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NORMAS DE TESOURARIA 2018/2019 

As Normas de Tesouraria da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa 
(AEFML) são aprovadas na primeira Reunião Geral de Alunos (RGA) ordinária de cada mandato da 
AEFML, regulamentando as diferentes transações monetárias efetuadas pela AEFML, entre a 
AEFML e os seus dirigentes, funcionários, concessionários e estudantes da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa (FMUL), visando a otimização e rigor dos processos. 

Cabe a cada elemento da Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de 
Lisboa (DAEFML) conhecer e zelar pelo cumprimento do Orçamento aprovado em RGA. 

São contempladas, numa política de rigor e transparência, as regras respeitantes às despesas dos 
elementos da DAEFML, em exercício das suas funções, durante o mandato 2018-2019. 

Assim sendo, por deliberação da RGA da AEFML, reunida a 11 de julho de 2018, consideram-se 
os seguintes pontos: 

I . Princípios Gerais 

1. Salvo indicação em contrário por parte da DAEFML, as transferências e depósitos na conta 
da AEFML deverão ser efetuados através da seguinte conta: 

Banco: Santander Totta S.A. 

Conta: 40364320001 

IBAN: PT50 0018 000040364320001 97 

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 

2. Os dados para faturação à AEFML são os seguintes: 

Nome: AEFML 

NIF: 501 234 209 

Morada: AEFML, Avenida Professor Egas Moniz, Hospital de Santa Maria Piso 01, 
1649-035 Lisboa, PORTUGAL 

3. São titulares da conta mencionada no Ponto 1: 

a. A Presidente Andreia Casimiro Daniel; 
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b. A Vice-Presidente Beatriz Colmonero Pimentel de Oliveira; 

c. O Vice-Presidente Eduardo Filipe Matos Ribeiro; 

d. O Tesoureiro Lourenço Teles de Freitas Saldanha. 

4. Para a realização de qualquer movimentação bancária online, são necessárias as 
assinaturas da Presidente e do Tesoureiro da DAEFML. 

a. As movimentações bancárias online são previamente emitidas pela Tesoureira da 
AEFML, sendo posteriormente assinadas pelos supramencionados. 

5. Para a emissão de cheques, são necessárias, pelos menos, duas assinaturas de entre os 
quatro titulares da conta. 

6. As transações em numerário são realizadas junto da Tesoureira da AEFML, mediante 
autorização prévia do Tesoureiro da DAEFML. 

7. A AEFML dispõe de um cartão de débito que se encontra na posse da Tesoureira da 
AEFML e é de uso exclusivo dos membros do Departamento de Gestão e Instalações e 
Tesoureiro da DAEFML, sendo este o titular do mesmo. 

a. A utilização do cartão deverá ser feita com aviso atempado e justificado à 
Tesoureira da AEFML. 

II. Quotas de Associado da AEFML 

1. O valor da quota anual da AEFML é de dez euros (10€) para todos os associados 
ordinários e extraordinários. 

2. São isentos do pagamento da quota anual os alunos com bolsa de ação social da Direção 
Geral do Ensino Superior (DGES) e os alunos bolseiros da AEFML. 

3. O pagamento da quota anual deve ser efetuado na Papelaria Menina Antónia a partir do 
dia 17 de setembro de 2018. 

4. São exceção ao ponto 3 os alunos que abram conta bancária no Banco Santander Totta 
dado que, ao abrigo do contrato estabelecido com esta instituição bancária, estes têm o 
valor da quota anual de sócio incluído no depósito para abertura de conta. 
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III. Ordenados, Subsídios e Segurança Social dos Funcionários 

1. São funcionários da AEFML quaisquer indivíduos com contrato de trabalho estabelecido 
com a AEFML. 

2. O pagamento dos ordenados deve ser realizado até ao último dia útil de cada mês, nos 
valores contratualizados. 

IV. Rendas de Concessionários 

1. São considerados concessionários todas as empresas, públicas ou privadas, que tenham 
estabelecido com a AEFML um contrato de aluguer de um espaço para fins comerciais 
pertencente à mesma; 

2. As rendas de concessionários devem ser pagas até ao último dia útil do mês 
correspondente; 

3. O pagamento das rendas de concessionários inclui os valores preconizados 
contratualmente, sendo que as especificidades relativas a cada arrendatário estão 
previstas no respetivo contrato, que pode ser consultado na sede da AEFML. 

V. Despesas Reembolsáveis à DAEFML 

1. Nas despesas realizadas por elementos da DAEFML que sejam feitas mediante reembolso, 
deve ser realizado o seguinte procedimento: 

a. Submissão do pedido de reembolso na plataforma indicada, no início do mandato, 
pelo Tesoureiro da DAEFML; 

b. Entrega da fatura com os dados de faturação da AEFML ao Tesoureiro da DAEFML; 

c. Avaliação, processamento e registo do respetivo pedido pelo Tesoureiro da 
DAEFML; 

d. Levantamento do valor a reembolsar na Tesouraria da AEFML, até quinze (15) dias 
úteis após a submissão do pedido de reembolso. 

2. O valor das despesas efetuadas só poderá ser reembolsado caso o gasto tenho sido 
utilizado pelo próprio, com o escrupuloso cumprimento das regras supracitadas. 

3. Na eventualidade de uma pessoa externa à DAEFML, no âmbito da organização de uma 
atividade da associação, realizar um pagamento em avanço, esta deverá ser reembolsada. 
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a. Dada a excepcionalidade destas situações, o pedido de reembolso deverá ser 
submetido pelo coordenador da atividade em questão, conforme descrito no ponto 
1 desta secção. 

b. O reembolso deve ser levantado pela pessoa externa à DAEFML, responsável pelo 
gasto, junto da Tesoureira da AEFML. 

VI. Despesas de Representação da DAEFML 

1. As despesas de representação efetuadas por um elemento da Direção da AEFML são 
suportadas financeiramente pela mesma, sempre que sejam reconhecidamente 
necessárias para o exercício da sua função. 

2. São despesas de representação da AEFML: 

a. Taxa de Inscrição, se aplicável 

b. Transportes 

c. Alojamento 

d. Alimentação 

3. O valor máximo para deslocações é correspondente ao preço do serviço de transportes 
públicos em vigor para a deslocação em questão. 

4. O valor máximo para alojamento é de quinze euros (15€) por pessoa por noite. 

5. O valor máximo diário para alimentação por pessoa é de dezasseis euros e meio (16,50€), 
com limite de três euros (3€) para pequenos-almoços e/ou lanches, sete euros e meio 
(7,5€) para almoços e nove euros (9€) para jantares. 

a. Quando, em eventos de representação, existir um serviço de almoço e/ou jantar 
disponibilizado pela organização, este deve ser utilizado. 

6. Qualquer despesa de representação deve ser previamente solicitada ao Tesoureiro da 
DAEFML, a quem cabe a decisão de aprovar o pedido. 

7. Apenas são suportadas despesas efetuadas durante o período de tempo necessário à 
participação no evento. 

8. Qualquer condição excecional deve ser submetida ao escrutínio e decisão do Tesoureiro da 
DAEFML. 
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VII. Cauções 

1. Em algumas atividades da AEFML, é pedido um valor monetário com o cariz de caução aos 
participantes inscritos nas mesmas. 

2. Este montante é recebido pela Tesoureira da AEFML, segundo os prazos estabelecidos 
pelos coordenadores das atividades. 

3. O levantamento das cauções pelos participantes é efetuado na Tesouraria da AEFML, 
segundo os prazos estabelecidos pelos coordenadores das atividades. 

4. A definição das condições que condicionam a perda do direito à devolução da caução é 
estabelecida pelos coordenadores ou pelos regulamentos, se aplicável, das atividades em 
questão, aquando da divulgação das mesmas. 

5. Para efeitos de registo do pagamento e levantamento das cauções, cabe ao coordenador 
de cada atividade a elaboração de uma tabela partilhada com a Tesoureira da AEFML, na 
qual constem os nomes completos dos participantes e número de aluno, quando aplicável. 

VIII. Relatórios Intercalares de Contas 

1. Cabe ao Tesoureiro da DAEFML a elaboração e envio de Relatórios Intercalares de Contas 
mensais ao Departamento de Gestão e Instalações, até ao final do mês seguinte. 

2. Cabe ao Tesoureiro da DAEFML a elaboração e envio de Relatórios Intercalares de Contas 
trimestrais à DAEFML, até ao final do mês seguinte ao término do trimestre em questão. 

IX. Disposições Finais 

1. Qualquer caso omisso às presentes normas deve ser deliberado em sede de Reunião de 
Direção da AEFML. 

2. Alterações ao conteúdo previsto nos artigos anteriores devem ser deliberadas em RGA. 

3. O presente documento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação em RGA e é 
válido até à sua revisão. 
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