
EPA Carvalhais/Mirandela  

 1 

   

REGULAMENTO PARA A GESTÃO DO FUNDO DE MANEIO 

 

 

2014 

 



EPA Carvalhais/Mirandela  

 2 

 

Conteúdo 
Âmbito ..................................................................................................................................................3 

Enquadramento ...................................................................................................................................3 

Objectivo ..............................................................................................................................................4 

Definições .............................................................................................................................................4 

Natureza das despesas realizadas e pagas através de Fundo de Maneio ...........................................6 

Requisitos de admissibilidade da realização e pagamento de despesas através do Fundo de Maneio

 ..............................................................................................................................................................6 

Constituição do Fundo de Maneio .......................................................................................................8 

Forma de constituição do Fundo de Maneio .......................................................................................8 

Reconstituição do Fundo de Maneio ...................................................................................................9 

Reposição do Fundo de Maneio ........................................................................................................ 11 

Data de entrada em vigor ................................................................................................................. 12 

 



EPA Carvalhais/Mirandela  

 3 

  

ARTIGO 1º 

Âmbito 

1. O regulamento para a Gestão de Fundos de Maneio, que agora se expõe, 

versa sobre o funcionamento dos Fundos de Maneio, posteriormente 

representados por FM, e as responsabilidades os intervenientes no sistema 

de gestão. 

2. A gestão do FM compreende a constituição, reconstituição e sua reposição, 

bem como os procedimentos e instrumentos a ter em apreciação por parte 

dos respectivos responsáveis. 

3. Este regulamento visa elucidar os princípios gerais de actuação para a gestão 

do FM, cabendo ao Conselho Administrativo (C.Adm.) monitorizar a sua 

implementação, clarificar ou propor o esclarecimento de possíveis dúvidas 

que possam advir no decurso de sua execução. 

4. O presente regulamento aplica-se a todos os FM constituídos na Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural Carvalhais /Mirandela. 

5. Entra em vigor no dia seguinte da aprovação deste regulamento. 

 

ARTIGO 2º 

Enquadramento 

1. Em cada ano económico, o decreto-lei de execução orçamental estabelece as 

regras e prazos quanto á constituição/reconstituição e liquidação dos Fundos 

de Maneio, cujo regime legal geral é definido pelo artigo 32º do Decreto–Lei 

n.º155/92, de 28 de Julho (Regime da Administração Financeira do Estado) 

conjugado com Decreto-Lei n.º 127/2012 de 21 de Junho. 

2. Os Fundos de Maneio são compostos por classificação económica e 

atribuídos a título nominal para um dado ano económico, caducando com a 

liquidação, que será efectuada por despacho do C.Adm ou impreterivelmente, 
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até á data que cada ano económico vier a ser fixado no decreto-lei de 

execução orçamental. 

ARTIGO 3º 

Objectivo 

1. O objectivo do FM é o de colocar um certo valor monetário inicial ao dispor de 

determinado (s) responsável(eis) e fixar um montante anual de despesas a 

realizar e a pagar através do FM, visando fazer face a despesas de pequeno 

montante. 

2. Através do FM pode ser concedida a realização e pagamento de despesas de 

pequeno montante, para aquisições de bens ou serviços que, pelos critérios 

de prioridade de satisfação da necessidade, tempestividade, nomeadamente 

de condições de fornecimento a pronto pagamento no acto da aquisição, e 

materialidade da despesa, o custo da realização dos procedimentos 

administrativos de contratação pública seja superior ao benefício que se 

espera alcançar com a sua execução. A utilização do FM deve ser sempre 

observada como uma situação excepcional. 

ARTIGO 4º 

Definições 

1. Para efeitos do actual regulamento são aplicáveis as definições que se 

seguem. 

2. Fundo de Maneio: pela sua natureza considera-se um pequeno caixa para a 

realização e pagamento de despesas de pequeno montante, em especial por 

conta das rubricas orçamentais previstas nos orçamentos iniciais de despesa 

e a sua movimentação é da exclusiva competência do(s) responsável(eis) 

constituído(s) para o efeito.  

3. Pequeno montante: consideram-se as despesas de valor igual ou inferior a 

30€ (trinta euros). Para a determinação do valor temos de o considerar como 

integrado numa mesma despesa, ou seja, um grupo de despesas da mesma 
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natureza (com a mesma classificação económica), realizadas pelo mesmo 

fornecedor e num intervalo de 30 dias, excepção das despesas com  scuts e 

portagens. 

4. Responsável pelo Fundo de Maneio: Constitui a(s) pessoa(s) em quem foi 

constituído o FM e quem responde(m) pelo cumprimento das formalidades 

legais aplicáveis à realização das despesas ali incluídas, bem como pelo 

referente pagamento e incidentes que sucedem com a movimentação do FM. 

5. Valor inicial: Constitui a importância autorizada e a entregar inicialmente a 

título de FM constituído e que configura o valor de referência em cada uma 

das reconstituições. 

6. Valor anual: Estabelece a importância máxima autorizada para o ano, pelo 

que o valor total dos pedidos de reconstituição de FM não pode exceder o 

valor anual atribuído. Neste último caso, será indispensável obter um 

despacho favorável, lavrado em ata do C.Adm. 

7. Período de constituição de Fundo de Maneio: o período máximo de 

organização do FM é anual para um dado ano económico, será renovado 

todos os anos, mediante propósito do Conselho Administrativo. 
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ARTIGO 5º 

Natureza das despesas realizadas e pagas através de Fundo de Maneio 

 

1- As despesas realizadas e pagas através de FM constituído, para além de 

se emoldurarem nos critérios de FM, tem de se enquadrar, quanto á 

natureza, designadamente nas rubricas orçamentais e especificações que 

forem fixadas para cada ano económico na deliberação do C.Adm. 

2- É impedida a realização e pagamento de despesas através do FM 

constituído de determinadas despesas, nomeadamente: 

a. Aquisições que revistam a natureza de despesas de capital; 

b. Ajudas de custo e outras despesas de Pessoal; 

c. Aquisições de serviços. 

 

ARTIGO 6º 

Requisitos de admissibilidade da realização e pagamento de despesas 

através do Fundo de Maneio  

 

1- A realização e pagamento das despesas em conta do FM não carece de 

nenhuma formalidade para a sua realização, mas deve cumprir os seguintes 

requisitos: 

a. Ser de pequeno montante; 

b. Deve ser preenchido o modelo de relação de necessidades, mod 110 

Editorial do Ministério da Educação. 

c. Enquadrar-se na natureza da despesa autorizada; 

d. Ser autorizada pelo responsável em quem o FM foi constituído, através 

de oposição de assinatura nos documentos, de forma legível e 

indicação da qualidade pela qual exerce a competência; 

e. A por o carimbo em uso na contabilidade devidamente preenchido; 
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f. Ser justificada, nomeadamente por referência ao motivo porque a 

despesa foi realizado e paga. A fundamentação pode ser efectuada 

no(s) próprio(s) documento(s), por exemplo no verso. 

g. Obter-se o documento válido comprovativo da despesa que inclua 

todos os requisitos exigidos face ao Código do IVA: 

i. As facturas, recibos ou documentos equivalentes devem 

obedecer aos requisitos previstos nos artigos 29º e 36º do CIVA 

e artigos 171º do CSC, a saber: (i)Data de emissão, (ii) n.º 

sequencial impresso tipograficamente ou através da saída do 

computador, (iii) identificação das partes interessadas (nome e 

morada); (iv) nº de identificação fiscal das partes interessadas; 

(v) descriminação dos bens transaccionados ou serviços 

prestados; (vi) preço líquido de imposto; (vii) taxa(s) de IVA 

aplicável; (viii) montante de IVA devido; (ix) motivo justificativo 

da isenção do IVA; (x) data em que os bens foram colocados à 

disposição do adquirente, e que os serviços foram realizados ou 

em que foram efectuados pagamentos anteriores à realização 

das operações, se essa data não coincidir com a emissão da 

factura. 

ii. Caso o documento seja em papel térmico deve ser tirada cópia, 

visto que com o tempo, os caracteres tendem a desaparecer. 

h. Manter um registo permanente pelo responsável com o FM constituído 

pelo assistente de FM. 

2- As despesas realizadas em conta do FM são pagas através dos seguintes 

meios de pagamento: 

a. Transferência bancária; 

b. Cheque cruzado nominativo (todos os cheques devem ser requisitados 

e emitidos com cópia). 

c. Numerário. 

3- Nos originais dos documentos de despesa pagos através da FM será aposto 

os seguintes elementos ou equivalentes: 

a. Pago por Fundo de Maneio 
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b. Fonte de Financiamento 

c. Data 

d. Assinatura 

e. Assinatura dos membros do Conselho Administrativo; 

4- Os documentos que suportam a realização e pagamento das despesas em 

conta de FM são arquivados de acordo com a contabilidade na escola. 

 

ARTIGO 7º 

Constituição do Fundo de Maneio 

1- Anualmente, no principio de cada ano económico o C. Adm. propõe a 

constituição de FM, conforme previsto na instrução n.º1/2004 2ª secção do 

tribunal de contas. 

2- O valor inicial e anual do FM a constituir em cada ano é calculado de 

acordo com a necessidade e é sempre inferior a um duodécimo das 

dotações do orçamento que o suportam. 

3- Para outros casos, nomeadamente, deslocações ao estrangeiro, a 

constituição deverá ser aprovada em reunião de C.Adm. 

4- O FM pode ser constituído para a realização das despesas por conta de 

um ou mais orçamentos e fontes de financiamento. 

5- Só serão constituídos FM se o saldo(s) forem positivos e se tiverem 

repostos os saldos do FM constituídos anteriormente. 

6- Do processo de constituição de FM fazem parte os seguintes documentos: 

a. Acta do C.Adm em que aprova o montante de FM por orçamento(s) 

e Fonte(s) de Financiamento. 

b. Nomeação do(s) responsável(eis) do FM 

7- Será da responsabilidade do C.Adm verificar o dossier documental de 

suporte das despesas. 

 

ARTIGO 8º 

Forma de constituição do Fundo de Maneio 

1- O Fundo de maneio é constituído da seguinte forma: 
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a. Em numerário, guardado no cofre da escola. 

2- O FM em numerário permanece sob a custódia do(s) responsável(eis) e os 

movimentos são realizados através do caixa.  

3- O registo no software contab será efetuado da seguinte forma: 

 No Plano de Contas Financeiro criar a conta 118 e uma subconta para cada 

fundo de maneio a constituir 

 Na data da constituição dos FM transferir da conta 12xxx para a conta 118xx 

o valor correspondente a cada fundo de maneio: 

Débito / Crédito 

118xx / 12xxx 

 Na mesma data (constituição do FM), regista-se no programa um lançamento 

com as fases do cabimento/compromisso do ciclo da despesa pelo valor do 

fundo e atribui-se o Nº de Compromisso sequencial. 

 Na data da prestação de contas, a qual deve ser efetuada mensalmente, no 

caso da verba não ter sido totalmente utilizada, regista-se um movimento de 

alteração (para menos) pelo valor não utilizado. 

 No caso de existirem valores em caixa (conta 111), a transferência de verbas 

para a conta 118xx pode ser direta sem passar pela conta de depósitos à 

ordem. A entrega de valores aos responsáveis pelos FM pode ser efetuada 

em dinheiro contra recibo ou através de transferência Bancária. 

 

ARTIGO 9º 

Reconstituição do Fundo de Maneio 

1- Os FM são objecto de compromisso e reconstituídos mensalmente, 

podendo em certos caso devidamente fundamentados, por exemplo, para 

fazer face a uma despesa extraordinária, serem reconstituídos 

quinzenalmente. 

2- A reconstituição do FM obedece aos seguintes princípios: 

a. Todos os pedidos de reconstituição de FM são automaticamente 

autorizados desde que os valores totais constituídos para o ano não 

sejam ultrapassados. 
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b. Cada reconstituição de FM não deverá, em regra, incluir 

documentos anteriores à última reconstituição efectuada. 

c. Os documentos de suporte terão de ser obrigatoriamente vendas a 

dinheiro, facturas/recibo ou facturas acompanhadas do respectivo 

recibo. 

d. Todos os documentos devem cumprir os requisitos previstos no 

artigo 6º 

e. Não se fará reconstituição de FM superior ao FM atribuído 

inicialmente para o ano. 

f. O registo no software contab será efetuado da seguinte forma: 

 Na data da prestação de contas, a qual deve ser efetuada 

mensalmente, no caso de a verba não ter sido totalmente 

utilizada, regista-se um movimento de alteração (para 

menos) pelo valor não utilizado; 

 

 De seguida completa-se o ciclo da despesa até à fase do 

pagamento. Este registo deve ter como suporte os 

documentos internos previstos para o tratamento dos 

Fundos de Maneio, designadamente a relação das 

despesas efetuadas, sendo-lhe anexado também os 

comprovativos de despesa (faturas + recibos ou vendas a 

dinheiro). Na contabilidade patrimonial o movimento 

reflete-se nas contas 2689 e 118xx. 

 

 Na reconstituição do FM aplicam-se os procedimentos 

referidos o ponto 3 do artigo 8º, sendo que no caso da 

reconstituição em que não foi gasto a totalidade do FM, 

apenas se torna necessária a transferência do valor 

necessário para a reposição integral do fundo de maneio. 

 

3- Ao C.Adm. compete a verificação dos documentos apresentados, a 

classificação da despesa quanto á sua natureza, o reconhecimento 
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contabilístico e efectuar diligencias junto do responsável pelo FM 

constituído para esclarecimento de incidentes identificados e situações 

problema. 

4- Ao nível dos registos contabilísticos a despesa será imputada ao 

orçamento correspondente. 

 

 

ARTIGO 10º 

Reposição do Fundo de Maneio 

 

1- A reposição de FM ocorre numa das seguintes situações: 

a. Nas datas estipuladas pelo decreto-lei de execução orçamental; 

b. Sempre que se deixe de verificar o fim para que foi constituído; 

c. Sempre que um dos responsáveis não cumpra os normativos vigentes 

ou deixe de pertencer ao quadro de pessoal da escola; 

d. Quando o C.Adm expressamente o determine. 

2- Considerando o prazo anualmente definido pelo decreto-lei de execução 

orçamental, os FM devem ser repostos, obrigatoriamente até à data fixada 

nesse diploma. 

3- Todos os FM que não obedecerem aos prazos fixados, os seus responsáveis 

serão constituídos devedores perante a Escola e serão desencadeadas 

diligencias para cobrança voluntária ou coerciva de valores não repostos. 

4- O FM a repor no final do ano económico deve ser igual ao saldo existente. 

5- O registo no software contab será efetuado da seguinte forma: 

 No final do ano económico, após prestação de contas 

pelos titulares dos FM, o valor do saldo que exista na 

conta 118xx deverá ser transferido para a conta 12xxx, 

registando-se na contabilidade patrimonial: 

Débito / Crédito 

12xxx /118xx  
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ARTIGO 10º 

Data de entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação  

em reunião de C.Adm.                                                                
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ANEXO I 

 

Fundos de Maneio a constituir no ano de 2015, por Sector e classificação económica 

 

O Condutor  

 

DESIGNAÇÃO Classificação 

Económica 

LIMITE MÁXIMO 

Transportes – Outras despesas  02.02.10 BO 100,00 € 

  

 

 

 

Aprovado em Reunião do Conselho Administrativo de  /  / 2014 

 

 

 

 

       O Director, 

 

     ___________________________________ 

 

                            (_________________________________) 

 

 

Mod-AC-1 
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ANEXO II 

MAPA DE REPOSIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 

___ de ___________ a ___ de ________________ de 2012 

Classificação Económica: __.__.__ – _______________________________________ 

Titular do Fundo de Maneio: ____________________________________________________ 

 

Ordem de Pagamento 

 

 

Ordem de Pagamento 

 

 

Número  

 

Data 

 

 

Valor 

 

Número  

 

Data 

 

 

Valor 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Transporte/Total 

   

Transporte/Total 

 

 

O Responsável          O Diretor 

 _____________________        _______________ 

 

Aprovado em Reunião do Conselho Administrativo de  

Mês: ________ 
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ANEXO III 

MAPA ANUAL DO FUNDO DE MANEIO 

MAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE DESPESA REFERENTES AO PERÍODO  

de ____ de _________ de 2012 a ____ de ___________de 2012 

 

 

 

Nº 

Docº 

 

 

 

Nif 

Fornecedor 

 

TIPO DE DESPESA 

 

 

Total 

S/IVA 

 

 

Total 

C/IVA 
 

Combustíveis 

 

Outros 

Bens 

 

Conservação 

de Bens 

 

Bufete 

 

Seguro 

Escolar 

 

02.01.02 

 

02.02.21 

 

02.02.03 

 

Bens 

Alimentares 

 

Outros 

Bens 

 

Transportes 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Totais: 

        

 

Conferido pelo responsável pelo Fundo em _____/_______/_______     

  Visto em ______/________/________ 

 

Assinatura: _____________________________________________     

 

O Director: _____________________________________________ 

 


