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1. Tesouraria
1.1. Missão e objetivos

Missão
Garantir a otimização
timização da gestão de tesouraria corrente.
corrente
Objetivos

•
•
•
•
•

1.2.

capital: prazo médio de recebimentos vs pagamentos
Otimização de working capital:
Garantir o princípio da unidade de tesouraria;
Fornecimento de informação sistemática e precisa de forma a permitir decisões atempadas e de
acordo com as reais necessidades da ARSN,
ARS IP e condições disponíveis
Coordenar, centralmente, a função de Tesouraria.
Minimizar o n.ºº de pagamentos efetuados por Caixa – manuais, sem contrapartida registada
regis
em
conta a pagar.
Assegurar
gurar a correta cobrança a pronto
pr
pagamento (fundo de maneio).
Garantir o controlo e auditoria aos fechos de caixa (caixas e fundos de maneio).
maneio)
Garantir a contabilização e reconciliação bancária diárias (aceleração do processo de fecho de
contas mensal).
Estrutura organizativa

MCI-Tes-02_00

•
•
•

MANUAL DE CONTROLO INTERNO MANUAL DE TESOURARIA

1.3.

Edição: 02
Revisão: 00
Página 4 de 12

Atividades e procedimentos

1.3.1. Gestão de bancos
Dados mestre de contas bancárias (Gestão
Gestão de Bancos)
Descrição

1

Existe a identificação da necessidade de
abertura/alteração/encerramento feita pelos utilizadores de contas
bancárias da Tesouraria. A necessidade identificada é enviada por
ofício ao Conselho Diretivo.

Pedido de
abertura/alteração/
encerramento de conta
bancária

2

O Conselho Diretivo
tivo analisa a necessidade de
abertura/alteração/encerramento
ra/alteração/encerramento e efetua
efe a aprovação da respetiva
abertura/alteração/encerramento de conta. Mediante análise, são
definidos os acessos às contas bancárias por função e por perfil de
utilizador, tendo em consideração a legislação aplicável.

Pedido de
abertura/alteração/
encerramento de conta
bancária
Documento de definição
de acessos

3

Se a aprovação for favorável, a Tesouraria procede ao pedido de
abertura/alteração/encerramento.

N/A

N/A

4

O banco envia o formulário de abertura/alteração/encerramento de
conta e estes são preenchidos pela Tesouraria após assinados de
acordo com as assinaturas legalmente exigíveis e reenviados.

Formulário de
abertura/alteração/
encerramento

N/A

A Tesouraria recebe do banco a indicação de
abertura/alteração/encerramento de conta e respetivos dados de
conta.

Documento de
abertura/alteração/
encerramento de conta

N/A

6

Após a abertura de conta bancária, a Tesouraria
solicita à Gestão Financeira a abertura de conta
contabilística no módulo financeiro.

Documento de
abertura/alteração/
encerramento de conta

Módulo
financeiro
(MFI)

7

A Tesouraria procede à verificação de abertura de
conta bancária e contabilística no Homebanking e no
módulo financeiro respetivamente.

Documento de
abertura/alteração/
encerramento de conta

Módulo
financeiro
(MFI)
Homebanking

5

Documento

Sistema
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Reconciliação bancária e Previsão de Tesouraria
Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

Diariamente, a Tesouraria importa o ficheiro de extrato
bancário do sistema de Homebanking.
Homebanking

Ficheiro de extrato
bancário

Homebanking

2

Diariamente, a Tesouraria importa o ficheiro de extrato
bancário para o módulo financeiro.

Ficheiro de extrato
bancário

Módulo
financeiro (MFI)

3

Quinzenalmente, um
m colaborador independente, da gestão
financeira, procede à reconciliação do extrato com os
movimentos contabilísticos. O módulo financeiro apura
automaticamente os valores não conciliados. A Tesouraria
procede à análise do documento de reconciliação bancária.

Documento de
Reconciliação Bancária
(RB)

Módulo
financeiro (MFI)

4

A análise de posição bancária e previsão de tesouraria devem
ser realizadas diariamente pela Gestão Financeira em
colaboração com a Tesouraria. Relativamente à posição
bancária, são registados os saldos de cada conta, resultantes
dos movimentos de reconciliação bancária e apuramento de
saldos. A previsão de tesouraria é elaborada pelo responsável
pela gestão financeira, tendo em consideração os montantes
m
disponíveis, bem como os compromissos de pagamento e
previsão de recebimentos. Semanalmente é submetido
submeti à
aprovação do Conselho Diretivo
Dire
o planeamento de tesouraria
global para a semana seguinte (saldos iniciais, plano de
pagamentos, previsão de rece
ecebimentos, saldos finais e
respetivas
tivas diferenças entre o planeamento anterior e o
executado.

Mapa de posição
bancária (MPB)
Mapa de previsão de
tesouraria (MPRT)

Módulo
financeiro (MFI)

5

A Tesouraria realiza, diariamente, todas operações e decisões
de Tesouraria, como os lançamentos de registo de pagamentos,
recebimentos, levantamentos e depósitos.

N/A

Módulo
financeiro (MFI)

Documento

Sistema

1.3.2. Gestão corrente

Atividade

Descrição

1

O utente dirige-se
se à Tesouraria (ou balcão administrativo com
esta função), antes do serviço prestado, para pagamento da
taxa moderadora. Nos casos aplicáveis, o Serviço de Faturação
procede à emissão da fatura-recibo
fatura
no módulo de faturação,
sendo esta expedida
edida pelo Serviço de Expedição.

Fatura-recibo/ fatura
(original/duplicado)

Módulo de
faturação (MF)

2

O recebimento é efetuado pela Unidade de Saúde em
cheque/numerário/multibanco
tibanco e conferido com a respetiva
respe

Fatura-recibo/fatura
recibo/fatura
(original/duplicado)

N/A
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Documento

Sistema

Fatura-recibo/ fatura
(duplicado)

Módulo
financeiro (MFI)

Documento

Sistema

fatura-recibo.
recibo. O numerário é, então, colocado em caixa e o
cheque colocado em cofre (existem acessos formalmente
definidos e limitados ao cofre). A fatura-recibo
fatura
original é
entregue ao utente pela Unidade de Saúde. O duplicado fica
com a Unidade de Saúde. No caso de haver taxas que
manifestamente não possam ser cobradas na hora, o original da
fatura é entregue ao cliente com as referências de multibanco
para posterior pagamento,, bem como com a respetiva data
limite para efetuar o mesmo.
3

A Tesouraria, após o recebimento, procede ao lançamento do
recebimento em folha de caixa no módulo financeiro, que
deverá, automaticamente, proceder
procede ao lançamento
contabilístico.

Atividade

Descrição

1

O utente dirige-se
se à Tesouraria (ou balcão administrativo com
esta função), depois do ato prestado, para pagamento da taxa
sanitária (atestados médicos/certificados, juntas médicas,
trânsito mortuário, pareceres, vistorias, sanidade marítima,
vacinação internacional e cópias). Nos casos aplicáveis, o
Serviço de Faturação procede à emissão da fatura-recibo
f
no
módulo de faturação, sendo esta expedida pelo Serviço de
Expedição.

Fatura-recibo/ fatura
(original/duplicado)

Módulo de
faturação (MF)

2

O recebimento é efetuado pela Unidade de Saúde em
cheque/numerário/multibanco e conferido com a respetiva
fatura-recibo.
recibo. O numerário é, então, colocado em caixa e o
cheque colocado em cofre (existem acessos formalmente
definidos e limitados ao cofre). A fatura-recibo
fatura
original é
entregue ao utente pela Unidade de Saúde. O duplicado fica
com a Unidade de Saúde. No caso de haver taxas que
manifestamente não possam ser cobradas na hora, o original da
fatura é entregue ao cliente, eventualmente, com as referências
de multibanco para posterior pagamento, bem como com a
respetiva data limite para efetuar o mesmo.
m
Nota: a entrega do atestado médico emitido por junta médica
só pode ocorrer depois de efetuado o pagamento da taxa
sanitária.

Fatura-recibo/fatura
recibo/fatura
(original/duplicado)

N/A

3

A Tesouraria, após o recebimento, procede ao lançamento do
recebimento em folha de caixa no módulo financeiro, que
deverá, automaticamente, proceder ao lançamento
contabilístico.

Fatura-recibo/ fatura
(duplicado)

Módulo
financeiro (MFI)
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Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

A Tesouraria cobra, diariamente, vinhetas, receitas médicas e
impressos (a hospitais e médicos particulares que se dirigem à
ARSN, IP para proceder à respetiva aquisição efetuando o
pagamento no local). A Tesouraria extrai uma Fatura-recibo
(original
al e duplicado) do módulo de faturação.

Fatura-recibo
(original/duplicado)

Módulo de
faturação (MF)

2

O recebimento é efetuado pela Tesouraria em
cheque/numerário/multibanco e conferido com a respetiva
respe
Fatura-recibo. Os valores são guardados em cofre próprio para
o efeito (existem acessos formalmente definidos e limitados ao
cofre) e os talões de POS em dossier próprio. A fatura-recibo
original é entregue ao cliente pela Tesouraria enquanto o
duplicado fica na Tesouraria,
Tesouraria sendo anexado ao respetivo
caixa diário.

Fatura-recibo
(original/duplicado)

N/A

3

A Tesouraria, após o recebimento, procede ao lançamento do
recebimento em folha de caixa no módulo de faturação
fa
que
deverá, automaticamente,, proceder
procede ao lançamento
contabilístico do recebimento.

Fatura-recibo
(duplicado)

Módulo
financeiro (MFI)
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Pagamento de despesa
Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

A Tesouraria recebe uma fatura-recibo
fa
de uma pequena
despesa de carácter urgente e inadiável.

Fatura-recibo

N/A

2

A Tesouraria efetua o pagamento de despesa ao fornecedor.
Previamente, o pagamento tem que ser autorizado por quem
for legalmente competente, após verificação da respetiva
autorização de despesa e pelo Conselho Diretivo (ou quem
este delegar) na respetiva guia de autorização de pagamento.

Fatura-recibo
recibo
Autorização de
pagamento (AP)

Sistema de
gestão
documental
(SGD)

3

A Tesouraria, após o pagamento, procede ao lançamento em
folha de caixa no módulo financeiro.
financeiro

Fatura-recibo

Módulo
financeiro (MFI)

4

O arquivo de cópia da fatura
tura-recibo é efetuado na Tesouraria
em dossier. O original segue para a gestão
g
financeira anexo ao
respetivo
tivo balancete (folha) de caixa diário.

Fatura-recibo

N/A

Documento

Sistema

Atividade

Descrição

1

A tesouraria/ “caixa” efetua o fecho diário (ou de final de
turno – cobrança de taxas moderadoras) de caixa, extraindo a
folha (balancete) de caixa do módulo financeiro com sub-totais
sub
por meio de pagamento.

Folha de caixa

Módulo
financeiro (MFI)

2

Todos os valores resultantes das transações efetuadas em
“postos de cobrança” (normalmente associados à cobrança de
taxas moderadoras) são entregues pelos responsáveis dos
respetivos postos, acompanhados da respetiva folha de fecho
(com listagem de taxas cobradas, devolvidas,…) e dos
originais
inais dos talões de POS nos casos de cobrança por
multibanco. A tesouraria procede à sua conferência de acordo
com os suportes entregues em anexo e com a listagem que
retira diariamente da aplicação de produção e gestão de utentes
(faturação) relativa aos valores cobrados no dia por
colaborador.

Folha de caixa

N/A

3

O “caixa” procede, diariamente, ao preenchimento dos talões
de depósitos pelos valores recebidos em cheque e numerário.
Os talões de depósito e POS são validados pelo responsável de
Tesouraria, sendo efetuado o movimento adequado de
recebimento, depósito e pagamento de taxas bancárias.
E quando o valor de fecho apurado é superior ao montante
aprovado de “fundo fixo de caixa” é preenchido um talão de
depósitos pela diferença. O talão de depósito é validado pelo
responsável de Tesouraria, sendo efetuado
efe
o movimento
adequado de recebimento, depósito e pagamento de taxas
bancárias.

Talões de depósito
Talões POS

N/A

MCI-Tes-02_00
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Descrição
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Documento

Sistema

Os cheques/numerários recebidos são depositados pela
Tesouraria, diariamente, na conta da IGCP,
I
sendo mantidos os
comprovativos de depósito em arquivo na Tesouraria.

Recibos de depósito

N/A

A Tesouraria efetua o arquivo dos comprovativos de depósito.

Folha de caixa

N/A

Fecho de caixa de pagamentos
Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

A tesouraria efetua o fecho diário de caixa (movimentos de
tesouraria) no fim de cada turno.
turno E extrai a folha de caixa
(balancete) do módulo financeiro que reflete os pagamentos
efetuados.

Folha de Caixa

Módulo
financeiro
(MFI)

2

A tesouraria confere os pagamentos efetuados
efe
com as
respetivas
tivas autorizações de pagamento e documentos anexos
(originais das faturas pagas, cópia das notas de encomenda e
respetivas guias de entrada). A folha de caixa é assinada pela
tesouraria e as faturas-recibo
recibo são agregadas à folha de caixa.
Depois da conferência da folha de caixa, esta é assinada pelo
colaborador que procedeu à sua conferência e pelo responsável
de Tesouraria.

Faturas-recibo
recibo

N/A

3

A Tesouraria
souraria procede ao arquivo de duplicado da folha
(balancete) diário de caixa, enviando o original, bem como
todos os comprovativos a anexos para a gestão financeira.

Faturas-recibo
recibo

N/A

Documento

Sistema

Orçamento Autorização
de pagamento
agamento (AP)
Comprovativo de
transferência bancária
(CTB)

Homebanking

1.3.3. Gestão de fundo de maneio

Atividade

Descrição

1

A Tesouraria da ARSN,
N, IP e do ACES, com base no
Orçamento da ARSN,IP,, elaboram proposta de dotação de
Fundo de Maneio às unidades funcionais da ARSN,
ARS IP e às
Unidades de Saúde respetivamente para autorização pelo
Conselho Diretivo.
A Tesouraria da ARSN,
N, IP efetua a distribuição de fundo de
maneio pelas áreas funcionais e pelos serviços
desconcentrados (consoante plafond atribuído), ao cuidado dos
responsáveis
áveis pela gestão dos respetivos fundos, da ARSN,
ARS IP
que assinam as guias correspondentes pela sua receção.

MCI-Tes-02_00
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Descrição
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Sistema

A Tesouraria do ACES efetua a distribuição de fundo de
maneio para as Unidades de Saúde, mediante aprovação da
autorização de pagamento do Conselho Diretivo (ou em quem
este delegar) ao cuidado dos responsáveis pela gestão dos
respetivos fundos, que assinam as guias correspondentes pela
sua receção.
2

O fundo de maneio é recebido por cada área funcional da
ARSN, IP e pelas Unidades
dades de Saúde. O fundo de maneio é
verificado com o plafond atribuído pelos colaboradores que
procedem à receção. O comprovativo de receção
rece
de fundo de
maneio é enviado à Tesouraria do ARSN,
ARS IP/ACES, …

Comprovativo de
receção de fundo de
maneio (CRFM)

3

As áreas funcionais da ARSN,
ARS IP e as Unidades de Saúde
procedem ao pedido de reposição de fundo de maneio para a
Tesouraria da ARSN, IP e do ACES respetivamente.
respetivamente

Pedido de reposição de
fundo de maneio

4

As áreas funcionais da ARSN,
ARS IP e as Unidades de Saúde
enviam os documentos de fecho de “caixa”, no final de cada
período de reposição (que deverá estar definido internamente)
para a Tesouraria da ARSN,
ARS IP e do ACES,…,
respetivamente.

Documentos de fecho
de caixa

5

Os documentos de fecho de caixa são verificados pela
Tesouraria da ARSN, IP/ACES
/ACES, … com pedido de reposição
de fundo de maneio a fim de proceder à reposição.

Documentos de fecho
de caixa
Pedido de reposição de
fundo de maneio

6

A Tesouraria da ARSN,
N, IP/ACES/…
IP
efetua a reposição de
fundo de maneio para as áreas funcionais, serviços
desconcentrados e unidades de saúde, respetivamente.

Cheque Comprovativo
de transferência
bancária (CTB)

N/A

Homebanking

Revisão da Constituição do fundo de maneio
Descrição

Documento

1

As unidades funcionais da ARSN,
ARS IP e Unidades de Saúde
elaboram um pedido de alteração de fundo de maneio, para a
Tesouraria da ARSN, IP/ACES
/ACES/….

Pedido de alteração de
fundo de maneio
(PAFM)

2

A Tesouraria da ARSN,
N, IP ou dos ACES ou outros extrai do
módulo financeiro o mapa de despesa média mensal e procede
à sua análise.

Documento de despesa
média mensal (DMM)

3

A Tesouraria da ARSN,
N, IP ou dos ACES ou outros elaboram a
proposta de alteração de fundo de maneio com base na análise
realizada à despesa média mensal, a proposta é enviada para o
Conselho Diretivo para aprovação.
aprovação

Mapa de despesa média
mensal (DMM)

4

O Conselho Diretivo da ARSN,
ARS IP procede à aprovação de
alteração de Fundo Maneio. A atividade segue os

Pedido de alteração de
fundo de maneio

Sistema

Módulo
financeiro (MFI)
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Atividade
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Atividade

Descrição
procedimentos de Reposição de Fundo de Maneio, se não se
verificar a alteração ao fundo de maneio o valor a repor é o
previamente estabelecido.

Documento
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Sistema

(PAFM)

Liquidação do fundo de maneio
Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

As unidades funcionais da ARSN,
ARS IP e Unidades de Saúde
procedem ao encerramento de contas e enviam para a
Tesouraria da ARSN, IP os documentos de “fecho de contas”,
no prazo definido

Pedido de liquidação de
fundo maneio

N/A

2

Os documentos de “fecho de contas” são verificados pela
Tesouraria da ARSN, IP.

Documentos de
despesa

Módulo
financeiro (MFI)

3

Após verificação, a Tesouraria da ARSN,
ARS IP solicita ao
responsável pelo Fundo de Maneio, a reposição do valor em
falta, para liquidação do Fundo de Maneio.

Comprovativo de
pagamento

N/A

4

A Tesouraria procede, nos prazos definidos à liquidação dos
fundos de maneio atribuídos.
atribuídos

N/A

Módulo
financeiro (MFI)

Documento

Sistema
Módulo
financeiro (MFI)

Atividade

Descrição

1

A Tesouraria recebe a proposta de pagamentos a efetuar que
resultam dos processos de Gestão de Pagamentos,
Contabilidade fiscal e Processamento de vencimentos.
v
Nos
casos aplicáveis, a Gestão Financeira procede à emissão da
autorização de pagamento e dos respetivos documentos de
despesa (a visar pela Gestão Financeira),
Financeira) consoante a
periodicidade de pagamentos, no módulo financeiro. A
autorização de pagamento segue para aprovação.
aprovação

Proposta de
pagamentos
Autorização de
pagamento (AP)
Documentos
mentos de
despesa

2

O Conselho Diretivo procede à assinatura de autorização de
pagamento.

Autorização de
pagamento (AP)

3

Após assinatura é realizado o lançamento contabilístico do
pagamento no módulo financeiro.

Autorização de
pagamento (AP)

Módulo
financeiro (MFI)

4

O cheque é preenchido (nome de entidade, data e montante),
montante)
com base na autorização de pagamento. Depois de preenchido,
o Conselho Diretivo procede à assinatura do cheque.

Autorização de
pagamento (AP)
Cheque

Homebanking

MCI-Tes-02_00

1.3.4. Pagamentos a fornecedores, trabalhadores, Estado e outros

MANUAL DE CONTROLO INTERNO MANUAL DE TESOURARIA

Atividade
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Documento

Sistema

5

A transferência bancária pode ser realizada isoladamente,
introduzindo o número de identificação bancária e o valor a
transferir à entidade, ou em conjunto,
conjunto através de ficheiros
conjuntos de pagamentos que contêm todos os dados das
transferências para introduzir no Homebanking.

Autorização de
pagamento (AP)

Homebanking

6

A execução do pagamento é efetuada pelo Conselho Diretivo
(assinatura de cheque ou autorização de transferência
bancária), de acordo com a autorização de pagamento e a
periodicidade definida.

Autorização de
pagamento (AP)

Homebanking

7

A Tesouraria envia o cheque ou o comprovativo de
transferência bancária para a entidade credora, e recebe desta o
comprovativo de pagamento (recibo).

Cheque
Comprovativo de
transferência bancária
(CTB)
Comprovativo de
pagamento (CP)

N/A

Atividade

Descrição

Documento

Sistema

1

A Contabilidade Orçamental elabora o orçamento, anualmente,
no módulo financeiro. A Tesouraria extrai o orçamento do
módulo financeiro e procede à análise.

Orçamento

Módulo
financeiro (MFI)

2

A Tesouraria elabora o plano mensal de tesouraria no módulo
financeiro, para o ano seguinte.
seguinte

Plano de tesouraria
(PT)

Módulo
financeiro (MFI)

3

Os desvios ao plano de tesouraria são analisados,
mensalmente, pela Tesouraria. A informação de desvios é
exposta no mapa de desvios ao plano de tesouraria obtido
através do módulo financeiro.

Plano de tesouraria
(PT)
Mapa de desvios ao
plano dee tesouraria
(MDPT)

Módulo
financeiro (MFI)

MCI-Tes-02_00

1.3.5. Plano de Tesouraria

