
Estoques (classe 3 do POCAL) Mercadorias; matérias-primas, subsidiárias 

e consumíveis; etc..  
Dívidas a e de terceiros (classe 2 da POCAL) Utilizadores, contribuintes e clientes; Estado e outras 

entidades públicas; Instituições de crédito e Prestadores. Disponibilidade (classe 1 do POCAL) Caixa e 

depósitos em instituições de crédito; títulos negociáveis.  

MORADA CONTACTOS Direcção-Geral das Autarquias Locais Morada: Rua José Estêvão, 137, 4 a 7 

1169-058 LISBONFax: 213 528 177; Telefone: 213 133 000Email: helenacurto@dgaa.ptCentro de Estudos 

e Formação Municipal Morada: Rua do Brasil, 131COIMBRAFax: 239 796 502; Telefone: 239 796 500 E-

mail: cefa@cefa.pt  

FASES DE PREPARAÇÃO DO MEMOINVENTÁRIO E ELEMENTOS QUE DEVEM ESTAR NA MESMA 

Arriaga9004-528 FUNCHALFax: 291 222 139; Telefone: 291 212 100E-Mail: ruipaixao.srp@gov 

madeira.pt2/7I - ELEMENTOS QUE DEVEM CONSTAR DO INVENTÁRIOAtivo imobilizado (classe 4 da 

POCAL) Participações no capital de outras entidades; obrigações e obrigações; prédios e imóveis, afectos 

ou não à sua actividade operacional, desde que integrem o privado; bens de domínio público geridos ou 

administrados pela autoridade local.  

CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA CONTATOS DAS ENTIDADES ASSOCIADAS À SATAPOCALENTIDADE  

A cada bem é atribuído um código de classificação composto por dois campos: Um campo, 

correspondente ao número de inventário estruturado de acordo com os códigos da classe, tipo de bem, 

bem e número sequencial, segundo o classificador geral para o registo e inventário dos bens móveis do 

Estado .  

Crisostomo@ccr-c.ptCoordinating Committee andRegional Development of Lisbon and Valeof the 

TagusAddress: Rua Artilharia Um, 331269 - 145 LISBONFax: 213 847 983; Phone: 213 837 100E-Mail: 

carlos_sousa@drarn-lvt.ptCoordinating Committee andRegional Development of AlentejoAddress: 

Estrada das Piscinas, 1937000 – 758 ÉVORA Fax: 266 706 562; Phone: 266 740 300E-Mail: 

claudia.coelho@ccr-alt.pt  

FASES E CARACTERIZAÇÃO III - TAREFAS A EXECUTAR IV - INSTRUMENTOS V - ATIVO II - FASES E 

CARACTERIZAÇÃO 

InscriçãoInquirição, identificação e valorização dos bens do inventário.DescriçãoEnunciação dos dados 

necessários à individualização dos elementos patrimoniais com vista a conhecer a sua situação e 

permitir a sua gestão.Classificação (notas explicativas ao sistema contabilístico - Documentos e registos 

POCAL) elementos patrimoniais listados. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve Endereço:  

Praça da Liberdade, 28000 - 164 FAROFax: 289 803 591; Telefone: 289 895 200 E-Mail: amadeira@ccr-

alg.pt Direcção Regional de Organização e Administração PúblicaPalácio dos Capitães Gerais9700 

ANGRA DO HEROÍSMOFax: 295 213 959; Telefone: 295 402 300 E-Mail: ana.mt.laranjeira@azores.gov.pt 

Coordinating Committee andNorthern Regional Development Address: Rua Rainha D. Estefânia, 

2514150 PORTFax: 226 086 308; 

mailto:cefa@cefa.pt
mailto:claudia.coelho@ccr-alt.pt


 Phone: 226 086 335E-Mail: mmanuel@ccr-n.ptCoordinating Committee andRegional Development of 

the CenterAddress: Rua Bernardim Ribeiro, 803000 COIMBRAFax: 239 858 240; Phone: 239 858 236E-

Mail: Augusto. AUTORIDADES DO REGIME COMPLETO SÍNTESE I - ELEMENTOS QUE DEVEM CONSTAR 

NO INVENTÁRIO II - Secretaria Regional de Planejamento e FinançasDireção Regional de Planejamento e 

FinançasAv.  

Machine Translated by Google Quando os respectivos elementos têm vida útil limitada, 

estão sujeitos ao sistema de amortização durante esse período.  
O custo de aquisição de um bem é dado pelo respectivo preço de compra, acrescido das despesas 

incorridas, direta ou indiretamente, para colocá-lo em seu estado atual e no local de armazenamento. O 

custo de produção de um bem é obtido somando-se os custos diretos para produzi-lo e colocá-lo como 

está e no local de armazenamento.  

Determinação das obrigações, ou seja, dos elementos passivos do patrimônio, que inclui o cálculo do 

valor das dívidas a pagar (parte da classe 2 do POCAL). Determinação do valor das dívidas a receber 

(parte da classe 2 do POCAL) e cálculo de eventuais provisões para devedores duvidosos; Determinação 

do valor de caixa e disponibilidades bancárias (classe 1 do POCAL).2) 

 Imobilizações incorpóreas (folha I-1);4/7 Imóveis (folha I-2); Equipamento básico (folha I-3); Formulários 

de registo de bens e direitos com conteúdo mínimo claramente definido no ponto 12.1. de POCAL: As 

imobilizações obtidas gratuitamente devem ser incluídas no património das autarquias locais pelo valor 

resultante da avaliação ou pelo valor patrimonial definido nos termos legais ou, se houver Determinação 

do patrimônio líquido, ou seja, a diferença entre o total do ativo e o total do passive. 

• IV - INSTRUMENTOS1) Os bens do domínio público integram o património da autarquia local 

responsável pela sua administração e controlo, estejam ou não envolvidos na sua atividade 

operacional. 

• A avaliação desses ativos deve ser feita, sempre que possível, ao custo de produção ou ao custo 

de aquisição. Quando o bem a inventariar não for um bem móvel, os subcampos destinados a 

inscrever a classe, tipo de bem e códigos de bens devem ser preenchidos com zeros.  

O número sequencial deve ser ordenado por tipo de bem, excepto no caso de existências, onde este 

subcampo é para o código usado na administração de estoque. Taras e Recipientes (folha I-7); Outros 

ativos tangíveis (folha I-8); Ações de capital (folha I-9); Valores Mobiliários (formulário I-10); Estoques 

(folha I-11).(Classes 3 e 4 do POCAL)2) Contas correntes e de diário de entidades, faturação, guias de 

receitas não cobradas e outros documentos semelhantes para apuramento de dívidas e dívidas a 

terceiros (classe 2 do POCAL) .3). 

 Equipamento de transporte (folha I-4); Ferramentas e utensílios (folha I-5); Equipamento 

administrativo (folha I-6); ATIVOS IMOBILIÁRIOS (ponto 4.1. da POCAL) AvaliaçãoAtribuição de valor, de 

acordo com os critérios valorimétricos definidos no DL n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (ver ponto V - 

Critérios e métodos específicos de avaliação do património, infra). 

III - TAREFAS A DESEMPENHAR1) Apuramento do património e direitos, ou seja, de bens patrimoniais, 

que inclui as operações de: Inventário e valorização de ativos fixos financeiros, intangíveis e tangíveis, 

bem como bens de domínio público (classe 4 do POCAL); Inventário e valorização de existências (classe 3 

do POCAL);  



Outro campo, correspondente à classificação POCAL, no qual foram especificados, pela ordem 

apresentada, os códigos funcionais, económicos, orçamentais e patrimoniais (ponto 10 do POCAL). 

Diários e resumos diários de tesouraria, bem como outra documentação que possibilite a determinação 

das disponibilidades (classe 1 do POCAL). critérios e métodos estabelecidos no capítulo 2.7. de D.L. 54-

A/99, de 22 de fevereiro.  

CRITÉRIOS DE VALORIMETRIA1) Os imóveis devem ser avaliados ao custo de aquisição ou 

custo de produção. 
 Machine Translated by Google À data do balanço, as dívidas ou a terceiros decorrentes dessas 

operações, relativamente às quais não haja fixação ou garantia cambial, são atualizadas com base na 

taxa de câmbio dessa data. 2. Entende-se por preço de mercado o custo de reposição ou o valor 

realizável líquido, conforme 1. 

 Os subprodutos, resíduos, resíduos e sucatas são avaliados, na ausência de mais apropriado, pelo valor 

líquido DÍVIDAS DE E A TERCEIROS (ponto 4.3. do POCAL) As dívidas a e de terceiros são expressas pelos 

valores constantes dos documentos que lhes dão título. As dívidas de e para terceiros em moeda 

estrangeira são registadas à taxa de câmbio da data considerada para a operação, salvo se a taxa de 

câmbio for fixada pelas partes ou garantida por entidade terceira. valor realizável. 3. 

• Custo de reposição de um ativo é entendido como o que a entidade teria que arcar sejam eles 

bens adquiridos para produção ou bens para venda.  

• DISPONIBILIDADES (ponto 4.4. da POCAL) Caixa e equivalentes de caixa e depósitos em 

instituições financeiras são expressos pelos montantes dos meios de pagamento e pelos saldos 

de todas as contas de depósito, respetivamente.  

• Caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira são expressos no balanço patrimonial pela 

taxa de câmbio em vigor na data a que se reporta. não aplicável, o valor resultante da avaliação 

segundo critérios técnicos adequados à sua natureza. 4.  

O valor realizável líquido de um ativo é considerado seu preço de venda esperado. ser substituídos nas 

mesmas condições, qualidade, quantidade e locais de aquisição e utilização. Se o custo de aquisição for 

superior ao preço de mercado, este será utilizado. CRITÉRIOS E MÉTODOS ESPECÍFICOS1) 

AMORTIZAÇÕES (ponto 2.7.2. do POCAL) As amortizações têm por finalidade registar a perda de valor de 

um bem ou repartir o seu custo entre os exercícios cobertos por sua vida útil.  

O método de amortização utilizado é o método linear.  

A taxa de amortização anual é determinada aplicando-se ao ativo imobilizado as taxas de amortização 

definidas em lei. Os métodos de custeio das saídas de armazém a serem adotados são o custo específico 

ou o custo médio ponderado.  

Nas atividades plurianuais, nomeadamente construção de edifícios, estradas, barragens e pontes, os 

produtos e obras em curso podem ser valorizados no final do exercício, pelo método da percentagem de 

acabamento ou, em alternativa, através da manutenção dos respetivos custos até o final. O imobilizado 

não está sujeito a reavaliação, salvo se existirem normas que o autorizem e definam os respectivos 

critérios de valorização.2)  



AÇÕES (ponto 4.2. da POCAL) Os critérios de valorização de existências são o custo de aquisição ou o 

custo de produção, sem prejuízo das excepções abaixo consideradas. Se o custo de aquisição ou o custo 

de produção for superior ao preço de mercado, este último deve ser utilizado. 

1. Caso não seja viável, com base em todos os critérios citados acima, valorize o imóvel, ele 

assume valor zero até sofrer uma grande reforma, então assume o valor deste. custos 

previsíveis necessários de acabamento e venda.  

2. Os títulos negociáveis e outras aplicações de tesouraria devem ser apresentados ao custo de 

aquisição.  

A fixação de quotas diferentes das previstas na lei, para os bens tangíveis adquiridos em segunda mão, é 

determinada pelo órgão deliberativo da autarquia sob proposta do órgão executivo, acompanhada de 

justificação adequada.  

Os custos de instalação, bem como os custos de investigação e desenvolvimento, devem 

ser amortizados no prazo máximo de 5 anos.2)  
PROVISÕES (ponto 2.7.1. do POCAL)7/7 A constituição de provisões deve respeitar apenas as situações a 

que estejam que não é uma simples estimativa de um certo passivo, e sua importância de exceder as 

necessidades. As provisões para devedores duvidosos são constituídas quando as dívidas de terceiros 

estão em atraso: 

 Há mais de 6 meses e menos de 12 meses: 50% do valor em dívida; Há mais de 12 meses: 100% do valor 

devido. Não são consideradas incobráveis as seguintes dívidas: Do Estado, das regiões autónomas e das 

autarquias; Os cobertos por garantia, seguro ou fiança, com exceção do valor correspondente ao 

percentual de desconto ou descoberto obrigatório.  


