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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 13/02/2023  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 13 
de fevereiro de 2023, tomou a seguinte deliberação: ---------------------------------------  
 
“REGULAMENTOS --------------------------------------------------------------------  
 
NORMA DE CONTROLO INTERNO: ------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: ----------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------  
A Norma de Controlo Interno de Penalva do Castelo, em vigor foi aprovada em reunião 
de cinco de dezembro de dois mil e oito; ------------------------------------------------------------  
Desde essa data, a referida norma não foi alvo de alterações/ atualizações/revisões; ---------  
A Norma de Controlo Interno de Penalva do Castelo, atualmente em vigor, já não se 
mostra adequada às novas exigências legislativas, ao maior acervo de atribuições e 
competências da autarquia e dos seus órgãos e ainda às modificações organizacionais 
ocorridas, impondo – se, pois, uma revisão do documento. -------------------------------------  
O Sistema de Controlo Interno, deve englobar o plano de organização, políticas, métodos 
e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos 
suscetíveis de contribuir para «assegurar o desenvolvimento das atividades de forma 
ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de 
situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos 
contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira viável.»; -------------------  
A Norma de Controlo Interno de Penalva do Castelo visa disciplinar todas as operações 
administrativas relativas à gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial, 
sendo aplicado a todos os seus órgãos e serviços, entre os quais titulares (eleitos), 
dirigentes municipais, chefias, coordenadores e trabalhadores municipais, seja qual for o 
seu vínculo; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Em cumprimento do disposto no número dois ponto nove ponto três do POCAL, 
aprovado pelo Decreto-Lei número cinquenta e quatro traço A barra noventa e nove, de 
vinte e dois de fevereiro, posteriormente alterado pela Lei número cento e sessenta e dois 
barra noventa e nove, de catorze de setembro, pelos Decretos-Lei número trezentos e 
quinze barra dois mil, de dois de setembro e número oitenta e quatro traço A barra dois 
mil e dois, de cinco de abril e pela Lei número sessenta traço A barra dois mil e cinco, de 
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trinta de dezembro, e nos termos da alínea i), do número um, do artigo trinta e três da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, compete ao órgão 
executivo aprovar e manter em funcionamento a Norma de Controlo Interno da Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, proponho que, a Câmara Municipal, delibere, aprovar a Norma de Controlo 
Interno que se anexa, a qual deverá ser publicitada no sítio da Intranet e Internet da CM, 
bem como ser remetida ao Tribunal de Contas e Inspeção-Geral de Finanças.” --------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Norma de Controlo Interno, que se 
encontra em anexo à ata e que dela faz parte integrante, e que deverá ser publicitada no 
sítio da Intranet e Internet da CM, bem como ser remetida ao Tribunal de Contas e 
Inspeção-Geral de Finanças.” -----------------------------------------------------------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Técnica Superior 
da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o 
subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 15 de fevereiro de 2023. 

O Presidente da Câmara, 
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