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Regulamento do Fundo de Maneio 
 

1 – O órgão executivo da autarquia local de Calhetas, na sua reunião 
de _____ de __________________ de ______, decidiu constituir o fundo de 
maneio, referido no ponto 3 para a realização de pequenas despesas 
urgentes e inadiáveis, por contrapartida da dotação da rubrica e com 
o limite máximo ai indicado; 
 
2 – Ficará responsável pelo fundo de maneio o  Presidente do órgão 
executivo; 
 
3- O fundo de maneio tem um valor mensal máximo de 200.00€ 
(duzentos euros) com os  seguintes limites: 

 
Código classificação 

económica 
Designação Limite (euros) 

02.01.08 Material de secretaria 30.00€ 

02.02.09 Comunicações 50.00€ 

02.01.02.99 Combustível para máquinas 20.00€ 

02.02.11 Representação dos serviços 35.00€ 

02.02. 13 Deslocações e estadas 25.00€ 

02.02. 25 Outros serviços 40.00€ 

 
4 – A verba do fundo de maneio só pode ser utilizada em despesas de 
carácter urgente, enquadráveis na classificação económica da qual foi 
criado e o seu valor unitário nunca pode ser superior ao montante do 
fundo; 
 
5 – O dinheiro do fundo de maneio deve ser guardado num local 
próprio e, por isso, nunca poderá juntar-se a outras verbas, 
nomeadamente as que resultam das receitas de canídeos, certificação 
de fotocópias e atestados, entre outras; 
 
6 – A criação ou reconstituição do fundo de maneio deve ser 
efectuada através de emissão de cheque em nome do responsável; 
 
7 – As despesas pagas com verba do fundo de maneio devem ser 
registadas, pelo seu responsável na respectiva conta corrente. 
 
8 – Na factura apresentada por conta de cada fundo de maneio deve 
ser inscrita a seguinte monção: “despesa paga com verba do fundo de 
maneio”, seguida da assinatura do responsável; 
 
9 – Os originais das facturas são entregues para lançamento no Pocal, 
devendo-se tirar cópia e arquivar numa pasta própria. 
 
10 – Mensalmente, no dia de pagamento de remunerações e 
compensações aos membros do órgão executivo, salvo se outro 
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período mais curto for considerado conveniente, deve-se proceder-se á 
reconstituição do fundo de maneio. 
 
11 – A reconstituição do fundo de maneio deve ser também registada 
pelo seu responsável na respectiva conta corrente. 
 
12 - A(o) responsável pela contabilidade confere os documentos  
procedendo ao seu registo contabilístico e arquivo. 
 
13 - A 31 de Dezembro de cada ano económico será efectuada a 
reposição do fundo de maneio e a 2 de Janeiro do ano económico 
seguinte é novamente constituído se for caso disso. 


