

e obrigações patrimoniais da Freguesia de São Miguel de Poiares. 

2. São estabelecidas diretrizes específicas acerca das aquisições, alienações, registos, 

seguros, abatimentos, cessões, transferências, avaliações, destruições e eventuais extravios, 

furtos ou roubos, dos bens patrimoniais da Freguesia, bem como sobre a gestão patrimonial 

da autarquia. 

3. Para efeitos do número anterior, considera-se gestão patrimonial da Freguesia a 

adequada afetação dos bens, direitos e obrigações pelas diversas áreas logísticas atendendo 

a critérios de necessidade, utilização, conservação e valorização. 

4. O inventário e cadastro dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da Freguesia 

engloba todos os bens móveis, imóveis e veículos da autarquia, quer de domínio público, quer 

de domínio privado, quer sejam da sua propriedade ou estejam sob sua responsabilidade, 

quer estejam em regime de locação financeira. 

 

Artigo 4.º Definições  

1. Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a) «Ativos fixos tangíveis» os bens com substância física que são detidos para uso na 

produção ou fornecimento de bens ou serviços, para aluguer a terceiros ou para fins 

administrativos, dos quais se espera que sejam usados por mais de um período de relato (um 

ano), podendo ser tanto de domínio público, como de domínio privado, e podem incluir (i) 

equipamento militar; (ii) infraestruturas; (iii) bens do património histórico; (iv) ativos de 

contratos de concessão após reconhecimento e mensuração – acordos de concessão de 

serviços: concedente;  

b) «Ativos intangíveis» os bens, direitos ou obrigações que apresentam as características 

de identificabilidade, de controlo sobre um recurso, de existência de benefícios económicos 

futuros ou de potencial de serviço, isto é, são ativos não monetários identificáveis sem 

substância física, podendo ser entendidos como conhecimentos científicos ou técnicos, 
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conceção e implementação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual 

e marcas comerciais; 

c) «Bens de domínio privado» os bens imóveis e móveis corpóreos, incluindo veículos, 

tal como definidos no Decreto-Lei n.º 477/80, de 15/10, que estão no comércio jurídico-

privado da Autarquia e que são utilizados para o desempenho das funções que lhe estão 

legalmente atribuídas e/ou que se encontram cedidos temporariamente e não estão afetos 

ao uso público,  

d) «Bens do domínio público» os bens da Autarquia tal como definidos no artigo 84.º da 

Constituição da República Portuguesa e no Decreto-Lei n.º 477/80, de 15/10, afetos ao uso 

público e ao regime plasmado no Decreto-lei n.º 280/2007, de 07/08, na sua atual redação, 

ou de que a Freguesia seja responsável pela sua administração; 

e) «Cadastro dos bens» o registo permanente de todos os elementos constantes dos 

bens, direitos e obrigações patrimoniais da Autarquia e referidos no n.º 4 do artigo anterior; 

f) «Inventário» os ativos, na forma de materiais ou consumíveis, a aplicar (a) no processo 

de produção, (b) a aplicar ou a distribuir na prestação de serviços, (c) detidos para venda ou 

distribuição no decurso normal das operações, ou (d) no processo de produção para venda ou 

distribuição. São ativos devidamente classificados, valorizados e atualizados de acordo com 

classificadores e critérios legalmente estabelecidos, podendo incluir: (i) artigos consumíveis; 

(ii) materiais de manutenção; (iii) peças de reserva para equipamentos que não sejam as 

tratadas em normas sobre ativos fixos tangíveis; (iv) munições; (v) reservas estratégicas; (vi) 

reservas de moeda; (vii) produtos de serviços postais para venda; (viii) trabalhos em curso, 

incluindo materais para cursos de formação/educação e prestações de serviços em curso; 

g) «Mensuração inicial» a determinação das quantias monetárias relativas aos 

elementos que ingressarão no património da Freguesia;  

h) «Propriedades de investimento» são terrenos ou edifícios ou parte de um edifício ou 

ambos detidos para obtenção de rendas ou para valorização do capital ou ambos e que não 

seja para (i) usar na produção ou financiamento de bens ou serviços ou para fins 

administrativos ou (ii) vender no decurso normal das operações; 
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i) «Vida útil» o período de tempo durante o qual se espera que um ativo seja usado por 

uma entidade ou o número de unidades de produção ou similares que a entidade espera obter 

a partir do ativo. 

3. O cadastro e o inventário dos bens da Freguesia são efetuados no sistema informático 

da área da gestão patrimonial da Autarquia. 

 

Capítulo II – Do inventário e cadastro 

Artigo 5.º Inventário e cadastro 

1. Para efeitos do presente Regulamento, as etapas que constituem o inventário e o 

cadastro são as seguintes: 

a) Arrolamento: consiste na elaboração de uma lista detalhada de bens patrimoniais a 

inventariar; 

b) Classificação: visa agrupar os bens patrimoniais em diversas classes; 

c) Descrição: objetiva identificar cada bem patrimonial a ser inventariado mediante a 

sua caracterização qualitativa e quantitativa; 

d) Avaliação: equivale à atribuição um valor a cada bem patrimonial nos termos dos 

critérios de mensuração aplicáveis. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, são utilizados os seguintes elementos 

de gestão e controlo de bens: 

a) Fichas de inventário e cadastro; 

b) Códigos de classificação, constantes do classificador complementar – cadastro e vidas 

úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedade de investimento; 

c) Folhas de carga, que consistem na descrição de todos os elementos patrimoniais 

existentes numa divisão, ou seja, identificam fisicamente a localização do bem; 

d) Mapas síntese dos bens inventariados, disponibilizadas na aplicação informática da 

Freguesia. 

3. Todos os elementos mencionados no número anterior devem ser elaborados e 

mantidos atualizados através dos meios informáticos considerados adequados e na aplicação 

informática relativa à gestão do património da Freguesia. 
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Artigo 6.º Classificação e descrição 

1. Cada bem arrolado deve ter uma ficha individual de cadastro, a qual deve incluir 

obrigatoriamente: 

a) Identificação e localização do bem; 

b) Código de classificação, que corresponderá a um dos códigos constantes da classe 

quatro (4) do subsistema da contabilidade financeira:  

(i) 42. Propriedades de investimento; 

(ii) 43. Ativos fixos tangíveis; ou  

(iii) 44. Ativos intangíveis. 

c) Código relativo à funcionalidade do bem, que corresponderá a um dos seguintes: 

(i) Equipamento afeto à Sede; 

(ii) Equipamento afeto ao Cemitério; 

(iii) Equipamento afeto ao Estaleiro; 

(iv) Equipamentos afetos aos veículos; 

(v) Equipamentos afetos ao Capril; 

(vi) Outros. 

d) Data e tipo de aquisição; 

e) Valor inicial despendido e/ou valores de valorização posteriores (revalorização ou 

grandes reparações); 

f) Identificação da(s) fatura(s); 

g) Indicação da vida útil esperada. 

2. É competência dos serviços administrativos da Freguesia elaborar e manter registos 

atualizados de todas as ocorrências que existam e ocorram sobre os bens, direito e obrigações 

patrimoniais, desde a sua aquisição ou produção até ao seu abate. 

 

Artigo 7.º Regras gerais de inventariação 

As regras gerais de inventariação devem obedecer às seguintes diretrizes: 

a) Os bens devem manter-se em inventário/cadastro desde o momento da sua aquisição 

até ao seu abate, o qual, regra geral, ocorre no final da vida útil; 
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b) Os bens que evidenciem ainda boas condições de funcionamento e que se encontrem 

totalmente amortizados deverão ser, sempre que se justifique, objeto de avaliação por parte 

de uma comissão, a ser nomeada pelo órgão executivo, sendo-lhe fixado um novo período de 

vida útil; 

c) Nos casos em que não seja possível apurar o ano de aquisição dos bens, adota-se o 

ano de inventário inicial para se estimar o período de vida útil, durante o qual se amortiza 

totalmente o seu valor; 

d) A identificação de cada bem faz-se mediante a atribuição de um código para efeitos 

de cadastro, conforme ao classificador complementar – cadastro e vidas úteis dos ativos fixos 

tangíveis e propriedades de investimento; 

e) As alterações e abates verificados no património são registados nas respetivas fichas 

que se encontram na aplicação informática relativa à gestão do património da Autarquia e 

dadas a conhecer ao órgão executivo e, posteriormente, à Assembleia de Freguesia; 

f) Todo o processo de inventário/cadastro e respetivo controlo é efetuado através dos 

meios informáticos considerados adequados e na aplicação informática relativa à gestão do 

património da Freguesia. 

 

Capítulo III - Das competências 

Artigo 8.º Serviços administrativos 

1. A Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares é o órgão responsável pelo património. 

2. Compete ao órgão executivo da Freguesia, com faculdade de delegação nos serviços 

administrativos mediante Despacho: 

a) Conhecer e afetar corretamente os bens patrimoniais; 

b) Assegurar a gestão e o controlo do património; 

c) Executar e acompanhar todos os processos de inventariação, aquisição, transferência, 

abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis, mediante as diretrizes e os procedimentos 

estabelecidos pelo órgão executivo; 

d) Proceder ao inventário anual; 

e) Realizar inventariações periódicas de acordo com as necessidades do serviço e, 

sempre que possível, aquando da alteração do mandato autárquico. 
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Artigo 9.º Serviços da Freguesia 

Compete a todos os funcionários da Freguesia: 

a) O fornecimento de todos os elementos que lhes sejam solicitados pelo órgão 

executivo; 

b) Zelar pelo bom estado de conservação dos bens que lhes tenham sido confiados e/ou 

afetos; 

c) Informar os serviços administrativos/órgão executivo da necessidade de aquisição, 

transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis, bem como de roubo/furto, 

extravio ou de qualquer outra ocorrência; 

d) Manter atualizada a folha de carga dos bens, devendo a mesma constar de arquivo, 

quer informatizado ou não, existente para o efeito. 

 

Capítulo IV – Da aquisição e registo de propriedade 

Artigo 10.º Aquisição 

1. O processo de aquisição dos bens da Freguesia obedecerá ao regime jurídico e aos 

princípios gerais da realização da despesa pública em vigor, bem como aos métodos e 

procedimentos a estabelecer em Regulamento de Controlo Interno. 

2. O tipo de aquisição dos bens será registado na ficha de cadastro de acordo com os 

códigos seguintes: 

a) 01 Aquisição por compra; 

b) 02 Aquisição por cessão a título definitivo; 

c) 03 Aquisição por transferência, troca ou permuta; 

d) 04 Aquisição por expropriação; 

e) 05 Aquisição por doação, herança, legados ou perdido a favor do Estado; 

f) 06 Aquisição por dação em cumprimento; 

g) 07 Locação; 

h) 08 Aquisição por reversão; 

i) 09 Outros. 
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3. Após a verificação física do bem, deverá ser elaborada ficha de inventário/cadastro 

do mesmo, contendo toda a informação conveniente à sua identificação. 

4. Caso a aquisição tenha sido celebrada por escritura pública de compra e 

venda/documento particular autenticado, será este documento que dará origem à elaboração 

da correspondente ficha de cadastro, tendo presente as condicionantes referidas no n.º 1 do 

artigo seguinte. 

 

Artigo 11.º Registo de propriedade 

1. Só após a aquisição de qualquer bem imóvel a favor da Freguesia e da sua respetiva 

regularização junto dos serviços da Autoridade Tributária e da Conservatória do Registo 

Predial se procede à sua contabilização para efeitos de cadastro. 

2. Deverão ser efetuadas todas as regularizações de imóveis adquiridos a qualquer título 

até à data que ainda não estejam inscritos na matriz predial e no registo predial a favor da 

Freguesia. 

3. O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, aos bens 

móveis sujeitos a registo que ainda não se encontrem regularizados. 

 

Capítulo V - Do abate 

Artigo 12.º Abate 

1. As situações que originam o abate são as seguintes: 

a) Alienação a título oneroso e gratuito; 

b) Extravio, furto ou roubo; 

c) Destruição; 

d) Declaração de incapacidade do bem; 

e) Troca ou permuta; 

f) Transferência; 

g) Sinistros e catátrofes, quer naturais, quer de origem humana. 

2. Após a ocorrência de qualquer uma das situações elencadas no número anterior, é 

elaborado o auto de abate do bem respetivo, o qual pode, em consonância com o disposto 

nos artigos seguintes, possuir outra nomenclatura. 
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3. Para as situações referidas nas alíneas do n.º 1 do presente artigo, com exceção das 

alíneas c) e d), bastará a certificação fundamentada do órgão executivo para proceder ao seu 

abate. 

4. Nos casos específicos das alíneas c) e d) do n.º 1 do do presente artigo, o responsável 

pelo bem apresenta expressamente uma fundamentação para o seu abatimento. 

5. Os abates ao inventário devem constar de ficha respetiva. 

 

Artigo 13.º Alienação onerosa de bens 

1. A alienação onerosa dos bens pertencentes ao património da Freguesia observará o 

regime legal estabelecido no Código dos Contratos Públicos. 

2. Os procedimentos legais a utilizar, adequados à formação de contratos requeridos 

pela natureza dos bens a alienar e pelo respetivo valor, são os seguintes: 

a) Ajuste direto;  

b) Consulta prévia; 

c) Concurso público; 

d) Concurso limitado por prévia qualificação; 

e) Procedimento de negociação; 

f) Diálogo concorrencial; 

g) Parceria para a inovação. 

3. É elaborado um auto de venda onde são descritos os bens alienados e respetivos 

valores de alienação. 

 

Artigo 14.º Realização e autorização da alienação onerosa 

1. Compete ao órgão executivo da Freguesia a elaboração da lista de bens a alienar 

onerosamente, competência esta que pode ser delegada nos serviços administrativos 

mediante Despacho.  

2. Só podem ser alienados onerosamente bens cuja respetiva identificação conste de 

prévia deliberação fundamentada do órgão executivo. 
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Artigo 15.º Alienação a título gratuito 

1. No caso de cedência de bens a outras entidades, é lavrado pelos serviços 

administrativos da Junta de Freguesia o respetivo auto de cessão. 

2. O disposto no número anterior só pode ocorrer após deliberação do órgão executivo 

ou órgão deliberativo, consoante os valores em causa, onde conste a identificação do bem 

alvo da alienação gratuita e respetiva fundamentação. 

 

Artigo 16.º Transferência 

1. A transferência de bens móveis entre as divisões, compartimentos, salas e edifícios só 

pode ser efetuada mediante autorização prévia de superior hierárquico ou do órgão executivo 

da Freguesia. 

2. Deve ser lavrado o respetivo auto de transferência que pode resultar da aplicação 

informática relativa à gestão do património da Freguesia. 

 

Artigo 17.º Procedimentos relativos a furtos, roubos ou extravios 

No caso de se verificarem furtos, roubos ou extravios, procede-se do seguinte modo: 

a) Participa-se a ocorrência às autoridades competentes; 

b) Lavra-se o respetivo auto da ocorrência/relatório no qual se identificam e descrevem 

os bens desaparecidos, e se indicam, sempre que possível, os valores respetivos, ou seja, os 

que constarem da ficha de cadastro devidamente atualizada, ou os valores atribuídos nos 

termos do disposto na alínea b) do artigo 7.º do presente Regulamento; 

c) O auto da ocorrência/relatório é encaminhado ao órgão executivo para conhecimento 

e posterior tomada de decisões no que concerne ao apuramento de responsabilidades. 

 

Artigo 18.º Sinistros e catástrofes 

1. No caso de se verificarem sinistros, participa-se a ocorrência à companhia de seguros 

contratualizada e procede-se de acordo com as orientações e diretrizes da mesma.  

2. No caso de se verificarem danos materiais, lavra-se o respetivo auto de 

ocorrência/relatório no qual se identificam e descrevem os bens destruídos, e se indicam, 
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sempre que possível, os valores respetivos, sendo o mesmo encaminhado ao órgão executivo 

para conhecimento e posterior tomada de decisões quanto à aquisição de bens similares. 

3. Deve ser lavrado o auto de abate do bem ou bens destruídos em conformidade com 

o disposto no artigo 12.º. 

4. No caso de se verificarem catástrofes, quer naturais, quer de origem humana, 

procede-se de acordo com o previsto no presente artigo, com as necessárias adaptações. 

 

Capítulo VI – Dos seguros 

Artigo 19.º Seguros 

1. Todos os bens móveis da Freguesia devem estar adequadamente assegurados. 

2. A competência para proceder conforme ao disposto no número anterior cabe ao 

órgão executivo. 

3. Todos os seguros existentes sobre os bens alvo de inventariação são introduzidos nas 

respetivas fichas de cadastro/inventário constantes da aplicação informática relativa à gestão 

do património da Freguesia. 

 

Capítulo VII – Da valorização de bens 

Artigo 20.º Valorização inicial dos bens 

Na elaboração do cadastro/inventário inicial são aplicáveis os critérios de mensuração 

previstos na presente secção e, quando necessário, os critérios previstos no SNC-AP. 

 

Artigo 21.º Mensuração de ativos fixos tangíveis 

1. Os ativos fixos tangíveis adquiridos através de uma transação com contraprestação 

ou constituídos pela própria entidade são mensurados inicialmente pelo seu custo. 

2. Porém, se o bem do ativo fixo tangível for adquirido através de uma transação sem 

contraprestação, a mensuração inicial far-se-á da seguinte forma: 

i) Quanto a imóveis, utiliza-se o valor patrimonial tributário (VPT), regulado do Código 

do Imposto Municipal; 

ii) Quanto a outros ativos, utiliza-se o custo do bem recebido, ou na falta deste, o 

respetivo valor de mercado. 
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3. Caso não seja possível aplicar os critérios referidos nos números anteriores, os bens 

assumem valor zero, até serem alvo de uma grande intervenção/reparação, assumindo então 

o montante desta. 

 

Artigo 22.º Mensuração de ativos intangíveis 

1. Os ativos intangíveis adquiridos através de uma transação com contraprestação são 

mensurados inicialmente pelo seu custo. 

2. Porém, se o bem do ativo intangível for adquirido através de uma transação sem 

contraprestação, a mensuração inicial far-se-á pelo seu custo inicial mensurado ao justo valor. 

 

Artigo 23.º Mensuração das Propriedades de Investimento 

1. As propriedades de investimento adquiridas através de uma transação com 

contraprestação são mensurados inicialmente pelo seu custo. 

2. Contudo, se a propriedade de investimento for adquirida através de uma transação 

sem contraprestação, a mensuração inicial far-se-á pelo seu custo que corresponde ao justo 

valor à data da aquisição. 

3. Se a propriedade, terreno ou edifício for ocupada pelo titular, deve aplicar-se o 

disposto no artigo anterior. 

 

Capítulo VIII – Das disposições finais e transitórias 

Artigo 24.º Legislação subsidiária 

Em tudo o que não estiver expressamente regulado no presente Regulamento, é 

aplicável, com as necessárias adaptações e na sua atual redação, a seguinte legislação: 

a) Decreto-lei n.º 192/2015, de 11/09; 

b) Portaria n.º 218/2016, de 09/08; 

c) Classificador complementar - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, 

intangíveis e propriedades de investimento; 

d) Decreto-lei n.º 280/2007, de 07/08; 

e) Código do Procedimento Administrativo; 




