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Alinhamento da atividade operacional com os objetivos de
consolidação orçamental
O plano operacional da IGF em 2012 foi significativamente marcado pelos problemas do défice e da
dívida pública, especialmente na parte final do ano. Tendo em vista mostrar o alinhamento da
atividade operacional da IGF com a implementação das medidas de consolidação orçamental, a
apresentação de resultados está organizada neste documento em torno da seguinte grelha de temas
relevantes (vetores de alinhamento):

Vinculação Legal ou determinação do Governo
Acompanhamento da transição para o novo sistema de controlo
de compromissos
Redução de Despesas com Pessoal
Redução de Despesas com Prestações Sociais
Redução de Despesas de Consumo intermédio
Redução de Despesas no SNS
Redução da Despesa com Auxílios Públicos
Combate à Fraude e Evasão Fiscais
Melhoria da Gestão de Recursos Humanos da AP
Endividamento Municipal
Supervisão de SGPS
Racionalização da Despesa com Investimento Público
Redução dos Custos Operacionais no SEE
Poupança em Intervenções Públicas

O mapa seguinte apresenta a matriz de relacionamento dos projetos com os vetores de alinhamento.
A matriz sintetiza os contributos, isto é, se existe relacionamento entre um projeto e um vetor, então
existe alguma ação que contribui para esse vetor de alinhamento. Como se pode observar alguns
projetos, dada a sua abrangência de intervenção, contribuirão para mais do que um vetor:
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CTR - 2 - Controlo orçamental - Art 62º da
Lei do Enquadramento Orçamental

SEO

X

CTR - 10 - Coordenação com a Comissão
Europeia

SEO

X

CTR - 12 - Controlo Fundos Estruturais Autoridade de Auditoria 2007-2013

SEO

X

X

CTR - 13 - Controlo Fundos Estruturais e
Coesão - Organismo de Certificação

SEO

X

X

CTR - 20 - Controlo da intervenção da
administração tributária e avaliação da
competitividade e justiça do sistema
tributário
CTR - 25 - Controlo do endividamento e
da situação financeira da Administração
Local Autárquica
CTR - 26 - Controlo da sustentabilidade do
SEL e dos interesses patrimoniais dos
gestores
CTR - 31 - Controlo de grupos
empresariais públicos e de grandes
projetos públicos
SPV - 33 - Supervisão e controlo tributário
das SGPS e SGII

SEAF

X

SEO

X

SEO

X

CTR - 35 - Controlo financeiro das PPP e
outros contratos de concessão da área do
SEE
CTR - 39 - Controlo dos sistemas de
combate ao incumprimento, fraude e
evasão tributários
CTR - 54 - Controlo e avaliação do
desempenho operacional dos serviços e
organismos da Administração Tributária
CTR - 57 - Controlo e avaliação da
Qualidade da Despesa em Tecnologias e
Sistemas de Informação da AP
CTR - 74 - Controlo financeiro dos auxílios
públicos - Administração Central do
Estado
CTR - 88 - Controlo financeiro da
Administração Central do Estado em
domínios transversais
CTR - 92 - Controlo da sustentabilidade
das empresas públicas e de áreas
temáticas do SEE
CTR - 109 - Controlo de áreas críticas da
receita e despesa autárquica

SETF
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X

X

X

X

X

X

X
X

SETF

X

SETF

X

X
X

X

X

SEO

X

SEO

X

SEO
SETF
SEAP
SETF

SEO

X

X

SEAF

SEAF

14. Controlo de Compromissos

11. Racionalização da Despesa
com Investimento Público
12. Redução dos Custos
Operacionais no SEE
13. Poupança em Intervenções
Públicas

10. Supervisão de SGPS

9. Endividamento Municipal

6. Redução da Despesa com
Auxílios Públicos
7. Combate à Fraude e Evasão
Fiscais
8. Melhoria da Gestão de
Recursos Humanos da AP

Sec.
Estado

5. Redução de Despesas no SNS

PROJECTO

1. Vinculação Legal ou
determinação do Governo
2. Redução de Despesas com
Pessoal
3. Redução de Despesas com
Prestações Sociais
4. Redução de Despesas de
Consumo intermédio

MATRIZ DE RELACIONAMENTO DOS PROJETOS COM OS FOCOS ESTRATÉGICOS

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

AVA - 134 - Avaliação das intervenções e
entidades públicas - value for money,
qualidade e pertinência
CTR - 137 - Controlo do FEAGA e FEADER Organismo de Certificação

SEO

CTR - 152 - Controlo das indemnizações
compensatórias concedidas para a
prestação de SIG/SIEG e de outros apoios
financeiros
CTR - 154 - Pareceres às contas e outros
controlos específicos relativos a
entidades de natureza empresarial
CTR - 157 - Controlo financeiro nas áreas
sociais - Administração Central do Estado

SETF

SEO

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

SETF

X

SEO

X

CTR - 159 - Controlo da gestão de
Recursos Humanos na AP

SEAP

X

CTR – 167 - Controlo financeiro específico
no sector da saúde (melhoria da
eficiência do SNS)
CTR – 169 - Controlo da aplicação das
orientações estratégicas para as EP
decorrentes do PEC e OE 2012
CTR - 170 - Controlo do sistema
remuneratório dos efetivos da
Administração Central do Estado

SEO
SETF

X

X

SEO
SETF

X

X

CTR - 172 - Tutela das AL e entidades
equiparadas
CTR - 173 - Controlo do Urbanismo na
Administração Local Autárquica - Lisboa e
Sul
CTR - 175 - Acompanhamento da
transição para o novo sistema de controlo
de compromissos
CTR - 176 - Controlo dos compromissos
financeiros / as dívidas vencidas a mais
de 90 dias (Arrears)
CTR - 177 - Monitorização do programa
de ajustamento económico financeira da
Regiões Autónoma da Madeira
CTR - 178 - Acompanhamento do
memorando de entendimento com a
Região Autónoma dos Açores
CTR - 180 - Controlo do endividamento e
da situação financeira da Administração
Local Autárquica - Norte e Centro

SEO

CTR - 181 - Controlo da execução do PAEL
CTR - 182 - Controlo do endividamento e
da situação financeira na Administração
Local Autárquica - Lisboa e Sul
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SEO
SEAP

X

SEO

X
X

X
X

14. Controlo de Compromissos

11. Racionalização da Despesa
com Investimento Público
12. Redução dos Custos
Operacionais no SEE
13. Poupança em Intervenções
Públicas

10. Supervisão de SGPS

9. Endividamento Municipal

6. Redução da Despesa com
Auxílios Públicos
7. Combate à Fraude e Evasão
Fiscais
8. Melhoria da Gestão de
Recursos Humanos da AP

Sec.
Estado

5. Redução de Despesas no SNS

PROJECTO

1. Vinculação Legal ou
determinação do Governo
2. Redução de Despesas com
Pessoal
3. Redução de Despesas com
Prestações Sociais
4. Redução de Despesas de
Consumo intermédio
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X
X

X

X

X

X

SEO

X

X

SEO

X

X

SEO

X

X

X

SEO

X

X

X

SEO

X

X

SEO

X

X

SEO

X

X

X
X

X
X

CTR - 183 - Controlo dos recursos
humanos na Administração Local
Autárquica - Lisboa e Sul
CTR - 184 - Controlo dos recursos
humanos na Administração Local
Autárquica - Norte e Centro
CTR - 185 - Controlo do Urbanismo na
Administração Local Autárquica - Norte e
Centro
CTR - 186 - Controlo da Contratação
Pública na Administração Local
Autárquica - Lisboa e Sul
CTR - 187 - Controlo da Contratação
Pública na Administração Local
Autárquica - Norte e Centro
CTR - 192 - Criação das bases
institucionais para a sustentabilidade das
finanças públicas

SEO

X

X

SEO

X

X

SEO

X

X

SEO

X

X

X

SEO

X

X

X

SEO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O resultado do trabalho desenvolvido pela IGF encontra-se vertido nos inúmeros relatórios e
informações (338 relatórios e 364 informações) produzidos ao longo do ano. O texto seguinte mostra
os principais resultados qualitativos obtidos no ano, destacando-se em “Destaque - ” os aspetos que
consideramos assinaláveis do ponto de vista de resultados.
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11. Racionalização da Despesa
com Investimento Público
12. Redução dos Custos
Operacionais no SEE
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Vinculação Legal ou Determinação do Governo – Controlo
Orçamental

→

Auditoria financeira a entidade da área do Ministério da
Economia e Emprego

Destaca-se o seguinte:








Existência de contratos de aquisição de serviços que não foram objeto de
parecer prévio do Ministro das Finanças (m€ 291,4);
Ausência de registo e contabilização da receita (M€ 12,1);
Não utilização prioritária de receitas próprias no pagamento das despesas
(M€ 9,6);
Incumprimento do princípio da unidade de tesouraria do Estado (m€ 908);
Contratação externa significativa sem qualquer nível de concorrência (55%
dos processos analisados);
Não publicitação de ajustes diretos no portal dos contratos públicos
(m€ 260,3);
Pontos fracos no sistema de gestão, acompanhamento e publicidade dos
auxílios públicos concedidos a privados;



Insuficiências no registo e contabilização atempada das receitas de coimas
no sistema de apoio à gestão existente e não realização de reconciliações
bancárias.

Os ilícitos financeiros foram comunicados ao Tribunal de Contas.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo financeiro da Administração Central do Estado em domínios transversais



Controlo orçamental - Art 62º da Lei do Enquadramento Orçamental



Controlo dos sistemas de prestação de contas - Administração Central do Estado

Neste âmbito, foram efetuadas diversas
auditorias em cumprimento do artigo 62º da
LEO e foi dada resposta a solicitações da
Assembleia da República e dos membros do
Governo envolvendo a verificação do
cumprimento de aspetos ligados à gestão
financeira dos serviços integrados (SI) e
serviços e fundos autónomos (SFA).

Programa Anual de Auditorias do artigo 62º
da LEO
No âmbito do Programa Anual de Auditorias
do Sistema de Controlo Interno (SCI) ao abrigo
do artigo 62º, nº 2, da LEO, em 2012
concluíram-se 92 das auditorias previstas
(80% auditorias previstas), a que acrescem 3
auditorias não planeadas (incluindo uma das
duas pedidas pela Assembleia da República –
a outra foi executada no âmbito do projeto
respetivo - e uma ação de acompanhamento),
o que totaliza 95 auditorias realizadas neste
âmbito, abrangendo 7 áreas ministeriais e
envolvendo um universo de despesa de
M€ 1 425, despesa controlada de M€ 236 e
despesa irregular de M€ 2.
Em 2012 estão registadas no sistema de
informação, num conjunto de 86 entidades
auditadas,
701
deficiências,
o
que
corresponde a uma média de 8,15 deficiências
14

por auditoria realizada, valor considerado
muito elevado mas consistente com os dois
anos anteriores (10,7). Foram emitidas 2 699
recomendações às 86 entidades referidas.
Ao nível das categorias em que se agrupam as
deficiências detetadas, destacam-se as
insuficiências no âmbito do controlo interno
(24%), gestão do pessoal e remunerações
(23%), contabilidade e execução orçamental
(15%), desequilíbrios da situação económica e
financeira (12%) e irregularidades na
contratação pública de bens e serviços (10%).
A subida no ranking das anomalias das
irregularidades nas despesas com pessoal (+ 8
p.p. relativamente aos 2 anos anteriores)
deve-se ao maior foco em 2012 nesta
tipologia de controlos, em linha com as
medidas de redução orçamental ocorridas.
A grelha avaliativa foi este ano aplicada a um
conjunto muito restrito de entidades não
possibilitando uma leitura representativa.
Contudo, na avaliação efetuada a um conjunto
de 5 entidades de 5 ministérios, em 2012,
feita de acordo com termos de referência
comuns, identificou-se uma média de
avaliações que aponta para a nota 3
(suficiente) o que denota consistência com a
avaliação de anos anteriores no sentido de
uma adequação geral dos sistemas aos
mínimos exigidos para a proteção dos

2012_____________
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interesses financeiros do Estado, com margem
para evoluir no sentido das melhores práticas.
Os processos e controlos-chave avaliados de
forma insuficiente nestas 5 entidades são:
•

•

Controlo de aquisição de bens e
serviços (controlos-chave: ausência de
manual de procedimentos, falhas na
segregação de funções, incumprimento
de obrigações legais);
Controlo da execução orçamental da
receita (controlos-chave: insuficiências
no registo de liquidação de receita,
estimativas erradas de receita e
ausência de segregação de funções).

Para as 61 entidades que foram objeto de
acompanhamento
em
2012
(2109
recomendações) verifica-se que em 79,9% das
recomendações houve mudança total de
procedimento, trabalhos em curso (7,4%) e de
alterações parciais de procedimentos (9,1%).
Apenas 3,5% das recomendações não
mereceram da parte dos destinatários
qualquer ação de mudança ou não existe
informação.

contas de 2012 de fundo não personalizado,
cujo fim consiste na reabilitação e
conservação patrimonial de imóveis do
Estado. Em síntese, os principais resultados
apurados foram os seguintes:












Gestão financeira dos serviços integrados (SI)
e serviços e fundos autónomos (SFA)
No ano de 2012, a IGF deu cumprimento a
várias solicitações dos membros do Governo
envolvendo a verificação do cumprimento de
aspetos ligados à gestão financeira dos SI e
SFA, envolvendo 4 entidades. Foram ainda
concluídas outras 2 ações envolvendo
instituições de ensino superior em
cumprimento do determinado na Lei n.º
62/2007, de 10/set e a auditoria e
correspondente emissão de parecer sobre as
15







Incumprimento da regra do equilíbrio
orçamental (1 entidade);
Inobservância do princípio da unidade de
tesouraria do Estado (m€ 640 / 1
entidade);
Atribuição
de
suplementos
remuneratórios ainda não revistos e sem
respeito dos requisitos legais (pagamentos
em excesso de, pelo menos, m€ 256,7 / 2
entidades);
Situação remuneratória dos cargos
dirigentes das instituições de ensino
superior (administrador e chefe de
gabinete) a carecer de clarificação
legislativa;
Ausência de parecer prévio do membro do
Governo responsável pelas finanças na
contratação de serviços (1 entidade /
m€ 75,7);
Não redução remuneratória dos contratos
de aquisições de serviços renovados em
2011 (m€ 229 / 1 entidade);
Não recurso ao mecanismo de compras
centralizadas/acordos quadro (m€ 824 / 3
entidades);
Não cumprimento de outras regras do
regime de contratação pública (M€ 1,8 / 2
entidades);
Autorizações
de
pagamentos
por
dirigentes sem competência própria ou
delegada para o efeito (m€ 523,5 / 2
entidades);
Sistema difuso de orçamentação e de
prestação de contas de uma Universidade
(a necessitar de uma maior centralização);
e
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Património de instituto comprometido
devido ao modelo de financiamento, nível
de endividamento (M€ 208, a partir de
2012) e estrutura do capital social.
A pedido do Governo, a IGF apreciou os
créditos reclamados pela Federação
Portuguesa de Futebol ao Estado. Em
resultado das diligências e análise
realizadas concluiu-se que o crédito
daquela federação face ao IPDJ ascende a
M€ 5,2 (e não os M€ 7 reclamados), uma
vez que não deveriam ter sido incluídos:
M€ 1,26 de encargos com deslocações
aéreas de clubes às regiões autónomas
(período 2º semestre de 2004 a 2007) e
m€ 552 de receitas dos jogos sociais do
período de suspensão da utilidade pública
desportiva da FPF. Assim, considerando
que as dívidas dos clubes ao Estado eram
de M€ 13 e que o crédito da FPF era de
M€ 5,2, o saldo credor do Estado apurado
foi de M€ 7,8.

Por último, foram realizadas diversas ações de
acompanhamento da implementação das
recomendações de auditorias realizadas em
anos anteriores, destacando-se a referente à
verificação da observância das regras de
transição do saldo de gerência de 2009, no
sentido de verificar se as entidades
incumpridoras tinham regularizado a situação,
o que veio a confirmar-se (com a entrega no
tesouro de mais M€ 2,9). Apenas 2 entidades
ainda não depositaram os valores em falta,
estando ainda pendente de decisão a situação
de outra.

Iniciativa Novas Oportunidades
A análise efetuada à Iniciativa Novas
Oportunidades (INO), a pedido da Assembleia
16

da
República,
foi
significativamente
condicionada pela inexistência de informação
fidedigna, em especial de natureza financeira
e muito particularmente a originária no
Ministério da Educação e Ciência, o que
conduziu a um menor aprofundamento dos
objetivos inicialmente propostos e à
impossibilidade de uma avaliação rigorosa dos
resultados alcançados na ótica financeira.
A entidade coordenadora da Iniciativa, não
dispõe de informação financeira sobre a
execução efetiva da mesma, a que acresce
que no MEC, principal operador do sistema,
não existe um modelo contabilístico que
permita conhecer a execução financeira real
das suas escolas neste âmbito.
Constatou-se a ausência de uma estimativa
inicial dos custos envolvidos aquando do
lançamento da Iniciativa em 2005.
Recomenda-se um aprofundamento do
sistema de informação de suporte da Iniciativa
(SIGO) e a necessidade de, em programas
desta dimensão, existir uma estimativa prévia
rigorosa dos custos envolvidos que permita a
posteriori uma avaliação adequada dos
resultados alcançados.
O apuramento efetuado pela IGF visando
obter a execução financeira da INO, tomou em
consideração os dados facultados pelos 2
principais operadores públicos (MEC e IEFP) e
utilizou os dados disponibilizados pelo POPH
referentes aos pagamentos efetuados a
entidades beneficiárias para quantificar os
montantes correspondentes aos restantes
operadores, nomeadamente os privados, que
integram a despesa pública associada ao
desenvolvimento da Iniciativa.
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Apurou-se assim que a INO originou uma
despesa pública de, pelo menos, 6 mil M€,
com especial destaque para o MEC,
responsável por cerca de 3,2 mil M€, para o
IEFP (1,5 mil M€) e pelas comparticipações
públicas ao financiamento de ações
desenvolvidas por entidades privadas (1,2 mil
M€). Numa perspetiva de fonte de
financiamento o OE (MEC + IEFP + outros)
financiou 3,4 mil M€, o FSE 2,1 mil M€ e o OSS
perto de 600 mil€.

A apreciação do valor do custo médio por
modalidade apenas é significativa no caso da
aprendizagem, situando-se num valor próximo
da média global (3,9 mil €/ano), já que para as
restantes modalidades a desagregação de
dados existente não permite uma avaliação
rigorosa quer dos alunos quer dos custos
efetivamente registados em cada ano.
No eixo adultos, em que a despesa total
superou 2 mil M€, os cursos EFA representam
58% do custo global no período, seguindo-se o

No eixo jovens, responsável por um custo
global de cerca de 4 mil M€, os cursos
profissionais representam 76% da verba
executada, representando os cursos de
aprendizagem e os CEF cerca de 22%.
O custo total por aluno matriculado em cursos
de dupla certificação ascendeu a cerca de
3,9 mil€/ano, no período.
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RVCC e as FMC com cerca de 21%.
Uma tentativa de apreciação do valor do custo
médio por modalidade permite verificar que
cada certificação em RVCC ascendeu a € 945,
que o custo por inscrito em curso EFA atingiu
m€ 5,3 e o custo de cada certificação FMC
situou-se em média nos € 579.
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Vinculação Legal ou Determinação do Governo – Controlos
Comunitários e Autoridade de Auditoria

→ Funções de Autoridade de Auditoria

A IGF é a Autoridade de Auditoria dos Fundos Estruturais e exerce funções
homólogas em todos os outros fundos comunitários, em particular, nos
Fundos Agrícolas.
A qualidade do trabalho da IGF foi em 2012 formalmente reconhecida pela
CE, ao renovar o denominado Contrato de Confiança, o que significa o
reforço da responsabilidade pela execução das auditorias e pela
interlocução com a CE, reduzindo o número e o âmbito de missões
comunitárias em Portugal.
Nestes termos, em resultado do trabalho desenvolvido em 2012, emitimos
os correspondentes pareceres de auditoria sobre o funcionamento dos
sistemas de gestão e controlo e a legalidade e regularidade das despesas
apresentadas a financiamento comunitário, envolvendo os seguintes
montantes de despesa co-financiada, para os fundos mais significativos:
M€ 3 545 pelo FEDER e Fundo de Coesão, M€ 1 668 pelo FSE, M€ 1 433
pelos Fundos Agrícolas e M€ 70 pelo Fundo Pescas.
Os pareceres identificaram algumas deficiências sem impacto significativo,
pelo que, de acordo com os regulamentos comunitários, estão reunidas as
condições para a manutenção dos normais fluxos financeiros oriundos dos
fundos comunitários.
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Projetos desenvolvidos:



Coordenação com a Comissão Europeia



Controlo Fundos Estruturais - Autoridade de Auditoria 2007-2013



Controlo Fundos Estruturais e Coesão - Organismo de Certificação

Coordenação com a Comissão Europeia
Prosseguiu-se em 2012 o objetivo de
coordenação com as autoridades de controlo
financeiro comunitárias e homólogas de
outros Estados-membros, merecendo especial
relevo a atribuição formal pela Comissão
Europeia à IGF, no âmbito do QREN e tal como
antes já havia acontecido para os anteriores
períodos de programação, do contrato de
confiança no desempenho das suas funções
de Autoridade de Auditoria, nos termos do
Regulamento (CE) nº 1083/2006 (distinção
válida até 2016, altura em que serão emitidos
os pareceres finais de auditoria), na sequência
da conclusão das diversas fases do processo
de avaliação.
Como nos foi sublinhado pela Comissão, este
resultado significa ainda que a IGF é a única
Autoridade de Auditoria em toda a União
Europeia a conseguir renovar o contrato de
confiança nos dois períodos consecutivos
desde que a Comissão iniciou este
procedimento de avaliação.
Entre as ações desenvolvidas neste programa,
merecem destaque:


19

Acompanhamento
das
missões
comunitárias da Comissão Europeia









(CE) e do Tribunal de Contas Europeu
(TCE), sendo que, face à atual
metodologia de abordagem da
Comissão, as suas auditorias, no
domínio dos Fundos Estruturais e
Pescas, incidem em especial sobre a
atuação da Autoridade de Auditoria,
de modo a poderem confirmar a
confiança
no
trabalho
desta
autoridade, reduzindo a intervenção a
outros níveis.
Neste contexto, em 2012 a CE efetuou
4 missões, sendo 2 no FEDER e 2 no
PROMAR.
O TCE realizou 7 missões, sendo 1
dirigida às funções da IGF, enquanto
Autoridade de Auditoria e 6 auditorias
no âmbito da Declaração de
Fiabilidade de 2012.
Realizaram-se ainda outras missões
comunitárias, da CE e do TCE, dirigidas
ao encerramento QCA III (FEOGA), ao
apuramento de contas (FEAGA e
FEADER) e aos sistemas de gestão e
controlo (SOLID).
Enquanto Autoridade de Auditoria
para o QREN, e funções homólogas
para outros fundos e períodos, a IGF
tem assumido o follow-up das
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recomendações
de
missões
comunitárias,
centralizando
os
contactos com as autoridades
comunitárias no domínio do controlo
financeiro.
Como é normal, algumas das missões
comunitárias deram origem a
diligências adicionais, que ficaram a
cargo da IGF.
Participação em diversas reuniões de
coordenação com a Comissão
Europeia, quer para articulação do
planeamento e metodologias.
Apresentação de uma comunicação, a
convite da Comissão Europeia, relativa
à experiência da IGF enquanto
Autoridade de Auditoria sobre a
auditoria no domínio da análise custobenefício (Vilnius – setembro/2012).
Participação em Grupos de Auditores
de programas de cooperação, nos
quais Portugal faz parte mas em que
não assume a qualidade de
Autoridade de Auditoria.
Realização, em conjunto com as
autoridades de certificação, de
seminários, que contaram com a
participação de representantes da
Comissão Europeia e de outros
Estados-membros e trataram os
temas da Engenharia Financeira
(FEDER) e dos Gastos Indiretos (Fundo
Social Europeu).

Controlo Fundos Estruturais - Autoridade de
Auditoria 2007-2013
No âmbito deste projeto foram cumpridas as
metas previstas nas estratégias de auditoria
transmitidas à Comissão Europeia no início do
período de programação e posteriormente
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atualizadas nas reuniões de coordenação
anuais entre a IGF, enquanto Autoridade de
Auditoria, e as diversas Direções-gerais da
Comissão com funções de auditoria.
Assim, tendo-se concluído em 2010 o plano de
auditorias de sistemas (verticais) a todos os
programas operacionais do QREN, os anos de
2011 e 2012 foram especialmente dedicados
ao plano de auditorias temáticas, tendo ainda
sido realizadas auditorias específicas para
suportar as opiniões anuais sobre o
funcionamento dos sistemas, transmitidas à
Comissão até 31 de dezembro, nos termos
regulamentares.
No que respeita ao FEDER e Fundo de Coesão,
desenvolvemos, com utilização de recursos
próprios, auditorias ao funcionamento dos
sistemas de gestão e de controlo nos
seguintes domínios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Análise custo-benefício;
Parcerias público-privadas;
Regras ambientais;
Igualdade de oportunidades;
Gastos indiretos;
Organismos intermédios/Comunidades
Intermunicipais (2ª fase);
Engenharia financeira;
Segurança dos sistemas de informação.

Relativamente aos primeiros 5 temas, por se
tratar de matérias novas, preparámos os
respetivos guiões de controlo, que foram
oportunamente aprovados e aditados ao
Manual de auditoria da IGF.
Executámos ainda as auditorias à certificação
das despesas e de supervisão das auditorias
sobre operações desenvolvidas pela Estrutura
Segregada do IFDR, relevantes para suporte
da opinião anual transmitida à Comissão em
dezembro.
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Relativamente ao Fundo Social Europeu (FSE),
concluímos, com recursos próprios, as
auditorias à certificação de despesas e de
supervisão da atividade de controlo da
Estrutura Segregada do IGFSE, bem como
auditorias ao funcionamento dos sistemas de
gestão e de controlo nos seguintes domínios:
•
•
•

•

Igualdade de oportunidades;
Gastos indiretos;
Organismos intermédios / Programa
operacional do Potencial Humano (3ª
fase);
Segurança dos sistemas de informação.

Relativamente aos primeiros 2 temas, foram
ainda preparados os respetivos guiões de
controlo.
Em termos globais, concluímos que os
sistemas de gestão e de controlo
estabelecidos para os Fundos Estruturais
(FEDER, Fundo de Coesão e FSE) respeitaram
os requisitos aplicáveis por força dos artigos
58.º a 62.º do Regulamento (CE) n.º
1083/2006 do Conselho e da Secção 3 do
Regulamento (CE) n.º 1828/2006 da Comissão,
e funcionaram de forma eficaz, de modo a dar
garantias razoáveis de que as declarações de
despesas apresentadas à Comissão são
corretas e, consequentemente, de que as
transações subjacentes respeitam a legalidade
e a regularidade, exceto no que diz respeito
ao seguinte:
a) Persistiam por implementar, parcial ou
totalmente, algumas recomendações de
melhoria do funcionamento dos sistemas
de controlo interno;
b) No entanto, consideramos que as situações
em causa não tenham tido um impacto
materialmente relevante nas despesas
apresentadas
a
a
financiamento
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comunitário durante o ano financeiro de
2011, tanto mais que os erros identificados
foram adequadamente tratados pelas
Autoridades de Certificação.
Salientámos ainda que se desconheciam as
conclusões finais de algumas auditorias
realizadas pela CE e pelo TCE, apesar de não
terem chegado ao nosso conhecimento
quaisquer conclusões relevantes.
No que respeita ao Fundo Europeu das Pescas,
concluímos, também com recursos próprios,
para além da auditoria aos sistemas de gestão
e controlo no domínio da contratação pública,
as auditorias à certificação das despesas pela
Autoridade de Certificação – IFAP e a auditoria
da supervisão da atividade de controlo da
Estrutura Segregada do IFAP, uma vez que as
auditorias de operações estão cometidas a
este organismo.
Concluímos que os sistemas de gestão e de
controlo respeitaram os requisitos aplicáveis
por força dos artigos 57.º a 61.º do Reg. (CE)
n.º 1198/2006, do Conselho, e do capítulo VII
do Reg. (CE) n.º 498/2007, da Comissão, e
funcionaram de forma eficaz, de modo a dar
garantias razoáveis de que as declarações de
despesas apresentadas à Comissão são
corretas e, consequentemente, de que as
transações subjacentes respeitam a legalidade
e a regularidade, exceto no que diz respeito
ao seguinte:
a) Persistiam por implementar, parcial ou
totalmente, algumas recomendações de
melhoria do funcionamento dos sistemas
de controlo interno, embora sem impacto
materialmente relevante nas despesas
certificadas.
b) Dado que a taxa de erro total ultrapassava
o limite tolerável de 2%, o IFAP, enquanto
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Autoridade de Certificação, dando
cumprimento ao previsto nas orientações
da CE, efetuou uma retenção provisória, de
modo a dar uma garantia razoável à CE de
que as despesas apresentadas a
financiamento comunitário estão isentas
de erros materialmente relevantes.
Na qualidade de Autoridade de Auditoria no
âmbito do Programa Operacional de
Cooperação Transnacional “Espaço Atlântico
2007-2013”, único cuja Autoridade de
Auditoria
se
situa
em
Portugal,
desenvolvemos com os nossos recursos as
seguintes auditorias:
•
•
•

Certificação despesas pela Autoridade
de Certificação;
Assistência técnica da Autoridade de
Gestão;
Supervisão do trabalho desenvolvido
pelos auditores privados, quer em
Portugal, quer nos outros Estadosmembros participantes (Irlanda, Reino
Unido, França e Espanha), neste caso
em articulação direta com os membros
locais do Grupo de Auditores.

Concluímos que os sistemas de gestão e de
controlo respeitaram os requisitos aplicáveis
por força dos artigos 58.º a 62.º do
Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho
e da Secção 3 do Regulamento (CE) n.º
1828/2006 da Comissão, e funcionaram de
forma eficaz, de modo a dar garantias
razoáveis de que as declarações de despesas
apresentadas à Comissão são corretas e,
consequentemente, de que as transações
subjacentes respeitaram a legalidade e a
regularidade, exceto quanto ao atempado
tratamento das recomendações.
Ainda no domínio dos Programas de
Cooperação, a IGF é membro dos Grupos de
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Auditores de todos os outros em que Portugal
participa, cooperando com as respetivas
Autoridades de Auditoria. Neste contexto, e
para além da resposta a outros contributos
que nos foram solicitados, acompanhámos o
trabalho dos auditores privados e efetuámos a
revisão dos relatórios das auditorias
desenvolvidas em Portugal nos programas:
•
•
•
•
•
•

Cooperação Transfronteiriça Espanha
Portugal;
SUDOE – Interreg IV;
Cooperação Transnacional Madeira,
Açores, Canárias;
Cooperação Territorial Europeia MED;
INTERREG IV C
ESPON

No que respeita ao Fundo de Solidariedade
(SOLID), em 2012 concluíram-se as auditorias
associadas à emissão das opiniões sobre o
funcionamento dos sistemas de gestão e
controlo e sobre os pedidos de pagamento,
relativos ao programa anual de 2008 para os
quatro fundos que integram o SOLID (Fundo
Europeu para as Fronteiras Externas, Fundo
Europeu para os Refugiados, Fundo Europeu
de Regresso e Fundo Europeu para a
Integração de Nacionais de Países Terceiros),
tendo-se iniciado os trabalhos relativos ao
programa anual de 2009.
Em conformidade com os respetivos relatórios
de suporte à declaração de encerramento dos
fundos, programação de 2008, concluímos
que, exceto quanto aos procedimentos da Au
Autoridade de Certificação e o eventual
impacto das limitações relacionadas com a
falta de provas sobre o seguimento das
recomendações e a ausência de duplo
financiamento, os sistemas de gestão e
controlo
do
SOLID
funcionaram
adequadamente, oferecendo uma garantia
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razoável de que não existem erros materiais
nas transações subjacentes às declarações de
despesa.

programação deve prolongar-se até meados
de 2013.

Iniciámos ainda os trabalhos com vista à
emissão da opinião sobre o funcionamento
dos sistemas de gestão e controlo do período
de programação 2009-2014.

Neste contexto, em 2012 foram emitidas 28
declarações de encerramento, 2 das quais
com reservas, bem como foram levantadas as
reservas inicialmente emitidas em um dos
projetos. Os respetivos resultados foram
transmitidos nos correspondentes relatórios e
pareceres, sendo que na generalidade das
situações as questões identificadas em
auditoria foram solucionadas antes da
apresentação dos pedidos de pagamento de
saldo. Desenvolveu-se ainda trabalho noutros
projetos, cujas declarações finais deverão ser
emitidas em 2013.

Controlo Fundos Estruturais e Coesão Organismo de Certificação

Controlo do FEAGA e FEADER - Organismo de
Certificação

Na sequência do encerramento dos diversos
programas
operacionais
dos
Fundos
Estruturais do período de programação 20002006, ocorrido em 2010, em 2012 ainda
promovemos o esclarecimento de questões
suscitadas pela CE, em particular, no que
respeita ao FEOGA-Orientação e aos
programas de cooperação territorial.

No âmbito das funções de Organismo de
Certificação para o FEAGA e o FEADER (Fundos
Agrícolas), procedeu-se à emissão do
certificado e relatório de auditoria relativo às
ajudas do FEAGA e do FEADER pagas pelo
Organismo Pagador no exercício financeiro de
2011, no âmbito do cumprimento, pela IGF,
das funções de organismo de certificação,
com fundamento nos Regulamentos (CE) n.º
1290/2005, do Conselho, e n.º 885/2006, da
Comissão.

No quadro do Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu, desenvolvemos a
auditoria e emitimos o correspondente
parecer, sem reservas, sobre as operações
com encerramento programado até 30 de
abril de 2012 (período de programação 2004 –
2009).

Adicionalmente, executou-se o trabalho de
campo de uma auditoria, solicitada pelo OLAF
(Organismo de Luta Anti Fraude da Comissão
Europeia), por indícios de incumprimentos das
regras da contratação pública.
Em relação ao Fundo de Coesão II (período de
programação 2000 – 2006), o trabalho de
auditoria realizado em 2012 foi especialmente
orientado para o encerramento dos projetos
cujo prazo de prestação de contas ocorreu
nesse ano, tendo em conta que no Fundo de
Coesão o encerramento daquele período de
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Demos
também
continuidade
ao
acompanhamento
dos
processos
de
apuramento das contas dos exercícios
anteriores, que ainda não se encontravam
encerradas pela CE. Nestes termos,
respondemos a solicitações, quer do IFAP,
quer da Comissão, tendo contribuído, no
respeito pelas nossas competências, para
encontrar soluções que permitiram por termo
a estes processos.

Vinculação Legal ou Determinação do Governo – Situação
Financeira nas Regiões Autónomas

→

Situação financeira da Região Autónoma dos Açores

Dívida global da RAA
O valor da dívida dos diversos subsectores da RAA – administração
direta e indireta (fundos e serviços autónomos - FSA), empresarial
regional e administração local, apurado pela IGF em 31dez2011, é o
seguinte:

Tipologias de dívida

Totais (M€)

Dívida pública direta

398

Dívida financeira (a)

1.448

Dívida Administrativa

30

Dívida comercial

442
Totais (b)

2.318

% PIB-RAM 2010 (M€ 3.728-Provisório)

62 %

% Receitas efetivas – RAA 2011 (M€ 1.039)

223 %

% Receitas fiscais – RAA 2011 (M€ 475)

488 %

(a) Inclui garantias prestadas pelo Governo Regional no montante de M€ 420.
(b) Se ponderada a participação da RAA no capital das empresas do setor público
empresarial regional (SPER) a dívida seria reduzida em cerca de M€ 212.
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Projetos desenvolvidos:



Monitorização do programa de ajustamento económico financeira da Regiões
Autónoma da Madeira



Análise da situação financeira da Região Autónoma dos Açores

Situação financeira da Região Autónoma da
Madeira (RAM)

b) Acompanhamento trimestral da execução
das medidas do PAEF-RAM

Do conjunto das intervenções da IGF no
âmbito do acompanhamento do Programa de
Assistência Económica e Financeira (PAEF) da
RAM são de sublinhar os seguintes aspetos
essenciais:

A IGF deu contributos significativos para a
elaboração dos relatórios dos 1º, 2º, 3º e 4º
trimestres de 2012, em várias áreas e
domínios (LCPA e mecanismos de controlo da
despesa pública regional, dívida comercial,
obras em curso, educação, desporto, setor
público empresarial regional e saúde),
englobando cerca de 60 medidas e
submedidas.

a) Acompanhamento da execução orçamental
e do cumprimento da Lei de Compromissos
e Pagamentos em Atraso (LCPA)
•

•

•

25

Validação mensal dos pagamentos
inerentes à execução orçamental da
RAM, bem como formulação de
contributos tendentes à elaboração do
documento de operacionalização dos
pagamentos;
Acompanhamento mensal da evolução
dos passivos, contas a pagar e
pagamentos em atraso, comunicados
pela RAM à Direção-Geral do
Orçamento (DGO);
Apreciação
dos
procedimentos
instituídos na Região para dar
cumprimento à LCPA, no âmbito da
execução orçamental de 2012;

c) Dívida comercial
•

•

•

•

Elaboração do relatório nº 340/2012,
de 30 de Março, tendo sido apurada a
dívida da RAM reportada a 31dez2011,
no montante de M€ 2.394;
Circularização dos 16 principais
fornecedores, envolvendo cerca de
80% da dívida;
Circularização das 51 empresas do
setor empresarial regional e dos 3
principais municípios, envolvendo
cerca de 13 % da dívida;
Circularização de 11 instituições
financeiras, envolvendo cerca de 50%
da dívida comercial (descontada em
regime de factoring);
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•

Acompanhamento da
operacionalização da estratégia de
pagamento da dívida comercial.

d) Obras em curso
•

•

Elaboração do relatório nº 1020/2012,
de 19 de Julho, relativo ao
levantamento e avaliação inicial das
obras em curso, envolvendo 121
contratos, no valor global de M€ 650,
dos quais se encontravam por executar
M€ 269;
Elaboração do relatório nº 84/2013, de
16 de Janeiro, respeitante à apreciação
do relatório de levantamento e
avaliação das obras em curso
elaborado pela RAM, tendo sido
solicitada informação complementar
que permita à RAM apresentar um
quadro global consolidado sobre as
opções
tomadas
e
sua
compatibilização financeira com as
restrições estabelecidas no PAEF-RAM,
designadamente em matéria de
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF).

e) Missão técnica na RAM
A IGF realizou uma missão técnica na RAM de
21 a 31 de Outubro que envolveu:
•

•

Diligências junto de 20 entidades da
Administração Regional e do Setor
Empresarial Regional;
Verificação in loco de 9 empreitadas de
obras públicas.

O
trabalho
desenvolvido
fundamentalmente sobre os
domínios e medidas:
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incidiu
seguintes

•
•
•
•
•
•
•

LCPA e mecanismos de controlo da
despesa pública regional;
Dívida comercial (medida 9);
Obras em curso (medida 21);
Educação (medidas 18, 19 e 24);
Desporto (medida 19);
Setor público empresarial regional
(medidas 58 a 67);
Saúde (medidas 71 e 72).

f) Reestruturação do SERAM
•

•

A difícil situação económico-financeira
de um conjunto de empresas do
SERAM comporta um conjunto de
riscos para o orçamento da Região, de
que se destacam o risco de
consolidação no perímetro das
Administrações Públicas (3 empresas e
o grupo das águas e resíduos), o risco
associado a financiamento (13
empresas com empréstimos avalizados
de M€ 1.171) e o risco de
sustentabilidade (10 empresas);
Face ao atraso verificado e com o
propósito de dinamizar o processo de
reestruturação do Setor Empresarial da
RAM (SERAM), foi publicada a
Resolução nº 53/2013, de 31 de
Janeiro, que aprova o respetivo
Programa
de
privatizações
e
reestruturações e cria uma comissão
de acompanhamento. Este Programa
envolve 21 empresas, designadamente
nos setores dos cimentos, dos
transportes, da energia, das águas e
resíduos, do desporto, dos portos e
aeroportos e das infra-estruturas
rodoviárias.
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Situação financeira da Região Autónoma dos
Açores (RAA)
No que concerne à Região Autónoma dos
Açores, a IGF efetuou uma análise da sua
situação financeira, com referência a
31dez2011, prevendo-se, no quadro do
memorando de entendimento entre o
Governo da República e o Governo da Região
Autónoma dos Açores, assinado em
02ago2012, acompanhar a situação financeira
e orçamental desta Região.
O “Diagnóstico da situação financeira da
Região Autónoma dos Açores”, permitiu
apurar, no essencial, o seguinte:
•

•

•

•

Dívida global dos diversos subsetores
da Região, no montante de M€ 2.318,
o que corresponde a 62,2 % do PIB
regional em 2010;
Necessidades financeiras para o
período 2012/2018 no montante de
M€ 437, das quais M€ 127 exigíveis em
Agosto de 2012 e que estão na origem
da assinatura do memorando de
entendimento
formalizado
em
02ago2012;
Encargos plurianuais com 2 PPP, no
valor nominal de M€ 1.690, para o
período 2012/2039;
32 empresas do setor público
empresarial
regional
(SPER),
registaram, em 2011, proveitos de M€
728 e um resultado líquido global
negativo de M€ 78, evidenciando, em
31dez2011, um passivo de M€ 1.803.

Embora a situação financeira e orçamental
atual da RAA não comporte riscos
significativos, existem alguns riscos futuros
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suscetíveis de comprometer a capacidade de
financiamento da Região, de que se destacam:
a) A necessidade de refinanciamento nos
próximos dois anos de 4 empréstimos
bullet, contraídos pela RAA entre 1997 e
2011, com capital no montante global de
M€ 200 (M€ 127 em 2012 e M€ 73 em
2013),
tendo
o
GR
encetado
oportunamente conversações com o
Governo da República, para a concessão
por este de um empréstimo para
refinanciamento daquela parcela da dívida
direta que se vence no presente ano
(ago/2012), o qual terá sido contemplado
no âmbito da primeira alteração ao OE de
2012;
b) O montante de garantias concedidas pelo
GR a empresas do SPER (M€ 419 de avales
e Cartas de Conforto de, pelo menos,
M€ 181), em especial no setor da Saúde
(M€ 184) que se encontra em situação
económico-financeira
muito
difícil
(resultados líquidos de negativos de M€ 86
em 2011 e capital próprios negativos no
final de 2011 no montante de M€ 185),
com excessivos montantes de dívida
financeira e comercial (M€ 706 no final de
2011), podendo suscitar-se algum tipo de
auxílio direto do GR, face à incapacidade
das empresas públicas, em especial na área
da Saúde, de financiarem a sua atividade e
de refinanciarem a respetiva dívida;
c) A previsível deterioração da atividade
económica configura um risco suscetível de
comprometer a arrecadação da receita
fiscal projetada e o cumprimento do
princípio do equilíbrio orçamental, face à
perspetiva otimista para a execução
orçamental da receita prevista para 2012;
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d) Os encargos com a PPP Concessão
Rodoviária (Euroscut) poderão vir a
revelar-se superiores ao previsto, face aos
critérios chave de reposição de equilíbrio
financeiro, em particular se os níveis de
tráfego ficarem aquém dos assumidos no
contrato;
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e) O Governo Regional dos Açores poderá ter
de ocorrer a encargos não previstos,
decorrentes da dívida da RAA ao Serviço
Nacional de Saúde (cerca de M€ 59 no final
de 2011).
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Acompanhamento da Transição para o Novo Processo de
Controlo de Compromissos e Atraso nos Pagamentos

→

Tipologia de irregularidades/erros

Em resultado da realização em 2012 de diversas ações de controlo
referentes a compromissos e pagamentos em atraso identificaram-se as
seguintes irregularidades/erros, num total de cerca de M€ 507:

Tipologia de irregularidades/erros

Valor (m€)

Nº
entidades

Não registo ou registo incompleto dos encargos plurianuais

253.651

3

Não homologação pelo Ministro das Finanças dos encargos
plurianuais

222.285

1

Incumprimento das regras de inscrição orçamental e do
cabimento prévio

5.615

2

Não comunicação ou não atualização dos compromissos
assumidos e encargos assumidos e não pagos

6.195

2

Incumprimento do dever de publicitação na página eletrónica
das dívidas superiores a 90 dias ou omissão publicação de
dívidas a fornecedores

5.025

3

Ausência de registo de faturação

5.800

1

Adiantamentos sem fundamento legal ou contratual

3.920

1

Duplicação de provisão para riscos e encargos

3.500

1

843

1

506.833

6

Não utilização de verbas para pagamento de despesas de anos
anteriores
TOTAL

Em relação a estas ações foram ainda realizadas comunicações à DGO e
efetuadas 4 participações de infrações financeiras ao Tribunal de Contas num
total de M€ 476,8
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Projetos desenvolvidos:



Acompanhamento da transição para o novo sistema de controlo de
compromissos



Controlo dos compromissos financeiros / as dívidas vencidas a mais de 90
dias (Arrears)



Controlo financeiro da Administração Central do Estado em domínios
transversais

Lei dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso (LCPA) em domínios transversais

No âmbito específico do controlo dos
compromissos e pagamentos em atraso,
foram realizadas 6 ações áreas
transversais.
Em relação à auditoria aos compromissos
plurianuais de uma entidade concluiu-se o
seguinte:
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Os acordos e alterações a acordos
celebradas entre jul a dez/2010 (num
total de M€ 12,9), não foram
autorizados pelo membro do Governo
responsável pela área das finanças,
nos termos da lei. O mesmo sucedeu
aos contratos de associação (M€ 95,6,
nos anos letivos 2010/2011 e
2011/2012) e contratos-programa
com escolas profissionais privadas
(M€ 113,7, no triénio 2010/2012),
exigível nos DL de execução
orçamental dos anos de 2010 a 2012
e LCPA;
Em
2009
foram
autorizados
adiantamentos (M€ 3,9), que não têm
suporte nos acordos de colaboração





celebrados nem se inserem nas
competências do órgão dirigente;
Foi realizado o reporte dos encargos
plurianuais em 2012 mas não foi feito
o registo no SCEP em anos anteriores;
Omissão de reporte à DGO de, pelo
menos, M€ 38,9, de acordos e
protocolos com entidades públicas;
Incorreto reporte como encargo
plurianual de M€ 8,6 e omissão de
comunicação à DGO dos encargos
plurianuais com contratos de
associação (M€ 95,6, nos anos letivos
2010/2011 e 2011/2012) e contratosprograma com escolas profissionais
privadas (M€ 98,7 em 2010/2012).

No âmbito da auditoria orientada para o
controlo dos compromissos e pagamentos
em atraso em instituto público da área da
justiça, salientam-se as seguintes
conclusões:


Aquando do início da auditoria, o
instituto não tinha assegurado os
registos
dos
compromissos
plurianuais no SCEP. A situação
melhorou após a intervenção da IGF,
embora continuassem por registar
compromissos plurianuais existentes
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a 31/dez/2011, no valor de M€ 11,3
(anos de 2011, 2012 e 2013);
Na sequência da circularização a dois
credores efetuada pela IGF, apurouse, a 31/Dez/2011, uma divergência
no valor de M€ 5,8, o que revela
ausência de registo de faturação no
sistema contabilístico da instituição;
O instituto constituiu provisões para
riscos e encargos de M€ 101,6 que
representam 6,5% do passivo. Em
2011, fez provisões de M€ 11,2 (para
fazer face a ações judiciais intentadas
por notários privados) que se
consideram
excessivas,
por
traduzirem uma duplicação do objeto
provisionado no montante M€ 3,5.

No que respeita a 3 outras auditorias (que
decorreram de pedidos do SEO),
apuraram-se
diversas
situações
resultantes de incumprimento das regras
da inscrição orçamental e do cabimento
prévio (M€ 5,6 / 2 entidades), dos deveres
de publicitação de dívidas a fornecedores
(m€ 423 / 1 entidade), omissão de reporte
de encargos plurianuais (m€ 454 / 1
entidade) e de outros encargos assumidos
(M€ 9,1 / 2 entidades) e não utilização de
verbas para pagamento de despesas de
anos anteriores (m€ 843 / 1 entidade).
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LCPA ao nível do setor da saúde
No âmbito da terceira revisão do
Programa de Assistência Económica e
Financeira a Portugal, foi incumbida a IGF
de proceder a uma confirmação do grau
de implementação do sistema de controlo
da LCPA ao nível do setor da saúde.
O sentido desta verificação insere-se
numa preocupação de obtenção de
garantia do cumprimento do princípio de
não acumulação de dívidas por parte das
entidades da saúde, associada ao
processo em curso de regularização
extraordinária de dívidas não financeiras
que este setor está a ser objeto.
Neste contexto deve ainda a IGF efetuar a
validação prévia dos documentos objeto
de pagamento, tendo em vista a
autenticidade das operações e a
confirmação dos critérios definidos para a
priorização do pagamento dos mesmos,
bem como verificar se foi confirmada a
situação do respetivo fornecedor perante
a administração pública no momento do
pagamento e, caso haja dívidas ao Estado,
poderem as mesmas ser abatidas aos
pagamentos.
A RCM nº 44/2012, publicada no DR nº
79, de 20 de abril de 2012, veio
determinar os critérios a que deve
obedecer a regularização dos pagamentos
em atraso.
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Acompanhamento da Transição para o Novo Processo de
Controlo de Compromissos e Atraso nos Pagamentos –
(Saúde)

→

Regularização extraordinária das dívidas em
atraso no sector da Saúde

Os arrears (pagamentos em atraso com mais de 90 dias) no
final do processo de regularização (dezembro de 2012)
ascendiam a M€ 833, sendo os Hospitais EPE responsáveis
por M€ 813.
Contudo, a dívida já vencida na mesma data era de
M€ 1.083.
Apesar de se haver transferido no âmbito do processo
M€ 1.500, face a 31-12-2011 o stock da dívida em atraso
recuou apenas M€ 744,21 isto é cerca de -40,7 %.

Projetos desenvolvidos:



Regularização de dívidas a mais de 90 dias – Saúde

Nas verificações com vista à regularização
extraordinária da dívida, a IGF delineou
uma estratégia de atuação que permitiu
antecipar algum trabalho de verificação
documental e de procedimentos de
32

controlo interno, bem como suprir as
dificuldades iniciais na obtenção da
informação de detalhe das dívidas a
31dez2011.
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Dada a impossibilidade de efetuar
verificações de forma exaustiva e
utilizando a informação provisória dos
saldos em dívida em atraso a 31dez2011,
por maturidade e por devedor,
disponibilizada pela ACSS em 06mar2012,
a IGF extraiu uma amostra central a
verificar, calculada mediante um método
estatístico de amostragem geralmente
aceite (MUS1). O método estatístico
utilizado garante uma amostra com
seleção em função da materialidade dos
saldos mas também a seleção numa base
aleatória sobre toda a população para
algumas dívidas de menor importância.
O levantamento inicial da ACSS
relativamente à dívida a 31dez2011
revelou-se não completo, determinando
ajustamentos aos valores para algumas
entidades, pelo que a amostra foi
reforçada para os hospitais visitados de
modo a abarcarem a totalidade dos 10 ou
20 maiores saldos, em função dos
montantes em dívida. Nos hospitais não
visitados, reforçou-se a amostra para uma
cobertura no mínimo dos 3 maiores
fornecedores de cada um (amostra
complementar).
A estratégia de auditoria teve ainda em
conta o fato de os 300 maiores
fornecedores representarem 82% da
dívida vencida em 31out2011 (de acordo
com dados disponibilizados pela ACSS em
fevereiro 2012).
Para este conjunto a IGF enviou um ofíciocircular em 02mar2012, solicitando a

1

Monetary Unit Sampling
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remessa da informação de detalhe de
qualquer saldo que tivessem em aberto
junto das entidades do setor da saúde,
abrangidas
pela
operação
de
regularização, especificando ainda a
situação de eventual cedência de créditos
a instituições financeiras, através de
contratos de factoring ou de outra
natureza.
Igualmente a IGF efetuou uma
circularização
das
9
instituições
financeiras que tinham em aberto faturas
cedidas em factoring e também dos
pequenos fornecedores que foram
selecionadas na amostra central.
Com
a
circularização
de
fornecedores/cessionários pretendeu-se
validar global e individualmente, devedor
a devedor e fornecedor a fornecedor, o
universo de saldos em análise, através de
reconciliação de eventuais diferenças
entre diversos intervenientes, abrangidos
na supracitada amostra.
Para cumprir o programa de trabalhos a
IGF deslocou equipas de auditoria a uma
ARS, a dois Institutos Públicos e a oito
Hospitais EPE e um Hospital do SPA, os
quais concentram um esforço de auditoria
medido através do número de
documentos a analisar e de saldos a
reconciliar
que
se
consideraram
adequados.
As restantes ARS e Hospitais EPE,
selecionados na amostra central, foram
abordados à distância, sendo neste caso
cumprido um plano de trabalho
semelhante aos das auditorias. Foram
também incluídos nestas diligências as
restantes
entidades
do
SNS
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independentemente da sua inclusão na
amostra estatística.
O universo em análise incluiu 62
entidades
devedoras,
13 408
fornecedores para uma dívida total, à
data de 31dez2011, de M€ 3 074,
consubstanciada num conjunto de
documentos que ultrapassa 1 321 mil
documentos e a amostra verificada
abrangeu a verificação de 584
documentos (faturas e notas de crédito)
com um valor absoluto de M€ 50,17,
distribuídas por 50 entidades devedoras.
O
processo
de
regularização
extraordinária das dívidas da saúde
envolveu
pagamentos
a
3 621
fornecedores,
representando
os
realizados aos 20 maiores cerca de 48%
do total pago. Cerca de 62% deste valor
encontrava-se fatorizado e 38% foi
entregue diretamente aos fornecedores.
Por seu turno, a intervenção da IGF em
colaboração com a AT permitiu que neste
processo de regularização extraordinária
de dívidas da saúde se verificasse a
extinção de processos de execução fiscal
no valor de M€ 12,1, traduzindo-se numa
recuperação de dívidas no valor de
M€ 9,3.
Os arreas (pagamentos em atraso com
mais de 90 dias) no final do processo de
regularização (dezembro de 2012)
ascendiam a M€ 833 sendo os Hospitais
EPE responsáveis por M€ 813. Contudo, a
dívida já vencida na mesma data era de
M€ 1.083. Apesar de se haver transferido
no âmbito do processo 1 500 mil M€, face
a 31dez2011 o stock da dívida em atraso
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recuou apenas M€ 744,21 isto é cerca de 40,7 %.

Tendo em conta as evidências obtidas,
análise e avaliação das mesmas, os
principais aspetos a relevar são os
seguintes:

Primeiro Centro Hospitalar auditado (A)
Na auditoria ao CENTRO HOSPITALAR A
(CH) realçam-se como aspetos principais
os seguintes:
• Em 31dez2011 a dívida do CH a
fornecedores externos ascendia a
m€ 113,2. Estavam envolvidos 953
fornecedores e 52 685 documentos.
Aos
20
maiores
fornecedores
correspondia 59,0% da dívida. Os
procedimentos de controlo interno
evidenciam uma correta segregação de
funções;
• A circularização efetuada pela IGF, não
evidenciou divergências significativas,
tendo a reconciliação evidenciado
naturais justificações;
• O CH estava a proceder a adaptações
ao seu sistema de informação de
molde a poder vir a cumprir com a
LCPA, embora subsistam questões
estruturais de financiamento que
carecem de resolução;
• Os resultados da auditoria apontam
para a confiabilidade dos processos e
dos valores reportados pelo CH.
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Segundo Centro Hospitalar auditado (B)
Este CENTRO HOSPITALAR (CH) resultou
da fusão de 3 centros hospitalares,
integrando 8 unidades. Embora por
diploma legal tenha sido determinada a
fusão para produzir efeitos a 1/abr,
todavia por divergências várias o novo CA
apenas foi nomeado a 12/dez, pelo que
até
essa
data
tudo
funcionou
autonomamente, o que dificultou o
processo de integração contabilístico,
uma vez que coexistiram 3 contabilidades
e processos autónomos de compra, a par
de fragilidades várias nos sistemas de
controlo interno.
Essas vicissitudes originaram que não
existisse informação fiável reportada a
31/dez/2011, ao nível do controlo das
contas de fornecedores (objeto da nossa
análise), situação de que se deu conta
num 1º relatório da IGF. O trabalho foi
continuado com vista a obter algum grau
de confiança em relação aos valores
reportados pelo CH relativos à dívida a
fornecedores externos ao sector, que
àquela data ascenderia a M€ 202,7, valor
que se encontra abatido de eventuais
pagamentos que o Centro fez já em 2012.
A entidade não tem como prática
proceder
a
reconciliações
com
fornecedores, pelo que existiam muitas
divergências entre os valores reportados
pelos fornecedores (em resposta a uma
circularização efetuada pela IGF aos 300
maiores fornecedores da saúde), tendo
apenas respondido em relação aos
fornecedores selecionados pela IGF.
Recomendou-se a este CH que não
apresentasse para pagamento no âmbito
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da regularização extraordinária de dívidas,
documentos que não tivesse reconciliado
com os fornecedores, porém o CH
remeteu à ACSS para pagamento um
conjunto de documentos totalizando
M€ 124,4 sem que tivesse assegurado
esse procedimento, conduzindo a que a
IGF
se
deparasse
com
vários
constrangimentos para validar a listagem
de pagamentos, havendo situações em
que os esclarecimentos que o CH foi
prestando não conferiram fiabilidade a
parte da informação.
Para colmatar essa situação a IGF propôs
que em relação aos documentos que os
fornecedores cederam a terceiros
(factoring), seria desejável que os
pagamentos
fossem
diretamente
efetuados ao fornecedor, desde que estes
previamente declarassem perante o CH
que iriam regularizar esses valores.
Em suma o trabalho realizado identificou
um controlo interno precário e a
necessidade de instituir um rigoroso
controlo, ainda que neste processo tenha
imperado a necessidade de identificar
documentos para pagamento, desde que
com um grau aceitável de confiança.

Terceiro Centro Hospitalar auditado (C)
Neste
CENTRO
HOSPITALAR
destacam-se os pontos seguintes:
•

•

(CH)

Em 31.12.2011, a dívida total a
fornecedores externos registada na
contabilidade do CH ascendia a
M€ 56,5;
No final de mai/2012 a dívida atingia
o montante de M€ 55,8, em
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•

•

•

•

•

•

•

36

consequência dos valores pagos e
anulados no início desse ano
(m€ 741,0);
Foram recolhidas faturas referentes a
15 fornecedores, tendo o processo de
aquisição subjacente sido analisado e
testado,
o
que
permitiu,
designadamente, constatar que o
registo dos documentos rececionadas
foi efetuado em cumprimento dos
princípios contabilísticos geralmente
aceites;
Todos os fornecedores selecionados
foram objeto da circularização
efetuada pela IGF, tendo-se verificado
que os valores constantes dos
documentos analisados se encontram
registados nas contabilidades quer do
CH, quer dos respetivos fornecedores;
Em 31/dez/2011 encontravam-se
ainda por encerrar os contratosprograma desse ano e de anos
anteriores.
Em 31/dez/2011, as dívidas de
entidades públicas ao CH ascendia a
M€ 13,8, dos quais cerca de 74,9%
respeitavam a entidades do SNS.
Os créditos de entidades públicas
registados no CH, reportados a
31/dez/2011, ascendiam a M€ 7,1
sendo, no final de maio de 2012, de
M€ 6,9, dos quais 59,7% referem-se a
entidades do SNS.
Os procedimentos que tinham vindo a
ser implementados pelo CH visavam
dar cumprimento ao exigido pela Lei
dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso e constituíam uma parte
importante dos objetivos que se
pretendem atingir.
As verificações efetuadas, permitiram
genericamente
concluir
pela

fiabilidade do processo e do controlo
interno instituído e atestar que o
valor da dívida total do CH reportada
a 31/dez/2011, no montante global
de M€ 56,5, correspondia a operações
realizadas por aquela entidade.

Quarto Centro Hospitalar auditado (D)
Na auditoria a este CENTRO HOSPITALAR
concluiu-se, através da análise de
documentos selecionados através do
método
MUS,
envolvendo
13
fornecedores com créditos de M€ 23,1
(30% da dívida vencida) que os
procedimentos instituídos em regra
mereciam credibilidade.
As listagens enviadas pelo CH para a ACSS
reportavam uma dívida a fornecedores de
M€ 89,2, com referência a 31/dez/2011,
sendo M€ 77,5 de dívida vencida.
Adicionalmente
confrontaram-se
os
saldos desses 13 fornecedores e de mais 7
representando um total de M€ 42,2
(perfazendo 46,9% da dívida externa) com
os
obtidos
dos
fornecedores
circularizados pela IGF, não tendo surgido
divergências
significativas,
não
invalidando a credibilidade da listagem de
documentos
apresentada
para
pagamento pelo CH à ACSS.
Em 2012 já tinham sido pagos M€ 30,3,
dos quais M€ 24,6 no âmbito do
pagamento extraordinário, valor validado
por amostragem pela IGF, tendo porém
ficado abaixo (m€ 72,8) da verba atribuída
(M€ 24,7), conforme despacho nº 1
145/2012, de 14/mai do SE da Saúde,
ficando pendente de regularização.
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O CH informou que já tinha adaptado o
sistema informático de modo a aplicar a
LCPA, não obstante considerava ter vários
constrangimentos à sua aplicação,
nomeadamente pela insuficiência crónica
de fundos para fazer face aos
compromissos assumidos, situação já
dada a conhecer à tutela técnica.

Quinto Centro Hospitalar (E)
Na auditoria a este CENTRO HOSPITALAR
(CH):
•

•

•
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•

•

Em
31dez2011,
a
dívida
a
fornecedores externos do CH
ascendia a M€ 245,7, sendo M€ 187 o
valor da dívida vencida;

No final do 1º trimestre de 2012, a dívida
atingia o montante de M€ 223,6;
•

•

Foram recolhidas faturas referentes a
22 fornecedores, tendo o processo de
aquisição subjacente sido analisado e
testado,
o
que
permitiu,
designadamente, constatar que o
registo dos documentos rececionadas
foi efetuado em cumprimento dos
princípios contabilísticos geralmente
aceites;
Todos os fornecedores selecionados
foram objeto da circularização
efetuada pela IGF, tendo-se verificado
que os valores constantes dos
documentos
analisados
se
encontravam
registados
nas
contabilidades quer do CH, quer dos
respetivos fornecedores;
Em 31/dez/2011 encontravam-se
ainda por faturar algumas linhas de

•

produção relativas a contratosprograma de anos anteriores.
Os créditos sobre entidades públicas,
registados
nas
três
unidades
hospitalares,
em
31/dez/2011,
ascendiam a M€ 208,7, sendo que, no
primeiro trimestre de 2012, o saldo
final
era
de
M€ 146,4,
correspondendo a dívida da ACSS a
49,6% deste valor.
Os débitos a entidades públicas em
31/dez/2011 eram de M€ 26,8, dos
quais cerca de 90,0% respeitavam a
entidades do SNS.
Os procedimentos que têm vindo a
ser implementados pelo CH visavam
dar cumprimento ao exigido pela Lei
dos Compromissos e Pagamentos em
Atraso (LCPA) e constituíam uma
parte importante dos objetivos que se
pretendem atingir.
As verificações efetuadas, permitiram
genericamente
concluir
pela
fiabilidade do processo e do controlo
interno instituído e atestar que o
valor da dívida total reportada a
31/dez/2011 do CH, no montante
global de M€ 245,7, corresponde a
operações realizadas por aquelas
entidades.

Sexto Centro Hospitalar (F)
Na auditoria a este CENTRO HOSPITALAR
(CH) os principais aspetos a relevar são os
seguintes:
• Em 31/dez/2011 a dívida do CH a
fornecedores externos ascendia a
M€ 300,6. Estavam envolvidos 968
fornecedores e 90 068 documentos.
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Aos
20
maiores
fornecedores
corresponde 58,4% da dívida. Os
procedimentos de controlo interno
evidenciam uma correta segregação de
funções;

CH efetuou a regularização de
documentos em conferência com mais de
2 anos, mas ainda permaneceram
documentos por conferir no valor de
m€ 279,4.

• A circularização efetuada pela IGF, não
evidenciou divergências significativas,
tendo a reconciliação evidenciado
naturais justificações;

A listagem da ACSS de 13/abr/2012,
reportada à dívida a 31/dez/2011, é
aderente com os registos contabilísticos,
evidenciando um débito a fornecedores
externos de M€ 144,2. Deste valor 66%
apresenta maturidade superior a 180 dias.

• O CH estava a proceder a adaptações
ao seu sistema de informação de
molde a poder vir a cumprir com a
LCPA;
• Os resultados da auditoria apontam
para a confiabilidade dos processos e
dos valores reportados pelo CH.

Sétimo Centro Hospitalar auditado (H)
Na auditoria a este CENTRO HOSPITALAR
(CH)
das
verificações
efetuadas,
constatou-se que eram insuficientes as
instruções existentes nos serviços de
gestão de compras, logística e
distribuição, sendo necessário proceder à
elaboração de manuais de procedimentos
detalhados e completos. Ainda assim na
análise efetuada a documentos não foram
detetadas desconformidades, quanto ao
processo de aquisição, encomenda e
receção. Contudo a conferência de
faturação de serviços apenas foi
uniformizada no início de 2012. Até aí as
faturas eram rececionadas em vários
locais, com consequente quebra de
controlo e desconhecimento das faturas
entradas e não conferidas, com o inerente
atraso na conferência e registo
contabilístico. No 1º trimestre de 2012 o
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Nas reconciliações a 29 fornecedores
ainda não estava completa a reconciliação
de 9 fornecedores.
Com vista a não impedir a regularização
da dívida, sugerimos que na listagem a
apresentar para pagamento deveriam
apenas ser incluídos os valores em relação
aos quais tivesse sido feita reconciliação
de saldos e nesses apenas os documentos
coincidentes.

Hospital A
Na auditoria ao HOSPITAL A realçam-se os
aspetos seguintes:
• Em 31/dez/2011 a dívida do Hospital a
fornecedores externos ascendia a
M€ 84,8. Estavam envolvidos 575
fornecedores e 38 063 documentos.
Aos
20
maiores
fornecedores
correspondia 57,1% da dívida. Os
procedimentos de controlo interno
evidenciavam uma correta segregação
de funções;
• A circularização efetuada pela IGF, não
evidenciou divergências significativas,
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tendo a reconciliação evidenciado
naturais justificações;
• O Hospital estava a proceder a
adaptações ao seu sistema de
informação de molde a poder vir a
cumprir com a LCPA;
• Os resultados da auditoria apontam
para a confiabilidade dos processos e
dos valores reportados pelo Hospital.

Outras entidades hospitalares EPE e SPA
Ainda no âmbito do processo de
regularização de dívidas em atraso do
Serviço Nacional de Saúde, em 35
entidades hospitalares EPE e SPA (com
dívida
em
atraso
reportada
a
31/dez/2011) e que não foram alvo de
uma auditoria específica) realizaram-se
verificações apropriadas com o objetivo
principal de habilitar esta Inspeção-Geral
a pronunciar-se sobre a natureza,
regularidade, legalidade e extensão dos
valores das dívidas, reportados a
31/dez/2011.

Tendo em conta as evidências obtidas,
análise e avaliação das mesmas, os
principais aspetos a relevar são os
seguintes:
• Em 31/dez/2011 as dívidas de 35
entidades hospitalares EPE e SPA a
fornecedores externos ascendia a
M€ 1 131,6, desta 52,3% respeitava a
apenas 10 entidades;
• Foram
efetuados testes sobre
documentos selecionados, tendo-se
concluído pela regularidade das
autorizações, notas de encomenda e
faturas; no entanto, os sistemas
informáticos evidenciavam limitações;
• O resultado da circularização e
reconciliação
de
saldos
de
fornecedores externos, constantes na
amostra, revelou que as situações de
coincidência e divergências justificadas
representam 98,3%, afigurando-se
assim não colocarem em causa o valor
global reportado a 31/dez/2011.
• A circularização efetuada pela IGF, não
evidenciou divergências significativas,
tendo a reconciliação evidenciado
naturais justificações;
• Os resultados da auditoria apontam
para a confiabilidade dos processos e
dos valores reportados pelas 35
entidades hospitalares.
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Acompanhamento da Transição para o Novo Processo de
Controlo de Compromissos e Atraso nos Pagamentos - SEE

→

Controlo de compromissos na empresa gestora da
rede rodoviária nacional

• A empresa ainda apresentava fragilidades na aplicação da LCPA;
• Os compromissos assumidos até set/2012, para este ano, ascendiam a
M€ 1,3, situando-se a receita em M€ 1,5 e os pagamentos efetuados
em M€ 1,0. Os encargos plurianuais em dez/2011 apresentavam uma
responsabilidade de M€ 13 716,2;
• O processo de migração dos valores no final do ano não foi
automático, não garantindo total fiabilidade;
• A empresa implementou a fase da cabimentação como requisito
prévio ao compromisso, apesar de não estar vinculada a essa
obrigação;
• A não integração de todos os procedimentos no sistema central
potencia as fragilidades ao nível do sistema de controlo interno e de
informação de gestão;
• Da análise efetuada aos documentos integrantes da amostra
confirmou-se o cumprimento dos procedimentos instituídos pela
empresa, realçando-se que subsistem aspetos, relacionados com o
desenvolvimento de aplicativos informáticos que ainda não conferiam
ao sistema a fiabilidade integral;
• A empresa cumpria com o envio da informação prevista na LCPA e
respetiva legislação conexa;
• Alguns fornecedores não inscreveram o número de compromisso nas
faturas.
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Projetos desenvolvidos:



Aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

No âmbito deste projeto foram realizadas
três auditorias com vista à verificação da
aplicação da Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso (LCPA), Lei
8/2012, de 21 de fevereiro. Tendo em
conta as evidências obtidas, análise e
avaliação das mesmas os principais
aspetos a relevar destas ações foram os
que constam de seguida em cada uma das
empresas.

Setor Ferroviário
Na empresa gestora da infraestrura
ferroviária
realçam-se
os
pontos
seguintes:
• Os compromissos assumidos até
set/2012, para este ano, ascendiam a
M€ 1 045,1, situando-se dentro dos
limites dos Fundos Disponíveis (FD);
• Os encargos plurianuais declarados
com referência a 31/dez/2011
ascendiam a M€ 292,0. Durante o ano
de 2012, a empresa identificou
incorreções nesta informação e
procedeu a correções o que implicou
que em out/2012 esse valor
ascendesse a M€ 291,9;
• A empresa tinha vindo a desenvolver
esforços significativos no sentido da
adoção
de
procedimentos
e
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operacionalização do SI com vista à
correta aplicação da LCPA;
• A cada uma das despesas certas e
permanentes foi atribuído um único
número de compromisso pelo valor
previsto
para
o
ano,
em
desconformidade com a LCPA;
• A empresa não procedeu à
comunicação
do
número
de
compromisso
para
contratos
provenientes de anos anteriores nem
exige a identificação deste nas faturas.
No entanto, todas as faturas
apresentavam um número constante
no SI que permitia relacionar o pedido
com o compromisso;
• Os reportes obrigatórios no âmbito da
LCPA eram obtidos fora do SI através
de apuramento manual dos mesmos.
Esta situação decorria da ausência de
estabilidade da informação residente
no SI;
• O SI não calculava os fundos
disponíveis
nem
dispunha
de
mecanismos
automáticos
que
bloqueassem
a
assunção
de
compromissos quando não existiam
fundos disponíveis.
 A
comunicação
de
número
compromisso a terceiros apenas se
verificou nos contratos mais recentes;
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• A setembro de 2012 a empresa não
apresentava pagamentos em atraso.

Setor de Infraestruturas na Educação
Na
empresa
responsável
pela
modernização do parque escolar os
principais aspetos a evidenciar são os
seguintes:
• Com o objetivo de dar cumprimento
ao estabelecido na Lei nº 8/2012, a
empresa optou por adaptar os
sistemas informáticos de que dispunha
(Primavera), não recorrendo a
prestações de serviços externos, em
conformidade com o plano de
reduções de custos;
• Os números de compromisso são
inscritos manualmente numa folha
denominada Mapa de Registo do
Compromisso Anual;
• A
empresa
não
registou os
compromissos transitados de anos
anteriores nem as quantias retidas a
título de depósito de garantia;
• Dificuldades na reconstituição do valor
dos compromissos à posteriori;
• Compromissos registados sem inclusão
do IVA;
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• Em setembro a empresa cumpriu com
a obrigação de informação prevista no
artº 16º do DL 127/2012, de 21 de
junho, tendo procedido, ao registo da
informação sobre fundos disponíveis,
compromissos assumidos, saldo inicial
das contas a pagar, movimento mensal
e saldo das contas a pagar a transitar
para o mês seguinte e pagamentos em
atraso no suporte informático da DGO,
sendo essa informação consistente
com o registo dos compromissos;
• Em setembro de 2012 a PE não
apresentava pagamentos em atraso;
• Em set/2012 os compromissos
assumidos ascendiam a M€ 565,7,
cobertos por fundos disponíveis;
• Perspetivava-se, para o último
trimestre de 2012, insuficiência de
fundos disponíveis;
• Foram selecionados processos de
diferentes
naturezas,
tendo-se
concluído que, nalguns casos, não
obstante os procedimentos da
empresa terem sido seguidos, não
houve integral cumprimento da LCPA.
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Acompanhamento da Transição para o Novo Processo de
Controlo de Compromissos e Atraso nos Pagamentos –
Autarquias Locais

→

Processo

de

implementação

da

LCPA

nas

Autarquias Locais

Em finais de 2012, estava terminado ou em curso em 90% das entidades
da Administração Local o processo de implementação da LCPA, nos
termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro - Lei dos Compromissos e
dos Pagamentos em Atraso (LCPA) e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de
junho, o qual veio proceder à regulamentação da Lei.
Apesar de subsistirem ainda dificuldades e atrasos em alguns casos,
como se referiu anteriormente, a rapidez de resposta das Autarquias
Locais a esta nova exigência foi razoável, tendo em conta que foi
necessário desenvolver novo software e reajustar procedimentos. A
situação dos municípios era a seguinte, em finais de 2012:
Figura 1 - Situação da implementação da LCPA nos municípios
Situação

Plano de Liquidação
Mapa de Pagamentos em Atraso
Compromissos (de acordo com LCPA)
Compromissos Plurianuais
Cálculo de Fundos Disponíveis
Emissão de Mapas para o SIIAL
Média
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Não iniciada

Em curso

Terminada

13%
3%
2%
4%
2%
2%
4%

35%
33%
52%
50%
61%
56%
48%

52%
64%
46%
46%
37%
42%
48%
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Projetos desenvolvidos:



Acompanhamento da transição para o novo sistema de controlo de
compromissos



Controlo do endividamento e da situação financeira da administração
local autárquica



Controlo e avaliação da Qualidade da Despesa em Tecnologias e Sistemas
de Informação da AP

No âmbito do projeto “Controlo do
endividamento e da situação financeira da
administração local autárquica “, a IGF
realizou, em matéria de pagamentos em
atraso (PA), quatro auditorias, tendo
como objetivos principais validar a
informação reportada à DGO ( via DGAL ),
avaliar o risco de aumento dos PA nos seis
meses seguintes, controlar a tendência de
in/cumprimento das obrigações de
redução previstas no art. 65º da Lei n.º
64-B/2011, de 30/dez ( LOE_2012 ) e
avaliar a adequação do sistema de
controlo interno.
O trabalho efetuado permitiu concluir, em
algumas situações, pela falta de
fiabilidade dos valores reportados à DGO
relativamente aos meses de nov/2011 a
jan/2012, pois efetuámos correções, para
mais, de montante materialmente
relevante, de que destacamos:
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Município de Albufeira: M€ 16,
M€ 10,4; M€ 12,6;
Município de Faro: m€ 321,
m€ 634 e m€ 321.

Para além disso, também concluímos,
relativamente a dois dos Municípios, pela
existência de riscos sistemáticos ao nível
do aumento dos PA até finais de jul/2012
e,
consequentemente,
uma
clara
tendência de incumprimento das
obrigações legais de redução dos PA
prevista na LOE_2012.
Por fim, os testes efetuados também
permitiram constatar, na generalidade
dos casos, a falta de adequação dos
sistema e procedimentos de controlo
interno para garantir, com segurança
razoável, a oportuna relevação de todas
as dívidas municipais e, assim, a
fiabilidade da informação reportada à
DGO sobre PA.
A IGF efetuou, em qualquer das
auditorias, um conjunto diverso de
recomendações com vista a ultrapassar as
fragilidades identificadas.
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Sistemas de informação de registo e
controlo de compromissos

Informação mais controlado e mais
automático;

A análise tecnológica dos sistemas de
informação de registo e controlo de
compromissos determinou em que ponto
estava a instalação das aplicações
informáticas
mais
utilizadas
nas
Autarquias Locais (AL), em Outubro de
2012. Focou especialmente os Municípios,
no
controlo
da
assunção
de
compromissos nos termos da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro - Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso (LCPA) e Decreto-Lei n.º 127/2012,
de 21 de junho, o qual veio proceder à
regulamentação da Lei.

• Criar um mapa que evidencie todos os
compromissos assumidos sem FD, caso
existam, com a identificação de quem
tomou a decisão e com a respetiva
justificação;

Foram identificados 70 fornecedores de
software para controlo de compromissos
nas Autarquias Locais, sendo observados
três municípios por usarem os sistemas
mais divulgados, de modo a obter uma
visão tão abrangente quanto possível.
Em síntese, foram apontadas diversas
situações das quais se destacam as
seguintes recomendações:
• Definir a fórmula de cálculo com
precisão para os Fundos Disponíveis
(FD), com ligação automática aos
sistemas contabilísticos adotados que
possa ser facilmente interpretada
pelos técnicos da área informática
(desenvolvimento de aplicações) e
transcrita para um Sistema de
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• Clarificação
da
partilha
de
responsabilidades
entre
os
intervenientes neste sistema de
informação (Entidade, Direção Geral
da Administração Local (DGAL) e
Software-House). As software-houses
apenas devem ter como função a
implementação das regras ditadas pela
Lei e regulamentação associada,
complementadas
pela
entidade
responsável do setor, a DGAL;
• Certificar previamente o software, a
efetuar pela DGAL de modo a obter
mais consistência em todo o sistema
com tratamento de um mesmo dado
de forma idêntica em todas as
entidades;
• Aperfeiçoar o sistema de modo a
poder controlar melhor a transição de
compromissos de um ano para outro;
• Aperfeiçoar e integrar os módulos de
cobrança de receita de modo a
permitir tratar e controlar a receita
individualmente;
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Redução de Despesas com Pessoal

→

Sistema remuneratório em
reguladoras independentes

duas

entidades

Em 2012, foram concluídas 2 auditorias temáticas ao sistema remuneratório de 2
entidades reguladoras independentes, cujos resultados principais foram os
seguintes:










Todos os dirigentes intermédios de uma das entidades e alguns de outra
auferiam mais do que o Primeiro-Ministro apesar da redução da despesa
com o pessoal ocorrida no biénio 2010/2011;
Os valores mínimos pagos nas carreiras administrativa e de consultor são
350 % ou mais superiores aos da restante Administração Pública.
Pagamentos indevidos de M€ 5,3 relativos a suplementos e benefícios
remuneratórios atribuídos, sem a homologação ministerial devida, de
acordo com os estatutos das 2 entidades (em especial, do Ministro das
Finanças);
Atribuição generalizada (não seletiva) de prémios de desempenho em
2010 (m€ 300 / 90% dos trabalhadores de uma das ER e m€ 70 / 98% dos
colaboradores na outra);
Membros do Conselho de uma das entidades pagos (de acordo com
decisão dos próprios) pelos valores estabelecidos para membros do
Governo quando deslocados ao estrangeiro apesar de não existir essa
equiparação legal;
Atribuição de subsídio de refeição em valor superior ao da AP, desde
1/jan/2009 apenas com base em decisão do Conselho, sem base no
suporte legal para o efeito e, não cumprimento rigoroso dos limites na
utilização de telemóveis de serviço.

Foram apresentadas recomendações para correção dos procedimentos às
entidades auditadas e proposta de comunicação ao Tribunal de Contas pela
ocorrência de situações indiciadoras da prática de ilícitos financeiros.

46

2012_____________
Síntese da Atividade
Projetos desenvolvidos:



Controlo financeiro da Administração Central do Estado em domínios
transversais



Controlo financeiro nas áreas sociais- Administração Central do Estado



Controlo do sistema remuneratório dos efetivos da Administração Central
do Estado

No âmbito do controlo das despesas com
o pessoal das entidades Administração
Central do Estado foram concluídas 10
auditorias.



Relativamente à auditoria às despesas
com o pessoal numa das entidades,
concluiu-se o seguinte:






Indevida manutenção em funções de
141 dirigentes intermédios do
instituto (em regime de substituição),
após o decurso do prazo legal máximo
de 60 dias (com os consequentes
efeitos financeiros);
A nomeação de 6 subdelegados
regionais
e
3
diretores
de
departamento
sem
despacho
conjunto do PM e do ministro da
tutela; e
A situação do presidente da Comissão
de Fiscalização (acumula funções e
remunerações com cargo dirigente do
próprio instituto).

Sobre a auditoria efetuada junto de outra
entidade, constatou-se o seguinte:
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Pagamento em excesso de subsídio
de compensação em situações de não



exercício da magistratura e mesmo
após o falecimento dos magistrados
(m€ 146,3/8 casos);
Atribuição indevida de suplementos
remuneratórios
(m€
10,9
de
suplemento de recuperação de
atrasos processuais e m€ 16,7 de
abono para falhas) e não aplicação
aos juízes de bolsa do regime de
ajudas de custo do DL nº 106/98;
Manutenção de subsídio de fixação
em comarcas que deixaram de ser
periféricas (v.g. Algarve).

Noutra entidade foi efetuada auditoria ao
trabalho extraordinário de que se
destacam: os elevados gastos com horas
extraordinárias (M€ 16,6 em 2011); a sua
atribuição sistemática (o que é contrário à
sua natureza) e o número significativo de
efetivos abrangidos por mês (4.781/mês e
€ 325/mês); a dotação insuficiente de
2012 (M€ 13,1) face à estimativa de
gastos (M€ 16,1); e as deficiências no
controlo da assiduidade e no registo das
horas realizadas.
Quanto às 2 auditorias à mobilidade
especial concluídas em 2012 há a destacar
que: os dados oficiais do SIOE não

2012_____________
Síntese da Atividade
refletem o número de trabalhadores
pagos pelo Estado ao abrigo da lei da
mobilidade especial, por não inclusão das
licenças extraordinárias; o regresso de
licença sem vencimento (pessoal de
serviços extintos / fundidos) vai gerar
encargos cuja cobertura orçamental deve
ser assegurada antes da autorização do
regresso; e foram realizados alguns
pagamentos
em
excesso
por
incumprimento das regras aplicáveis.
Foram efetuadas recomendações às
entidades auditadas no sentido de
melhorar os procedimentos internos e
cumprir as orientações governamentais e
leis vigentes sobre a matéria de pessoal.
Por
último,
foi
efetuado
o
acompanhamento de recomendações de
auditorias a duas entidades. Num dos
casos, foi efetuada comunicação ao
tribunal
administrativo
e
fiscal
competente pela prática de ato não
conforme à lei.

Medidas de redução de despesas com
pessoal no IGFSS
A redução de 5% da remuneração fixa
mensal ilíquida dos gestores públicos e
equiparados, tal como determinado no
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art.º 12º da Lei nº 12-A/2010, de 30 de
junho, apenas foi aplicada à remuneração
base, não tendo incidido sobre a
componente despesas de representação,
contrariamente à posição que a IGF tem
defendido,
conforme
argumentos
expostos na Informação nº 484/2011, de
Abril de 2011 (já remetida para decisão do
Ministro de Estado e das Finanças).
Existindo, no entanto, interpretação da
DGAEP em sentido inverso, sancionada
em 29/set/2010 pelo então Secretário de
Estado da Administração Pública,
aguarda-se que seja proferida uma
decisão do Ministro de Estado e das
Finanças
sobre
a
Informação
anteriormente referida, por forma a daí
se retirarem os devidos efeitos (estando
em causa uma redução mensal de € 277,
considerando o conjunto dos 4 membros
do conselho diretivo).
Constatou-se o cumprimento das
restantes
medidas
de
contenção
orçamental analisadas, nomeadamente
no que respeita à redução salarial, à
proibição de valorizações remuneratórias,
à redução das ajudas de custo e dos
acréscimos devidos pelo trabalho
extraordinário, à suspensão/redução do
subsídio de férias e ao recrutamento e
posicionamento remuneratório de novos
trabalhadores.
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Redução de Despesas com Pessoal – Autarquias Locais

→

Despesas com recursos humanos nos 40 maiores
municípios

A preponderância do contrato de trabalho em funções públicas (CTFP) por
tempo indeterminado, enquanto relação jurídica de vinculação aos
municípios tem-se vindo a acentuar situando-se, em 2011, em 89%.
No âmbito da aquisição de serviços verificou-se um conjunto de
irregularidades, bem como uma disparidade de procedimentos na aplicação
do regime legal, nomeadamente no que respeita à obrigação de redução
dos valores pagos em sede da execução destes contratos (irregularidades
em 19% dos municípios) e da emissão do parecer prévio vinculativo
legalmente exigível (irregularidades em 21% dos municípios).
Em relação às ajudas de custo e subsídios de transporte, detetaram-se
práticas muito diferenciadas de procedimentos, nalguns casos indiciadores
de irregularidades na aplicação da redução do valor destes abonos.
Face ao diagnóstico, foi identificado um conjunto de aspetos críticos do
quadro normativo aplicável no domínio das despesas com pessoal das
autarquias locais, o que fundamentou a formulação de diversos contributos
tendentes ao seu aperfeiçoamento, através da introdução de alterações
legislativas:
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Alteração

Descrição

Regime do abono de
ajudas de custo
Harmonização do regime
do trabalho
extraordinário
Acumulação de funções
públicas ou privadas

Valor das despesas de representação pagas aos eleitos locais em
regime de permanência a tempo integral em
Regime de atribuição do subsídio de turno, bem como de outros
suplementos remuneratórios
Publicação de portaria definidora dos termos e da tramitação da
emissão do parecer prévio vinculativo
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Projetos desenvolvidos:



Controlo de áreas críticas da receita e despesa autárquica

No âmbito do controlo de despesas com
pessoal, foi concluída uma análise global
que abrangeu a recolha, validação e
análise de informação relativa a 40
municípios, tendo ainda sido concluídas
auditorias em vários municípios.
Num dos Municípios, verificámos o
deficiente processamento da redução de
5% sobre os vencimentos de eleitos locais
em regime de permanência a tempo
inteiro e/ou membros dos gabinetes de
apoio pessoal, que originou o pagamento
indevido de m€ 28,0 e também a
contratação ilegal de avença com
aposentado, através de empresa, para o
exercício de funções que deviam ser
asseguradas em regime de contrato de
trabalho e/ou sem haver evidência de ter
sido sujeito à redução a 1/3 da pensão ou
da remuneração mensal ou de ter optado,
a partir de 2011, entre a remuneração e a
pensão, a que corresponde o montante
ilegal m€ 42,0, acrescido de IVA.
As autarquias, no cálculo das despesas de
representação, que estão indexadas aos
vencimentos dos eleitos locais, não
tiveram em consideração a redução
destes vencimentos em 5%, a partir de
junho de 2010, originando pagamentos
indevidos de m€ 20,3.
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A maioria das aquisições de serviços,
abrangidas pelo disposto no art. 22.º da
LOE2011, não foram sujeitas a redução
remuneratória e em 3 situações também
não foram precedidas da aprovação pelo
órgão executivo do parecer exigido
naquele preceito legal.
Foram
abonadas
incorretamente
despesas de representação, a vereadores
a meio tempo e a dirigentes, em três dos
municípios auditados, do que resultou o
pagamento de m€ 64,2 e de m€ 6,0, a
título de abono indevido de subsídio de
refeição.
No período em análise, detetámos o
pagamento
indevido
de
trabalho
extraordinário a dirigentes ou membros
dos GAP ou para além dos limites legais,
em 3 municípios no montante global de
m€ 53,7.
Foi pago indevidamente, entre jan/2009 e
nov/2011, um montante estimado de
m€ 55,92, a título de senhas de
presenças, aos eleitos locais que
participaram nas reuniões da Assembleia
Municipal.
Dois vereadores da mesma câmara
municipal receberam, em acumulação
com a remuneração de vereadores a
tempo inteiro, rendimentos pagos por um
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Serviço Intermunicipalizado de Gestão de
Resíduos, a título de senhas de presença,
nos montantes de m€ 3,9 e de m€ 11,5,
pelo exercício da função de vogais do
Conselho de Administração dessa
entidade pública.
A informação fornecida por aquele
município, via SIIAL, à DGAL, para efeitos
de acompanhamento e evolução das
despesas com pessoal, bem como a
constante dos balanços sociais de 2009 e
2010, apresentou falta de rigor, pois nem
sempre conferiu com a relevada
contabilisticamente,
no
ano
de
registando-se, em 2010, uma diferença
para menos de m€ 89,0.
Noutro dos Municípios, detetámos a
prestação de trabalho por 9 trabalhadores
sem qualquer contrato a definir a sua
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relação laboral com a autarquia,
ascendendo as remunerações pagas
ilegalmente a m€ 59,4.
Apurámos, ainda, o abono de subsídio de
turno em situações que não conferiam
direito a esse suplemento, em três
Municípios, num montante global que
ascendeu a m€ 200,4.
Os resultados globais das auditorias
realizadas originaram participações ao
Ministério Público junto do Tribunal de
Contas, por existência de indícios de
irregularidades financeiras, no montante
global de m€ 763,7 e ao Ministério
Público junto do Tribunal Judicial
competente que com fundamento na
existência de indícios de infrações penais
que abrangem um valor m€ 219,5.
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Redução de Despesas com Prestações Sociais - Segurança Social

→

Articulação entre o subsídio de desemprego e o
trabalho a tempo parcial na Segurança Social

Destaca-se o seguinte:
• Os valores de pagamentos existentes no Sistema de Informação Global da
Segurança Social (SISS) não são idênticos aos valores existentes no Sistema de
Informação Financeira da Segurança Social (SIF). É necessário criar meios de
comparação para efeitos de controlo ocasional por parte dos serviços;
• A utilização do campo “morada”, por parte da aplicação, para a validação da
informação relativa aos elementos constituintes do agregado familiar. Este tipo
de validação pode potenciar a fraude nas informações prestadas, sendo
necessário alterar o método de validação do agregado familiar;
• Relativamente ao cancelamento dos benefícios agregados, em dois anos, apenas
foram cessados por fraude 36 processos, o que mostra alguma ineficiência na
fiscalização destes casos. É necessário melhorar os métodos de fiscalização de
modo a obter níveis adequados de controlo antifraude;
• É necessário aperfeiçoar e acelerar a operacionalização das alterações
legislativas nos sistemas de informação para evitar correções posteriores às
prestações.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo e avaliação da Qualidade da Despesa em Tecnologias e Sistemas de
Informação da AP

Foram realizadas três auditorias a sistemas de
informação da Segurança Social: ao ITPT Sistema de Incapacidade Temporária para o
Trabalho / SVI – Sistema de Verificação de
Incapacidade; à articulação entre o subsídio
de desemprego e o trabalho a tempo parcial
tendo em vista cruzar dados; e uma às
Prestações Familiares - Complemento
Solidário para Idosos.

• Não obstante a Segurança Social (SS) ter já
em prática várias iniciativas de fiscalização
instituídas no Plano de Combate à fraude,
recomendou-se a sua intensificação com
vista a facilitar a deteção de eventuais
fraudes não só no benefício Doença mas
alargando aos restantes benefícios que
caracterizam o sistema Incapacidade
Temporária Para o Trabalho (ITPT).

Os resultados produzidos nestes trabalhos,
centrados em recomendações de controlo
com vista à redução da despesa com
prestações sociais, sintetizam-se a seguir:

• Uma vez que o crescimento em alguns
Centros foge ao padrão normal verificado
nos outros Centros Distritais, recomendouse que os Serviços da Segurança Social
procedam a uma análise e avaliação destas
situações.

ITPT - Sistema de Incapacidade Temporária
para o Trabalho e SVI – Sistema de
Verificação de Incapacidade

• Recomendou-se que a fiscalização no caso
de baixas médicas superiores a 30 dias seja
mais apertada nos distritos onde há
variações inesperadas no rácio para que
eventuais fraudes sejam detetadas
atempadamente e que o pagamento do
subsídio seja cancelado com possibilidade
de devolução do mesmo desde que seja
provada a fraude.

O sistema “ITPT – Incapacidade Temporária
Para o Trabalho” é recente e bastante
complexo devido à variedade de entidades
utilizadoras e de atos relacionados com as
medidas de apoio social, atribuídas pela
Segurança Social para compensar a perda de
remuneração do trabalho, por motivo de
doença de causa não profissional, situações de
gravidez, maternidade, paternidade, adoção e
assistência a deficientes menores e
deficientes, no âmbito de subsistema
previdencial.
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• Recomendou-se que o processo de registo
das datas de prestação de serviço,
relativamente
à
qualificação
de
Trabalhador Independente (TI), no que diz
respeito às Finanças seja repensado para
que se possa identificar eventuais fraudes
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na solicitação indevida do pagamento da
prestação de Doença e de outras.

Sistema de Informação das Prestações
Familiares - Complemento Solidário para
Idosos
Esta auditoria informática incidiu sobre o
sistema de informação que suporta o
Complemento Solidário para Idosos (CSI),
tendo como objetivos genéricos caracterizar o
referido sistema, avaliar a conformidade dos
procedimentos e analisar a fiabilidade da
informação processada e produzida pelo
referido sistema.
Foram identificados diversos problemas ou
insuficiências do sistema de informação,
destacando-se as seguintes recomendações:
• Desenvolvimento de um subsistema
centralizado de gestão dos rendimentos
dos beneficiários de prestações da
Segurança Social para obter maior controlo
deste sistema de informação;
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• Promover, junto da Tutela, alterações da
legislação com o objetivo de aumentar a
troca automatizada de informação entre
entidades, utilização de informação mais
atual e para aumentar a periodicidade dos
controlos a efetuar;
• Implementar mecanismos para controlar
de forma efetiva as condições da
renovação da prova de recursos;
• O Sistema Integrado de Conta Corrente de
Prestações (SICC-P) deve controlar a
emissão de meios de pagamento, receber a
confirmação do pagamento e efetuar a
reconciliação;
• A plataforma que suporta o Serviço de
Estatísticas
da
Segurança
Social
disponibilizado via Web (SESS-Web) deve
ser reavaliada.
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Redução de Despesas de Consumo Intermédio – Aquisições

→

O Sistema Nacional de Compras Públicas e o
Sistema de Gestão do Parque de Veículos do
Estado

Destaca-se o seguinte:
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A despesa da ACE com a aquisição de bens e serviços (ABS) transversais
atingiu, em 2011, os M€ 888,4, num universo de despesa de M€ 7.081,
enquanto o montante total de ABS nas categorias operacionalizadas no PNCP
era de M€ 1.108,1 para a qual foi estimada uma poupança de M€ 17,5;
Não existe um sistema de indicadores que permita monitorizar o PNCP quanto
à sua eficiência, eficácia e cumprimento de objetivos e que sinalize a redução
das compras eletrónicas quando comparadas com uma negociação tradicional;
As auditorias realizadas pela IGF revelaram deficiências no SNCP quanto à
integralidade da informação do PNCP e quanto ao facto de as competências
cometidas às UMC em matéria de centralização estarem a ser prosseguidas
parcialmente;
Muitas das ABS realizadas pelos serviços não seguiram a forma agregada e
centralizada, representando montantes financeiros elevados (em 2010, apenas
10% do valor dos contratos celebrados foi realizado ao abrigo dos acordos
quadro);
Não foi fixado, ainda, o âmbito institucional de aplicação do SNCP;
Necessidade de serem melhoradas as plataformas eletrónicas ao nível da
agregação das necessidades, da interoperabilidade dos sistemas de
informação e da plataforma dos acordos quadro (com disponibilização do
módulo de leilão eletrónico), bem como a implementação de um sistema de
informação de gestão de contratos para acompanhamento da execução e não
apenas o registo das compras e o controlo de stocks;
Em dez/2011, o PVE integrava 27.692 veículos (idade média: 12,6 anos) e a
despesa com a política automóvel foi de M€ 156,2 (sem pessoal);
O inventário do PVE não é fiável porquanto: não contempla todos os veículos;
a caraterização da frota não corresponde em termos de qualificação e
necessidades de serviço; e as entidades vinculadas e a entidade responsável
não contribuíram para a integralidade e atualização do PVE, regularizando
situações de divergências (de número e tipologia) e de caraterização.
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Projetos desenvolvidos:



Planeamento, relato e avaliação de desempenho



Controlo financeiro da Administração Central do Estado em domínios
transversais



Sistemas e Tecnologias de Informação da IGF

No âmbito específico das despesas de
consumo intermédio concluíram-se, em
2012 e quanto ao universo dos serviços da
Administração Central do Estado (ACE), 4
ações direcionadas especificamente para
esta temática.
A auditoria à aquisição de serviços de uma
entidade (M€ 138 entre 2009 e 3º
trimestre 2011) permitiu extrair as
seguintes conclusões:
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88% das aquisições de serviços
resultam do procedimento por ajuste
direto (66% com consulta a apenas
uma entidade), o que não potencia
uma verdadeira concorrência e não
garante as melhores condições de
mercado e o interesse público;
Adjudicação de diversos serviços de
vigilância e segurança, por ajuste
direto e sem recurso a acordo quadro
(m€ 91,5);
Celebração de contratos com efeitos
retroativos não explícitos, em
desrespeito pela lei (m€ 169);
Renovação automática de contratos
que iniciaram há mais de 3 anos,






configurando
ajustes
diretos
contrários à lei (M€ 3,7);
Falta de fundamentação no recurso à
urgência imperiosa (m€ 220);
Não publicitação, no portal dos
contratos públicos, de contratos
celebrados por ajuste direto de valor
superior a m€ 5 (cerca de M€ 3,8);
Não adequada justificação do recurso
a contratação externa face aos
recursos existentes (aquisição do
plano de atividades de 2009 e
consolidação de contas SNS: m€ 114).

No que respeita à auditoria à aquisição de
serviços noutra entidade, concluiu-se o
seguinte:





A despesa com aquisição de serviços
representa 19% do orçamento
(M€ 88,7 em 2011), prevalecendo o
ajuste direto e consulta a um único
fornecedor;
Ausência de estratégia quanto à
contratação externa de serviços;
Falta de objetividade nos critérios de
seleção das entidades convidadas
(exemplo: convite para contratação
de serviços de cedência de pessoal
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para atividades de apoio à formação
profissional dirigido a empresas com
objeto social não consonantes, v.g.
aluguer de embarcações e agência de
contabilidade);
Ausência de parecer prévio do
membro do Governo responsável pela
área das finanças na contratação de
aquisição de serviços (cerca de M€ 5,7
pagos a formadores externos);
Desconformidades quanto às regras
legais aplicáveis na contratação
pública, v.g. fracionamento de
despesas (M€ 1,6);
Ausência
de
uma
análise
custo/benefício e inexistência de um
sistema de medição de desempenho;
Pontos fracos no sistema de controlo
interno: não evidência da conferência
da prestação dos serviços, de acordo
com o contratado; não centralização
de toda a contratação do instituto; e
inexistência de grelha de avaliação de
suporte à seleção dos fornecedores.
A atividade de serviço de auditoria
interna nem sempre foi eficaz.

Sobre a auditoria efetuada a outro
instituto, quanto às aquisições de serviços
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(M€ 133,3 em 2011), realçam-se os
seguintes aspetos:








Predominância do ajuste direto que
representou 99% dos procedimentos
contratuais em 2010/2011;
Incumprimento de regras legais na
área da contratação pública (v.g.
autorização de despesas por dirigente
sem competência para o efeito e não
redução do valor de contrato de
aquisição de serviços);
Ineficiências na medida de controlo
acrescido na aquisição de serviços
(parecer prévio);
Ausência de estratégia e de análise
custo-benefício na contratação de
serviços.

Em todas as auditorias foram efetuadas
recomendações no sentido de melhorar
os procedimentos e tornar mais racional a
realização da despesa nesta área, em
especial através de um melhor
aproveitamento da capacidade instalada
no setor público.
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Redução de Despesas de Consumo Intermédio – Gestão de
Sistemas de Informação (Saúde e Educação)

→

Investimentos em Sistemas de informação na AP

Os investimentos em Sistemas e Tecnologias de Informação (SI/TIC) devem ser
planeados de forma integrada, em cumprimento da RCM nº 12/2012
publicada no DR1.ª série — N.º 27 — 7 de fevereiro de 2012, para
racionalização dos meios e redução dos custos da Administração Pública (AP)
com a gestão e utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC).

A realidade apresenta-se afastada
designadamente nos seguintes domínios:

dos

objetivos

da

resolução,

• A gestão de projetos de TIC nem sempre é feita de forma profissional
com base nos skills de gestão de projetos e em Know-How de gestão de
informação;
 Há casos de pagamento completo de projetos e serviços não totalmente
fornecidos;
 Não são aferidas nem eliminadas todas as redundâncias existentes no
fornecimento de equipamentos TIC e de serviços especializados;
• Não tem sido promovida a realização de análise custo/beneficio sobre as
soluções adotadas;
• Há falta de definição dos processos funcionais e respetivas atividades
dos serviços e de estudo das soluções de informatização que reduzam os
custos e melhorem o seu funcionamento.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo e avaliação da Qualidade da Despesa em Tecnologias e Sistemas de
Informação da AP

No âmbito do controlo com custos de
consumos intermédios, foram auditados
diversos projetos de informação no
âmbito do Ministério da Saúde,
destacando-se os principais aspetos
identificados:

Investimentos
em
Sistemas
informação no Ministério da Saúde

de

Sistemas de prescrição/conferência de
faturação
A 06/fev/2009, foi adjudicada a conceção,
implementação e exploração do Centro
de Conferência de Faturas (CCF) do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), por um
período de 4 anos, à Accenture (Operador
do CCF), com prazo de execução previsto
de 8 meses para a instalação e 40 meses
de operação. Até maio de 2010, os custos
incorridos com a instalação do CCF foram
m€ 5,7 (S/IVA). O custo dos trabalhos
efetuados nas fases de análise, desenho,
desenvolvimento e implementação das
componentes da Solução de Conferência
corresponderam a M€ 2,4 (S/IVA).
O CCF iniciou a sua atividade a
01/mar/2010, tendo também entrado em
produção o novo sistema de informação
de suporte à conferência de faturas de
receituário
médico
e
cuidados
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farmacêuticos. Em outubro de 2011 o CCF
iniciou a conferência da faturação dos
Meios Complementares de Diagnóstico e
Terapêutica (MCDT). À data da auditoria,
em fins de 2011, o CCF aguardava ainda a
implementação e operacionalização das
áreas: (i) Cuidados respiratórios; (ii)
Unidades Terapêuticas de Sangue,
Cuidados Continuados Prestados no
âmbito da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados; e (iii) Transporte
de Doentes e Hospitais Privados.
A gestão, organização, planeamento e
acompanhamento da implementação do
CCF denota graves deficiências, as quais,
para além dos reflexos significativos ao
nível financeiro, são suscetíveis de
comprometer o seu sucesso:
• Apesar de se justificar pela dimensão
dos valores envolvidos, não foram
adotadas algumas das boas práticas de
gestão de projetos.
• Foram efetuados pagamentos sem que
tivessem
sido
prestados
os
correspondentes serviços.
• De fevereiro de 2010 a setembro de
2011 foi faturado, pelas farmácias, às
Administrações Regionais de Saúde, o
montante de M€ 2,6. As validações
efetuadas às faturas das farmácias
originaram retificações no montante
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de M€ 47,4 (1,80 % do total faturado).
Desde que o Centro de Conferência de
Faturas
(CCF)
entrou
em
funcionamento
verificou-se
um
aumento da percentagem das
retificações às faturas das farmácias,
tendo este passado de 0,95% em 2009,
para os 1,80% mencionados.
• No período analisado verificou-se que
os encargos médios anuais com a
conferência de faturas sofreram um
aumento médio de 49% face aos anos
de 2008 e 2009. Os pagamentos que as
Administrações Regionais de Saúde
(ARS) suportaram para efetuar a
conferência de faturas de farmácias
através de contratação de outsourcing
atingiram, em 2008, o valor de
M€ 3,96, e em 2009, M€ 3,9, enquanto
a despesa anual, com o CCF é de,
aproximadamente M€ 5,8.
• O Ministério da Saúde pode obter
grandes poupanças na conferência de
medicamentos com a alteração ciclo
de prescrição-prestação-conferência
de
medicamento:
Com
a
implementação da desmaterialização
de prestação, é possível uma poupança
anual de cerca de M€ 1,7. Com a
implementação da desmaterialização
de receitas, é possível uma poupança
anual estimada em cerca de M€ 3,9.
• Entre fevereiro de 2010 e setembro de
2011 o CCF não cumpriu os prazos
legais de validação dos documentos
remetidos pelas farmácias, o que levou
as ARS a efetuarem os pagamentos às
farmácias com base nos montantes
faturados. No contrato em vigor, por
acordo entre a ACSS e o Operador,
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está suspensa a aplicação dos níveis de
serviço até que as condições para a sua
aplicação
estejam
reunidas.
Consequentemente,
não
foram
aplicadas as penalizações previstas no
contrato pelo não cumprimento dos
níveis de serviço estabelecidos.
• Não foi efetuada a avaliação da
satisfação dos serviços prestados pelo
CCF por parte dos prestadores, ARS e
por outras entidades do MS. O
resultado desta avaliação tem impacto
nos níveis de serviço impedindo, caso
seja necessário, que se apliquem as
penalizações
previstas
contratualmente.
• As insuficiências identificadas nas
Bases de Dados de Suporte ao Negócio
(RNU: Registo Nacional de Utentes,
BDP: Base de Dados de Prescritores e
BDLP: Base de Dados Locais de
Prescrição),
nomeadamente
a
desatualização dos dados, não
permitem uma conferência adequada
e eficiente e são inibidoras da deteção
de fraudes. Por outro lado, existem
diversas deficiências na informação
que resulta da conferência de faturas
de medicamentos, o que retira
fiabilidade para se efetuar com rigor
uma análise de fraude.
• Apesar
destas
fragilidades
na
informação recolhida, a solução de
conferência
permite
assinalar
situações de eventual fraude para que
sejam
desencadeadas
análises
cuidadas, por parte da ARS e da ACSS,
com vista à verificação de existência de
irregularidades ou fraude.
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• O Sistema de Informação das
Administrações Regionais de Saúde
(SIARS) permite explorar grandes
quantidades de dados, identificar
padrões de comportamentos e
identificar desvios face aos padrões
normais e tipificados, possibilitando
obter informação relevante para
deteção e combate à fraude ou outras
situações irregulares. Assim, não faz
sentido
um
segundo
sistema
implementado no CCF para efetuar
deteção de fraude.

Módulo de Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) –
Consulta a Tempo e Horas (CTH)
O custo das componentes do projeto foi
de M€ 3,5, valor ao qual acresce o IVA,
pago de uma só vez, em 15/set/2009. Este
montante resultava do cálculo relativo ao
esforço necessário para implementação
do projeto (aproximadamente: 75
pessoas, trabalhando 7 horas/dias por um
período de 6 meses, ou seja, 64.384
horas), o que se afigura exagerado,
tratando-se de meras adaptações e
parametrizações ao produto licenciado.
O custo do sistema Alert@ MCDT, pago
em 15.09.2009, ascendeu a M€ 3,5 mais
IVA, valor muito elevado face ao produto
adquirido.
Relativamente ao procedimento de
Aquisição da Plataforma MCDT, foram
detetados diversos factos com gravidade,
que exigem o apuramento dos valores dos
trabalhos não realizados e, por
consequência, o seu reembolso por acerto
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de contas no âmbito do contrato em
curso,
responsabilização
dos
intervenientes, bem como a criação de
procedimentos de controlo eficazes que
permitam evitar situações idênticas no
futuro.

Sistema de E-Learning adquirido no
âmbito do projeto CTH (Consulta a
Tempo e Horas)
O custo de todas as componentes do
projeto foi de M€ 2,6 (s/iva). A seleção
específica da plataforma Alert@eLearning foi feita sem quaisquer estudos
prévios, muito embora existam um
número razoável de plataformas de eLearning nos acordos quadro do SNCP, e
até algumas gratuitas (em regime de
opensource).
A decisão de aquisição da plataforma
Alert@e-Learning foi adotada pelo
Conselho Diretivo (CD) quando este
organismo não detinha infraestruturas
tecnológicas para a sua implementação.
O projeto, em matéria de gestão,
planeamento e controlo, evidenciou
diversas falhas desde o início, tendo sido
recomendado:





Proceder ao apuramento dos
valores dos trabalhos não
realizados e, por consequência,
solicitar o seu reembolso por
acerto de contas no âmbito do
contrato em curso;
Responsabilizar os intervenientes;
Proceder
à
adoção
de
procedimentos
de
controlo
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adequados quanto à formação
dos contratos.

em matéria de gestão escolar, para
melhorar o êxito desses projetos;

Investimentos
em
Sistemas
de
informação no Ministério da Educação e
Ciência (MEC)

• O MEC deve afinar a articulação entre
as entidades que gerem as instalações
dos SI/TIC nas escolas, para evitar a
redundância de custos e a falta de
eficácia das iniciativas.

Foram efetuadas diversas auditorias aos
investimentos das escolas em software e
em sistemas e tecnologias da informação
e comunicação na Educação (SI/TIC), das
quais resultaram contributos de destacar
para a gestão dos SI/TIC no MEC,
designadamente:
• Os investimentos do Ministério da
Educação e Ciência (MEC) em Sistemas
e Tecnologias de Informação (SI/TIC)
devem ser planeados de forma
integrada envolvendo todas as
entidades
do
Ministério
com
responsabilidade em SI/TIC, em
cumprimento da RCM nº 12/2012
publicada no DR1.ª série — N.º 27 — 7
de
fevereiro
de
2012,
para
racionalização dos meios e redução
dos custos da Administração Pública
(AP) com a gestão e utilização das
tecnologias
de
informação
e
comunicação (TIC);
• Concretizar os projetos estruturantes
de modo a implementar no MEC
plataformas
de
comunicações
unificadas, alterando-se a forma como
as pessoas comunicam e colaboram no
sentido da economia de recursos;
• A gestão de futuros projetos deve ser
feita de forma profissional com base
nos skills de gestão de projetos e,
neste caso particular, no Know-How
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• O MEC deve dispor de política, normas
e respetivos procedimentos de
segurança para os SI/TIC das escolas
públicas que defina;
• Os meios negociados centralmente e
fornecidos às escolas devem permitir
que, findos os contratos Internet locais
em curso, estas não contratem outras
ligações. Esta iniciativa pode trazer
uma poupança para o Estado que se
estima na ordem dos 1,5 M€/Ano.
• Devem ser aferidas e eliminadas todas
as redundâncias existentes no
fornecimento de equipamentos TIC e
de serviços, como o de Internet em
banda larga, nas escolas cuja tutela é
partilhada entre o MEC e outros
Ministérios.
• O MEC deve promover a realização de
uma análise custo/beneficio sobre a
implementação do VoIP e, se o
resultado a obter for positivo, deve ser
lançado um novo concurso para
instalar o sistema em todas as
entidades do Ministério.
• O MEC deve proceder à definição dos
processos funcionais e respetivas
atividades dos serviços de apoio
escolar e estudar soluções de
informatização que reduzam os custos
e melhorem o seu funcionamento.
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Redução de Despesas de Consumo Intermédio – Segurança
de Sistemas de Informação

→

Segurança de Sistemas de Informação na AP –
Cybersegurança

A variedade de ataques e a sua frequência nos últimos
tempos sugerem que as redes informáticas da AP
passaram a ser alvo dos piratas informáticos por
qualquer razão relacionada com mediatismo atual de
Portugal.
Os Centros de Informática da AP não possuem
capacidade técnica suficiente para dar atenção
adequada aos aspetos de segurança informática.

Projetos desenvolvidos:



Controlo e avaliação da Qualidade da Despesa em Tecnologias e Sistemas
de Informação da AP

Foram efetuadas auditorias à Maturidade
da Segurança dos Sistemas de Informação
no Ministério da Justiça e no Ministério da
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do
Ordenamento do Território (MAMAOT).
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Maturidade da Segurança dos Sistemas
de Informação na Justiça
A auditoria à Maturidade da Segurança
dos Sistemas de Informação na Justiça foi
também realizada com o objetivo de
obter uma imagem dos benefícios versus
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custos dos projetos de equipamentos
para a modernização e operacionalidade
da Justiça.
Foi analisado o programa de segurança da
informação implementado no Ministério
da Justiça (MJ), no intuito de avaliar a
segurança dos sistemas de informação
dos principais organismos daquele
ministério, a sensibilização dos respetivos
funcionários para a problemática da
segurança, bem como a eficiência, eficácia
e qualidade dos processos de controlo
implementados e a tecnologia de suporte
adotada e, bem assim, identificar os
custos
associados,
quer
em
equipamentos, quer na formação dos
recursos humanos afetos diretamente à
segurança ou em ações de sensibilização.
Na sequência das conclusões deste
trabalho foram apresentadas as seguintes
recomendações:
•

•

•

•

•
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Que sejam operacionalizadas as
medidas preconizadas pela RCM
n.º 12/2012, nas quais se
enquadram
a
maioria
das
recomendações apresentadas;
Que a unidade orgânica de
auditoria realize não só auditorias
de gestão da segurança mas que
proceda a auditorias de carácter
mais técnico;
Que desenvolvam um processo de
implantação de métricas com vista
a possibilitar uma avaliação do
nível de serviço prestado pelo
sistema de gestão da segurança.
Que os documentos estruturantes
da segurança sejam aprovados
pelo respetivo Conselho Diretivo.
Que seja criado um mecanismo de
reporte periódico de carácter

•

•

•

•

estratégico, tático e operacional
relativo à gestão da segurança.
Que sejam primeiro identificados
os riscos para depois colmatar e
finalmente comprovar a redução
dos riscos, ou seja, relacionar os
riscos
com
as
métricas
estabelecidas.
Que
seja
desenhada
uma
arquitetura organizacional para o
MJ e especificada uma arquitetura
de segurança (âmbito da presente
auditoria) no qual se enquadre
uma política de ciclo de vida dos
vários domínios de TI do MJ.
Que seja elaborado um orçamento
para os investimentos a efetuar na
segurança da informação e uma
análise do retorno esperado (ROSI)
pois a capacidade de investimento
não é ilimitada.
Que seja concebido um plano para
a reposição das atividades mais
críticas do MJ (com a colaboração
dos seus organismos). Um plano
realista terá que identificar os
custos de cada uma das opções de
continuidade do negócio.

Segurança dos Sistemas de Informação
de um Instituto do MAMAOT
Esta ação visou a avaliar a segurança da
informação de um Instituto. Foi ainda
avaliada a conformidade com a Norma
ISO 27001:2005, do modelo de segurança,
implementado pela Organização para os
sistemas de informação.
Foram
produzidas
recomendações:

as

seguintes
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•

•

•
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O Plano de Continuidade do
Negócio (PCN) não está totalmente
implementado. Esta lacuna pode
ser problemática tendo em conta a
expressão
financeira
dos
pagamentos efetuados por esta
entidade
que,
em
2012,
ascenderam a cerca de 1.432 mil
milhões de euros;
O Plano de Recuperação de
Desastres (Disaster Recovery Plan),
uma parte do PCN, não está
completamente
desenvolvido,
testado e implementado de modo
a garantir a recuperação da
operacionalidade dos sistemas
informáticos
em
caso
de
ocorrência de um incidente grave
que provoque a paragem total do
Datacenter;
O GAU (Gabinete de Auditoria), em
conformidade
com
as
recomendações da IGF, realizou
auditoria
à
segurança
da
informação em algumas áreas.

Segurança de Sistemas de Informação na
AP – Acessos indevidos
As tentativas de acesso eletrónico
indevido às redes informáticas da AP são
uma prática comum nos dias de hoje. A
IGF tem acompanhado o trabalho
desenvolvido no âmbito da proteção e
segurança de acessos.
A variedade de ataques e a sua frequência
nos últimos tempos sugerem que as redes
informáticas da AP passaram a ser alvo
dos piratas informáticos por qualquer
razão relacionada com mediatismo atual
de Portugal.
Os Centros de Informática da AP não
estão dotados de capacidade técnica
suficiente para dar atenção adequada aos
aspetos de segurança informática. A lista
dos ataques detetados é vasta.
Esta situação tenderá a agravar-se no
futuro, se não for prevenida nos centros
de informática da AP poderá vir a criar
problemas sérios de confidencialidade e
fiabilidade de dados da AP em suporte
eletrónico.
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Redução de Despesas no SNS

→

Regimes Especiais de Comparticipação de
Medicamentos

Ao nível dos diversos regimes especiais de comparticipação de medicamentos (RECM)
verificou-se a inexistência de sistemas de informação e de mecanismos de controlo
apropriados, tornando-se difícil a mera determinação do número de doentes abrangidos, o
conhecimento integral dos respetivos custos e a realização de qualquer cruzamento tendo em
vista o despiste de situações de desperdício, de abuso ou fraude.
No âmbito dos regimes selecionados constatou-se em concreto:
a) Artrite Reumatoide (e outras): ainda não foi criado pela DGS o registo nacional de
doentes determinado legalmente desde 2008 (nem se perspetiva que tal venha a suceder
no curto prazo, pese embora as diligências em curso) e o registo mínimo assegurado
transitoriamente pelo INFARMED não comporta informação integral nem fidedigna;
b) HIV/Sida: o sistema de informação integrado que começou a ser desenvolvido em 2006
pela CNSIDA ainda não está operacional (apesar de prevista a sua utilização obrigatória a
partir de 1/Dez/2012), permanecendo dispersos pelas diversas unidades de saúde os
únicos registos atualmente disponíveis relativamente aos doentes de HIV em terapêutica
Salienta-se, em geral, a insuficiência de instrumentos e de mecanismos de controlo da
prescrição, destacando-se a inexistência de normas regulamentadoras da prescrição dos
medicamentos abrangidos por RECM e da prática generalizada de elaboração e adoção de
protocolos terapêuticos/guidelines pelos hospitais. Acresce a inexistência de um formulário de
receita médica comum a todos os hospitais, bem como, a prescrição ainda muito assente em
base manual, concorrendo para que o receituário emitido não contenha requisitos essenciais
à verificação das condições estabelecidas nos RECM (v.g. identificação do serviço de origem e
data de prescrição), com consequências negativas em termos de risco de erros/falhas, de
maior morosidade do processo e de eficácia no controlo dos consumos.
Constatou-se um aumento significativo dos encargos assumidos com os RECM de dispensa
exclusiva em farmácia hospitalar nos últimos anos, que subiram 35% no período 2008/2011,
ascendendo a mais de M€ 345 em 2011 (34% do total do consumo de medicamentos nos
hospitais, que foi de M€ 1.013).
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Projetos desenvolvidos:



Controlo financeiro nas áreas sociais- Administração Central do Estado



Controlo financeiro específico no sector da saúde (melhoria da eficiência
do SNS)

Aplicação da LCPA e controlo da despesa
no SNS
No âmbito da aplicação da LCPA no setor
da Saúde a IGF realizou ações com o
objetivo de verificar o cumprimento da lei
dos compromissos e pagamentos em
atraso. Em particular numa ARS verificouse que não estavam assegurados
procedimentos essenciais de controlo da
despesa, como sejam a cabimentação e a
emissão de nota de encomenda
previamente ao registo da dívida a pagar,
pelas seguintes razões:
a) A natureza da maioria das aquisições
(serviços de saúde requisitados pelos
médicos, em que a entidade não
controla à partida o facto gerador da
despesa);
b) As limitações do sistema contabilístico
SIDC, que permitiam avançar com o
processo de realização de despesa e
assunção de compromissos, mesmo
não existindo cobertura orçamental
para o efeito;
c) A
insuficiência
das
dotações
disponibilizadas pelo OE (em que
assenta quase exclusivamente o
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financiamento da ARS) para acomodar
a totalidade da despesa que
anualmente lhe é imputada.
Estes fatores não deixarão de constituir
sérios constrangimentos para efeitos de
aplicação da Lei nº 8/2012, de 21/Fev (Lei
dos Compromissos), se bem que as
limitações técnicas estejam em vias de ser
ultrapassadas.

Sector Convencionado do SNS - Cuidados
Respiratórios Domiciliários
A aquisição dos Cuidados Respiratórios
Domiciliários (CRD) pelas Administrações
Regionais de Saúde (ARS) não está a ser
efetuada através dos Acordos-Quadro em
vigor, apesar destas instituições a tal se
encontrarem obrigadas nos termos da
Portaria nº 939/2009, de 14 de Julho.
Não estão salvaguardados princípios de
transparência, uniformidade e equidade,
designadamente, no que respeita aos
preços praticados e aos serviços
disponibilizados, ao serem mantidas
relações contratuais com fornecedores
formalizadas por cada uma das ARS
individualmente e, na maior parte dos
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casos, há mais de 10 anos sem que as
mesmas sejam objeto de qualquer
revisão/atualização.

•

•
Está por implementar um sistema de
prescrição eletrónica de âmbito nacional,
que incorpore as normas emitidas pela
Direção-Geral da Saúde (DGS) e que
viabilize a célere monitorização da
prescrição
médica
e
da
sua
correspondência com a faturação.
Não é exercido um controlo eficaz e
sistemático sobre a utilização dos
equipamentos
/
tratamentos
disponibilizados, não se conhecendo /
acompanhando os níveis de adesão dos
utentes às terapêuticas prescritas e não
sendo
possível
confirmar
a
correspondência entre os serviços
prestados e os serviços faturados.
Não existe informação centralizada e
detalhada
necessária
à
gestão,
acompanhamento e controlo desta
atividade, não sendo possível analisar as
causas subjacentes ao crescimento dos
encargos reportados pelas ARS (M€ 57,4
em 2010, correspondendo a um aumento
de 13% relativamente a 2008), nem
realizar estudos epidemiológicos ou
análises comparativas de custos por
doente e por região.
As recomendações formuladas foram no
sentido de:
•
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Informatização do processo desde
a prescrição até à conferência de
faturas,
instituindo
a
obrigatoriedade e a universalidade
da prescrição eletrónica;

•

Implementação de sistemas de
monitorização de consumos e
realização de auditorias in loco;
Clarificação da responsabilidade
pela assunção dos encargos
decorrentes
de
prescrições
emitidas nos hospitais, em
observância do princípio do
prescritor pagador;
Desenvolvimento de sistemas de
informação de âmbito nacional
para registo dos doentes, das
terapêuticas e dos respetivos
dados financeiros

Serviço de
Hospitais

Utilização

Comum

dos

No final de 2011, a situação financeira do
SUCH (abstraindo das contas dos
Agrupamentos
Complementares
de
Empresas
SOMOS)
apresentava-se
bastante degradada, com expressão nos
seguintes indicadores:
•

•
•

Elevado grau de endividamento,
para mais assente em capitais
alheios de curto prazo (M€ 58 de
dívidas bancárias e M€ 24,6 de
dívidas a fornecedores);
Muito baixo nível de solvabilidade
(rácio de 0,11);
Liquidez altamente dependente
dos saldos de clientes, que
atingiam
68%
dos
ativos
(correspondente a M€ 72,8),
traduzindo-se num prazo médio de
recebimentos de quase 300 dias.

Apesar da diminuição induzida, já em
2012, no prazo médio de recebimentos
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pelo
processo
extraordinário
de
regularização de dívidas do SNS por força
do recebimento de M€ 19,5, com
hipótese de melhoria face à previsão de
uma tranche adicional de M€ 18 o
reequilíbrio
financeiro
e
a
sustentabilidade do SUCH requerem uma
redução e posterior manutenção em
parâmetros razoáveis (120-150 dias).
A nível económico, o resultado
operacional de M€ 3 (positivo pela 1ª vez
em mais de 5 anos), indicia que a situação
de exploração está controlada, sendo o
resultado líquido negativo (m€ -355)
explicado pelos elevados encargos
financeiros, reflexo da situação financeira
do SUCH.
O SUCH defrontava-se ainda com o
problema dos 3 ACE SOMOS (Compras,
Contas e Pessoas), que já haviam cessado
a sua atividade em benefício da SMPS,
mas cujos passivos não foram entretanto
transferidos cerca de M€ 55, destacandose as dívidas de financiamentos obtidos
no montante de quase M€ 40,
envolvendo um consórcio bancário que
esteve a financiar o investimento e a
atividade daqueles ACE.
Na perspetiva da sustentabilidade do
SUCH considerou-se imprescindível a
intervenção do Ministério da Saúde no
sentido de:
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•

•

•

•

Estabelecimento de processo
negocial com os credores dos 3
ACE SOMOS, em especial com a
banca, com vista à renegociação e
reescalonamento
das dívidas
daqueles ACE;
Definição de procedimentos /
normas de salvaguarda do
pagamento da faturação do SUCH,
por parte das instituições de saúde
públicas, dentro de prazos
razoáveis (v.g. 120-150 dias),
passando eventualmente pela
inclusão dessa entidade no sistema
de compensação de valores intra
SNS (Clearing House) que funciona
junto da ACSS;
Atribuição ao SUCH de áreas de
atividade em que poderá, em
exclusivo, prestar serviços aos seus
associados, incluindo a respetiva
consagração legal em instrumento
adequado;
Avaliação dos ativos do SUCH e
dos 3 ACE SOMOS atualmente
utilizados pela SPMS, numa
perspetiva
de
eventual
ressarcimento por conta dos
investimentos efetuados.
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Redução da Despesa com Auxílios Públicos

→

Garantias pessoais do Estado

Salientam-se os seguintes dados:
Descrição
Nº de entidades beneficiárias de garantias do Estado (em 2011)
Nº de entidades beneficiárias de garantias de seguro (em 2011)
Responsabilidades assumidas por garantias prestadas pelo Estado em
30/jun/2012 (milhões de euros), essencialmente:

Do setor financeiro (milhões de euros)

Das empresas públicas não financeiras (milhões de euros)
Responsabilidades efetivas do Estado em 30/jun/2012 (em milhões de
euros), em especial:

Do setor financeiro (milhões de euros)

Das empresas públicas não financeiras (milhões de euros)
Pagamentos em execução de garantias entre 2009 e 2011 (em milhões
de euros), em especial:

BPP (milhões de euros)

BPN e participadas (milhões de euros)
Não cobrança de taxas de garantia sobre juros entre 2009 e 2011
(estimativa em milhões de euros)

Total
53
28
36.283
20.625
11.838
34.349

20.625
11.362
787,8
451
147
44,2

Do quadro anterior e da análise efetuada destacam-se:







70

Os riscos orçamentais associados ao valor significativo das
responsabilidades assumidas pelo Estado por concessão de garantias
pessoais (M€ 36.283 a 30/jun/2012);
A não prestação de contragarantias por parte de alguns dos beneficiários
das garantias;
A renúncia do Estado, em todas as garantias concedidas, ao benefício de
excussão prévia;
O impacto dos pagamentos em execução de garantias (M€ 788 no triénio
2009/2011); e
A não cobrança da taxa de garantia dos juros vencidos dos empréstimos
aos beneficiários das garantias (estimativa 2009/2012: M€ 44,2).
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Projetos desenvolvidos:



Controlo financeiro dos auxílios públicos - Administração Central do
Estado

No âmbito dos auxílios/subvenções
públicos concedidos pela ACE a entidades
particulares foram concluídas 5 ações.

controlo da execução dos apoios; e da
avaliação de impactos.
Fundações de solidariedade social (IPSS)

Auxílios públicos na área do desporto

Em relação às 2 auditorias realizadas a
fundações de solidariedade social (IPSS),
há a realçar as seguintes constatações:

Quanto à auditoria aos auxílios públicos
na área do desporto, identificaram-se as
seguintes situações:
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Subsídios atingiram os M€ 80,1
(2010/2011),
40%
dos
quais
destinados a pagar custos de
funcionamento de beneficiários com
elevada
dependência
de
financiamento estatal (média de 70%
dos custos operacionais);
Celebração de contratos-programa
plurianuais
sem
autorização
ministerial (M€ 6,9) e não registo
desses compromissos;
Incorreta retroatividade (196 dias)
dos contratos-programa nos apoios
das deslocações às ilhas;
Subsídios em que o interesse público
não
foi
adequadamente
salvaguardado por incumprimento
contratual ou por incorreta aplicação
em finalidade distinta (m€ 844);
Inexistência de base de dados
interministerial do desporto; e
Ausência de: um plano estratégico de
concessão dos auxílios; de efetivo










Subsídios estatais (essencialmente do
orçamento da segurança social)
ascenderam a M€ 2 num caso e
M€ 2,4 noutro (triénio 2008/2010) e
representaram mais de 2/3 dos gastos
(70% e 78 %);
Falhas e irregularidades no cálculo das
comparticipações dos utentes;
Património imobiliário não avaliado
nem reconhecido nas contas de uma
das fundações e desatualização ou
omissão de registos na matriz e
conservatória predial;
Sobredimensionamento
da
capacidade instalada em termos
físicos e de recursos humanos face à
contínua redução do número de
utentes (1 fundação);
Reduzida transparência da atividade
desenvolvida,
documentos
de
prestação de contas com limitações e
contabilidade analítica inexistente
(nos 2 casos); e
Estrutura financeira com tendência
para uma degradação da liquidez e
apenas equilibrada pelos auxílios
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públicos (2/3 dos proveitos totais
num caso e 3/4 no outro).


Serviços de Ação Social
No que se refere à auditoria aos Serviços
de Ação Social da Universidade de Lisboa,
há a destacar o seguinte:










Despesa pública com as 3.398 bolsas
de estudo do ensino superior
atribuídas atingiu os M€ 5,4 em 2010;
Contratação de fornecimento de
refeições efetuado sem recurso a
acordo quadro (m€ 243 em 2011);
Possibilidade de acumulação de
bolsas de estudo pelos SAS e pelos
municípios para o mesmo fim, por
inexistência de troca de informação;
Dívida de 150 bolseiros, por não
pagamento do alojamento dos SASUL,
atingia os m€ 40 em fev/2012;
Atividades complementares (infância,
saúde, lazer, cultura e desporto)
foram deficitárias (m€ 668 em 2010).

Garantias pessoais do Estado
Em 2012, foi efetuada uma auditoria às
garantias pessoais do Estado, tendo-se
concluído o seguinte:
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A concessão de garantias pessoais
pelo Estado, no valor de M€ 36.283
(em 30/jun/2012), não refletia
situações
cuja
responsabilidade
caducou;
Riscos orçamentais para o Estado por
incumprimento das obrigações de
dívida pelos devedores e a não









prestação de contragarantias por
parte destes, ou a sua insuficiência;
Outros riscos, com eventual impacto
orçamental
para
o
Estado,
advenientes da forma como são
prestadas as garantias e redigido o
clausulado
dos
contratos
de
empréstimo de entidades públicas;
Situações de execução de garantias
com impacto financeiro nas contas do
Estado (entre 2009 e 2011: M€ 788);
Falta de cobrança de taxas de garantia
sobre juros vencidos no valor
estimado de M€ 41,3 (setor bancário)
e de M€ 2,9 (restantes setores) –
período 2009/2012;
Deficiente instrução e organização
dos processos de garantia, bem como
a disponibilização de dados, o que
limita uma atuação rigorosa e
atempada na prática de atos
determinantes no ciclo das garantias;
Deficiente controlo interno, com
repercussões na organização do
arquivo e na celebração de contratos
de garantia no setor bancário.

Foram efetuadas recomendações no
sentido de melhorar os procedimentos e a
gestão contratual e assegurar a cobrança
de taxas de garantias sobre juros vencidos
(estimado em M€ 44,2).

Monitorização do cumprimento de dever
de comunicação das subvenções públicas
atribuídas a pessoas coletivas e
singulares privadas
A IGF assegurou a monitorização do
cumprimento de dever de comunicação
das subvenções públicas atribuídas a
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pessoas coletivas e singulares privadas
por parte das entidades do ACE (artº 12º
do DL nº 167/2008, de 26/ago2), centrado
essencialmente no ano de 2011.
Como resulta do preâmbulo do DL nº
167/2008
“...em
obediência
à
transparência e ao rigor que devem
nortear a concessão de subvenções
públicas, bem como da racionalidade,
economia,
eficácia
e
eficiência
…subjacentes…(à)…atribuição…das…subve
nções, importa…que as entidades públicas
que as concedem informem o Ministério
das Finanças...em conformidade”. Para o
efeito, estas entidades devem proceder à
comunicação das subvenções públicas
concedidas, para posterior publicitação.
Assim, a IGF solicitou, por e-mail, às 371
entidades públicas com pagamentos em
2011 em diversas rubricas dos
agrupamentos
04-Transferências
Correntes e 08-Transferências de Capital,
que procedessem àquela comunicação,
via web, no sítio eletrónico da IGF.
Em resultado do trabalho desenvolvido,
foi possível divulgar, pela primeira vez em
Portugal, lista das entidades privadas
beneficiárias de subvenções públicas
concedidas por entidades da ACE, de uma
forma acessível (via internet), centralizada
e sem custos para os serviços públicos
utilizadores e para os cidadãos em geral.

2

De acordo com a lei não estão abrangidas por esta
publicitação as subvenções concedidas pelas autarquias
locais e pelas regiões autónomas e ainda as seguintes:
benefícios de natureza fiscal ou parafiscal; benefícios de
caráter social concedidos a pessoas singulares; apoios de
natureza comunitária; e garantias pessoais do Estado.
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Sem embargo das melhorias a ter lugar
em anos futuros, a informação recolhida
permitiu apurar que as subvenções
públicas, declaradas por 101 entidades
públicas, atingiram um total de cerca de
M€ 2.500. Identificaram-se, ainda, pelo
menos 6 entidades incumpridoras que
foram entretanto notificadas para
regularizar a situação.
Em 2012, foi realizada a monitorização do
cumprimento do dever de comunicação
ao Ministério das Finanças das
subvenções públicas atribuídas por
entidades da ACE a entidades privadas,
nos termos previstos no DL nº 167/2008.
O quadro seguinte destaca os principais
indicadores associados à recolha da
informação declarada pelas entidades:
Descrição
Nº de entidades públicas que declararam
conceder subvenções a privados
Valor total das subvenções declaradas
(milhões de euros)
Entidades públicas que declararam
conceder mais subvenções (milhões de
euros):

Instituto da Segurança Social

Total
101
2.500

1.290



Direção-Geral do Ensino Superior

240



Fundação para a Ciência e Tecnologia

152



Direção Regional de Educação de
Lisboa e Vale do Tejo

135

Maiores beneficiários (milhões de euros):


Fundação Universidade do Porto

148



Fundação Universidade de Aveiro

64



Fundação para a Computação
Científica Nacional

30



Cruz Vermelha Portuguesa

12
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Na sequência do trabalho desenvolvido,
foi efetuada proposta ao Governo de
harmonização do quadro legislativo em
vigor (Lei nº 26/94, de 19/ago, art.º 6º da
Lei nº 104/97, de 13/set e art.º 12º do DL
nº 167/2008) quanto à publicitação de
subvenções públicas ou benefícios
atribuídos a particulares, no sentido de:


do Diário de República, bem como à
comunicação às juntas de freguesia
da


beneficiários

das

Definir, como requisitos fundamentais
da

publicação

das

subvenções

públicas: a indicação da entidade
decisora, a data da decisão, o valor

Concentrar num único diploma as
as

entidades

públicas

do

SPA

(incluindo as autarquias locais e as
regiões autónomas), com recurso a
página eletrónica de entidade pública,
onde seria centralizada a publicação
das subvenções públicas;
Eliminar

a

obrigatoriedade

de

publicação das subvenções na 2ª Série
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dos

subvenções pagas (redundância);

pago, o beneficiário, o(s) objetivo(s) e

obrigações de comunicação de todas



sede

a fundamentação legal;


Estabelecer

sanções

de

índole

orçamental ou outras dependentes de
decisão do Ministério das Finanças,
em

caso

de

incumprimento

obrigação de comunicação.

da
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Combate à Fraude e Evasão Fiscais (Setores e segmentos de
risco)

→

Auditoria aos efeitos fiscais da aplicação pela
primeira vez do SNC

Os resultados da Auditoria aos impactos da introdução do novo Sistema de
Normalização Contabilística (SNC), evidenciaram que os ajustamentos fiscais
inerentes ao reconhecimento em capitais próprios na transição do POC para o SNC ou
NIC envolveram apenas 4,5% de todos os sujeitos passivos que apresentaram
declarações modelo 22 para o exercício de 2010, sendo que, no mesmo exercício, as
referidas correções originaram variações negativas de M€ 664 e variações positivas
de M€ 582, o que corresponde a uma variação líquida desfavorável ao Estado de M€
82, cuja projeção para todo o período transitório se estimou em cerca de M€ 410.
A auditoria detetou ainda várias incorreções em relação a um número significativo de
SP, relacionadas com os ajustamentos de transição e com as limitações à dedução de
perdas de justo valor de participações de capital, reconhecidas em resultados, as
quais, no global, envolveram correções à matéria coletável de M€ 133,6, em todo o
período de transição que termina em 2014, tendo um impacto direto em 2010 de M€
48,35 e de m€ 9 no que respeita a derrama estadual, tendo sido algumas destas
situações regularizadas no decurso da auditoria. Para além destas irregularidades,
foi identificado ainda um conjunto significativo de situações potencialmente
irregulares que exigem a intervenção das competentes unidades orgânicas de
inspeção tributária, das quais se destacam as situações tipo relacionadas com o não
reconhecimento de ativos, empréstimos de ações/aplicação do método do custo
amortizado e fusão/cisão de sociedades.
Neste contexto, foram efetuadas recomendações no sentido de ser efetuado o
controlo sobre as situações irregulares detetadas, bem como de aperfeiçoamento de
alguns normativos, designadamente, os que respeitam aos procedimentos a adotar,
quando no decorrer do período de transição se verifiquem situações de cessação,
fusão ou cisão de atividade, e à clarificação da redação da alínea a) do nº 9 do art.º
18º do CIVA, no que respeita à exigência generalizada ou não de um preço em
mercado regulamentado para que um instrumento financeiro seja reconhecido pelo
justo valor em resultados.

75
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Projetos desenvolvidos:



Controlo da intervenção da administração tributária e avaliação da
competitividade e justiça do sistema tributário



Controlo dos setores e segmentos de risco de incumprimento, fraude e
evasão fiscais

No âmbito do controlo da intervenção da
administração tributária especialmente
dirigido ao controlo dos setores e
segmentos de risco de incumprimento,
fraude e evasão tributários, a IGF realizou,
em 2012, 13 auditorias, tendo em vista o
reforço da qualidade, eficácia e eficiência
dos sistemas de controlo interno e de
inspeção da administração tributária no
combate à fraude e evasão tributárias e
no aperfeiçoamento do quadro normativo
do sistema tributário, dotando-o de maior
justiça e de eficácia.
Os principais resultados alcançados nas
auditorias realizadas foram, em síntese,
os seguintes:

Auditoria ao sistema de controlo da
tributação de rendimentos de atividades
sujeitas a licenciamentos municipais
Os resultados desta ação evidenciam que
uma das principais áreas de risco de
evasão e fraude fiscal na área da
construção civil radica nas prestações de
serviços a promotores particulares não
76

enquadrados na atividade, sobretudo por
parte de empresas construtoras, facto
que deverá ser tomado em consideração
pela AT, em sede de planeamento da
atividade de inspeção dirigida para este
setor, designadamente, por via da
exploração da informação cedida pelos
municípios, naturalmente a coberto de
protocolos e com suportes informáticos
adequados que garantam a eficiência dos
procedimentos.
Com efeito, foram detetados indícios de
omissão de rendimentos em 9 dos 10
construtores
civis
selecionados,
prestadores de serviços a promotores
particulares
não
enquadrados
na
atividade, que envolveu cerca de 2,8 M€
potencialmente não sujeitos a tributação.
Por
outro
lado,
as
atividades
desenvolvidas no âmbito do comércio em
bancas e feiras não têm sido, por razões
estratégicas e de disponibilidade de
recursos da AT, uma prioridade do
controlo tributário, face ao observado
nível de cobertura inspetiva (3%), mas,
ainda
assim,
com
significativas
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percentagens
de
correções
e
regularizações efetuadas (28%).Trata-se,
portanto, de uma área de risco agravado
pela ausência de enquadramento em
qualquer atividade comercial, não
obstante a titularidade de licenças
atribuídas para o efeito, as quais,
inclusivamente, não contêm os NIF dos
seus titulares, situação que deve ser
oportunamente corrigida.
Neste contexto, foi recomendado à AT
que, por razões de justiça tributária e de
combate à economia paralela e da
perceção pública da equidade fiscal, fosse
dada maior atenção a esta área dos
feirantes, vendedores ambulantes e
outros, de modo a possibilitar a geração
de adequados efeitos preventivos e
corretivos no âmbito do cumprimento das
respetivas obrigações fiscais.

Auditoria ao controlo exercido pela AT
sobre a aplicação da regra do “reverse
charge” na liquidação do IVA.
Os resultados desta auditoria permitem
evidenciar que, quer a mensuração dos
efeitos da aplicação da regra de inversão
do sujeito passivo, quer os controlos
inerentes às referidas operações, estavam
fortemente
condicionados
pelas
insuficiências/limitações
do
modelo
declarativo,
as
quais
constituem
relevantes constrangimentos à verificação
da efetividade das operações
A grande maioria dos serviços de inspeção
considera que esta continua a ser uma
área de risco elevado em sede de IVA,
afetando, sobretudo, os setores da
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construção civil, a transmissão de imóveis
e das sucatas, para a qual a maioria das
unidades orgânicas da IT (87%) não
dispõem ainda de metodologias de
controlo específicas, nem desenvolvem
ações de controlo específico sobre a
aplicação desta regra de “inversão do SP”,
sendo que as situações de maior risco
estavam associadas ao exercício de
atividades com limites à dedução, à
omissão de vendas ou prestações de
serviços, à utilização de faturas falsas com
vista à redução do IRC a pagar e à
utilização deste mecanismo relativamente
a materiais ou adquirentes que nada têm
a ver com este tipo de operações.
Em
termos
gerais,
detetaram-se
relativamente a um número considerável
de sujeitos passivos várias irregularidades
(ou potenciais) com valores significativos
de imposto em falta, bem como foram
obtidas
evidências
de
situações
irregulares relativas ao ano fiscal de 2010,
no montante de M€ 169,9 de correções às
bases tributáveis, transmitidas à AT para
controlo, sendo de destacar o significativo
número de adquirentes, em 2010, de
operações sujeitas à regra da inversão e
que, em 2012, estando isentos de IVA,
evidenciaram de forma generalizada
situações irregulares.
Observou-se também que a falta de
fiabilidade da informação das relações de
clientes no que respeita às exportações
declaradas tem inviabilizado os controlos
a este nível e que nas aquisições
abrangidas pela regra da inversão muitas
das divergências se devem a erros
declarativos dos clientes e fornecedores e
a outras situações que poderão estar
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relacionadas com objetivos de evasão
fiscal.
Neste
contexto, foram
efetuadas
recomendações à AT no sentido de
introduzir
melhorias
no
sistema
declarativo, nos sistemas informáticos de
suporte e nos sistemas de controlo, bem
como foi feita uma proposta de
aperfeiçoamento legislativo ao regime de
renúncia à isenção de imóveis.

Auditoria ao sistema de controlo da
sobre sociedades de gestão
patrimónios, capital de risco, fundos
titularização de crédito e corretoras
valores mobiliários

AT
de
de
de

O diagnóstico efetuado sobre as principais
áreas críticas do regime jurídico e fiscal
das
entidades
que
desenvolvem
atividades relacionadas com a prestação
de serviços financeiros evidencia que quer
as Sociedades de Titularização de Créditos
(STC), quer as Sociedades de Capital de
Risco (SCR), não estão sujeitas a Imposto
do Selo pelas Comissões debitadas aos
respetivos clientes, em virtude de não
serem consideradas instituições de
crédito
ou
entidades
financeiras.
Constatou-se também que a titularização
de créditos foi durante muitos anos a
vertente dominante, verificando-se agora
uma tendência significativa para o
aumento da atividade das Sociedades de
Titularização
de
Créditos,
por
contrapartida da redução da importância
dos Fundos de Titularização de Créditos
(FTC), respetivamente 57,5% e 42,50% da
carteira em 2011, facto que se deve
sobretudo à maior exigência das
78

entidades de supervisão nacionais e
internacionais, na sequência do início da
atual crise financeira, sendo que os FTC
estão atualmente quase confinados à
gestão das carteiras que detinham sem
efetuarem novas titularizações.
Por outro lado, verificou-se que no
âmbito da titularização de créditos a
aquisição de todas as Unidades de
Participação (UP) de cada um dos Fundos
de Titularização, de forma sistemática,
por entidades veículo com sede na
Irlanda,
cujos
detentores
são
supostamente desconhecidos por parte
das Sociedades Gestoras de Fundos de
Titularização de Crédito (SGFTC), e que
poderão, em muitos casos, ser entidades
residentes
em
Portugal,
cujos
rendimentos pagos aqui fossem sujeitos a
retenção na fonte, pode constituir um
mecanismo para a redução das operações
de titularização, tornando-as mais
atrativas.
Relativamente à gestão de patrimónios e
à corretagem, destacam-se os riscos
específicos associados às contas bancárias
coletivas, onde transitoriamente são
depositados os fundos dos seus clientes,
dadas as dificuldades de controlo
inerentes e o facto das sociedades
gestoras de patrimónios também
desenvolverem,
frequentemente,
a
atividade de entidades depositárias ou
custodiantes, o que implica que nas
comunicações anuais de rendimentos
(modelos 10, 30 e 39), incluam
rendimentos por si pagos e também os
que são pagos em nome dos respetivos
clientes, sem qualquer distinção.
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Neste contexto, concluiu-se que a
intervenção das entidades depositárias ou
custodiantes deveria ser acompanhada de
medidas quer permitissem distinguir os
rendimentos e as retenções na fonte que
respeitam aos seus clientes e os que
respeitam às próprias empresas, bem
como
deveria
ser
efetivada
a
responsabilização das entidades gestoras
quanto ao cumprimento das obrigações
fiscais pelas entidades depositárias,
obrigando-as a deter a informação quanto
a este aspeto.
Face ao diagnóstico descrito, foram
efetuadas recomendações e propostas
tendo em vista melhorar o sistema de
controlo e aperfeiçoar os respetivos
normativos
legais,
designadamente
propostas de aperfeiçoamento legislativo
no sentido de clarificar para efeitos de IRC
o regime fiscal da titularização de créditos
e aperfeiçoamento do modelo declarativo
quanto aos rendimentos pagos e às
retenções efetuadas pelas entidades
depositárias.

Auditoria ao sistema de controlo do IVA
das entidades que efetuam operações de
locação financeira e aos respetivos
impactos na tributação dos sinais
exteriores de riqueza
Os resultados obtidos evidenciaram que o
recurso à locação financeira por pessoas
singulares para a aquisição de bens
imóveis, veículos automóveis, motociclos,
barcos de recreio e aviões particulares
(art.º 89º-A da LGT), fora do âmbito de
uma atividade profissional, subtrai estes
bens da mensuração dos sinais exteriores
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de riqueza/manifestações de fortuna e,
consequentemente, a avaliação indireta
da matéria coletável, sobretudo porque a
AT não dispõe de qualquer informação
sobre bens imóveis em regime de locação
financeira a particulares, exceto quando a
mesma respeite a imóveis destinados ao
exercício de atividades económicas sobre
os quais tenha havido renúncia à isenção
de IVA.
A análise da informação obtida permitiu
evidenciar situações de risco, traduzidas
no pagamento de rendas de locação
imobiliária ou mobiliária por pessoas
singulares que nem sequer apresentavam
declarações de IRS, ou cujos valores
declarados
em
rendas
eram
manifestamente insuficientes para fazer
face àquelas rendas, v.g., correspondiam
a 50% ou mais dos rendimentos
declarados.
No que respeita ao IVA das entidades que
desenvolvem atividades de locação
financeira, face ao último diagnóstico
efetuado pela IGF em 2008, destacam-se,
enquanto aspetos positivos, o incremento
do controlo inspetivo que envolveu a
generalidade dos SP que procediam
incorretamente
ao
cálculo
dos
coeficientes de dedução, originando
correções de valores muito significativos,
enquanto que, como aspetos negativos,
se constatou que não se verificou
qualquer evolução no que respeita à
definição de regras específicas para
efeitos de cálculo do imposto a deduzir
por operações financeiras fora da EU,
originando o incremento significativo
daqueles coeficientes, a que não é alheio
estratégias de planeamento fiscal, ainda
que tais operações respeitem sobretudo a
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operações passivas (vg., depósitos
bancários), efetuadas sobretudo com
entidades sujeitas a relações especiais,
muitas das quais domiciliadas em paraísos
fiscais.
Foram detetadas irregularidades de IVA
que implicam correções a favor do Estado
de cerca de M€ 9,6, para além de outras
irregularidades/potenciais, para as quais,
face à sua complexidade e à insuficiência
da
informação
disponibilizada,
o
apuramento exato do imposto em falta
implica a intervenção dos serviços da IT
da AT.
Foram efetuadas recomendações e
propostas para fazer face às situações
irregulares detetadas, garantir uma maior
efetividade
dos
controlos
e
a
disponibilização de informação adequada
à aplicação de métodos indiretos.

Auditoria ao sistema de controlo da
transmissibilidade de prejuízos fiscais
Os resultados obtidos evidenciam que a
conta – corrente de prejuízos fiscais,
instrumento de grande importância no
controlo da dedução de prejuízos fiscais,
funciona de forma adequada no que
respeita à dedução dos que são gerados
na própria empresa, mas nunca foi
implementada no que respeita a
empresas tributadas pelo RETGS, em
virtude de restrições orçamentais, o que
implica que este projeto esteja parado há
cerca de 2 anos.
Relativamente à dedução de prejuízos
fiscais com transmissão autorizada, e não
obstante as melhorias introduzidas pela
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implementação
de
algumas
das
recomendações da IGF efetuadas em
2009,
apresentava
ainda
muitas
deficiências no controlo do registo e
dedução dos prejuízos fiscais com
transmissão autorizada, em resultado do
não acolhimento integral das referidas
recomendações, o que implicou a falta de
fiabilidade da informação existente para
controlo das deduções de prejuízos
fiscais,
destacando-se
entre
as
irregularidades detetadas as relacionadas
com a introdução indevida de prejuízos
fiscais na conta – corrente, com
possibilidade de no próprio exercício ou
em exercícios seguintes serem deduzidos
prejuízos muito superiores àqueles a que
os SP têm direito no âmbito das
autorizações concedidas.
Foram ainda detetadas situações de risco
nos casos em que, posteriormente à
utilização de prejuízos fiscais reportados,
estes mesmos prejuízos eram reduzidos
ou anulados, sobretudo em virtude da
atuação da inspeção tributária nos
exercícios em que tais prejuízos foram
originados, uma vez que não existindo
qualquer rotina automática para reliquidação em cadeia dos exercícios
afetados, a inspeção tributária, à exceção
da Unidade de Grandes Contribuintes,
também não ter atuado de forma a
garantir a efetivação das correções que
seriam necessárias nesta situação, o que
originou perdas significativas de receitas
fiscais.
As irregularidades detetadas originaram
propostas de correções de cerca de
M€ 48,95, envolvendo prejuízos fiscais de
empresas
tributadas
pelo
RETGS
(M€ 21,38) e prejuízos fiscais com
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transmissão autorizada (M€ 11,07). A
estes valores acrescem as situações de
potencial irregularidade, respeitantes a
deduções de supostos prejuízos fiscais
com transmissão autorizada, sem que
tenham sido localizados os respetivos
processos de autorização, no montante
de M€ 10,65.
Foram efetuadas recomendações à AT, a
fim
de
dirimir/minimizar
os
constrangimentos elencados e corrigir as
irregularidades detetadas na presente
auditoria, designadamente no sentido de
estender as contas - correntes também às
empresas tributadas pelo RETGS, de
introduzir validações adequadas no
registo e dedução de prejuízos fiscais com
transmissão autorizada.

Auditoria ao sistema de controlo
tributário dos agentes desportivos
Os resultados desta auditoria, que incidiu
sobre as sociedades/clubes desportivos
que integram os Campeonatos da Liga
Zon Sagres, bem como 168 atletas com o
nível mais elevado de rendimentos no
exercício de 2010, evidenciaram que o
universo dos agentes desportivos
apresenta especificidades resultantes da
internacionalização do mercado de
trabalho desportivo, que induz a elevada
mobilidade dos desportistas, aliada à
complexidade das formas contratuais
utilizadas para enquadrar juridicamente
as variadas operações de transferência e
cedência de jogadores profissionais, nas
quais
intervêm,
frequentemente,
entidades sedeadas em paraísos fiscais, e
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que constituem fatores que potenciam
meios de evasão e fraude fiscais.
Neste domínio, constatou-se que o
controlo, que tem sido desenvolvido pela
AT, mostra-se adequado, tendo sido
criada no âmbito da Unidade dos Grandes
Contribuintes
(UGC)
uma
equipa
específica – equipa FUT - para o
acompanhamento desta realidade, a qual
tem desenvolvido ações de natureza
preventiva, nomeadamente em atletas de
elevada mobilidade internacional, com
um volume de correções materialmente
relevantes. Todavia, verificou-se alguma
falta de uniformidade de atuação no
âmbito das entidades, cujo controlo
compete às direções de finanças onde
foram detetadas situações irregulares, ou
potencialmente irregulares, no âmbito do
IRC, que deverão ser objeto de uma
análise mais aprofundada, estimando-se
matéria coletável a corrigir no total de
M€ 23,07.
Relativamente
à
tipologia
de
incumprimento detetado nas SAD de
maior dimensão, respeitam a custos de
indispensabilidade não comprovada e a
mais-valias na alienação de passes de
jogadores, nomeadamente com a
cedência de direitos económicos a um
Fundo, situação cujo enquadramento não
foi consensual no âmbito da AT, pelo que
importa definir e salvaguardar o
adequado enquadramento fiscal.
No âmbito dos atletas, as áreas de risco
potencial encontradas têm geralmente
por objeto situações internacionais (crossborder situations), as quais suscitam
maiores dificuldades de atuação da AT e
requerem o recurso à cooperação entre
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administrações fiscais, designadamente,
(i) devido à falta de declaração dos
rendimentos obtidos no estrangeiro por
atletas
residentes
em
território
português, tendo a IT efetuado elevadas
correções por este motivo, (ii) a
declaração da qualidade de não residente,
em território português, de atletas que
poderão não reunir as condições
requeridas, (iii) a utilização de direitos de
imagem fictícia, em que o clube paga uma
parte do salário do futebol como um
pagamento por direitos de imagem,
(montante que não tem qualquer ligação
com o valor real dos direitos de imagem),
normalmente a uma sociedade sediada
numa zona offshore.
Foram efetuadas recomendações à AT no
sentido da resolução das situações
detetadas e para melhoria do nível de
desempenho
dos
serviços,
nomeadamente
na
análise
da
fundamentação da não aceitação como
gasto das comissões pagas aos agentes
dos jogadores, à luz das práticas
conhecidas do negócio, e da clarificação,
no âmbito do IRC e do IVA, do
enquadramento da operação de alienação
dos direitos económicos relativos aos
direitos desportivos de vários atletas a um
Fundo.

Auditoria à aplicação das regras de
englobamento e liquidação do IRS
Os
resultados
desta
auditoria
evidenciaram a fiabilidade da informação
de liquidação do sistema do IRS, não
obstante a excessiva complexidade das
normas deste imposto que vêm
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dificultando a gestão do respetivo sistema
informático, verificando-se também que o
sistema de controlo interno no âmbito do
processo de “gestão de alterações” é
satisfatório no sentido de acautelar a
ocorrência de liquidações incorretas e de
intervenções irregulares, embora não
exista uma eficiente monitorização do
risco.
Foram, porém, identificadas situações que
indiciam planeamento fiscal agressivo,
nomeadamente a utilização por nacionais
altamente qualificados e de elevados
rendimentos
com
mobilidade
internacional do regime dos residentes
não habituais, estimando-se imposto em
falta no total de m€ 615,3, as quais foram
encaminhadas para análise da AT.
Neste
contexto
foram
dirigidas
recomendações à AT para melhoria do
sistema de controlo interno no âmbito
das declarações dos não residentes e das
categorias F e B do IRS e uma
monitorização do risco do processo de
Gestão de alterações no sistema de
liquidação do IRS.

Auditoria ao sistema de controlo das
retenções na fonte utilizadas como
crédito de imposto pelos sujeitos
passivos de IRC
Os
resultados
desta
auditoria
evidenciaram que a AT tem adotado
medidas de prevenção do potencial
incumprimento no âmbito das deduções
de retenções na fonte de IRC pela
reutilização de informação fornecida
pelas fontes devedoras de rendimentos,
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através do pré-preenchimento na
declaração
modelo
22
e
de
procedimentos
de
cruzamento
automático, sugerindo aos contribuintes
de que dispõe de informação cruzada, o
que opera como dissuasor de deduções
indevidas e permite que a administração
do imposto evolua para processos mais
eficientes.

custos de administração e facilitar o
controlo, baseado na tributação dos
rendimentos na esfera dos participantes
em detrimento do atual modelo baseado
na tributação dos fundos à “entrada” e
que permitisse salvaguardar o nível de
arrecadação de receita fiscal.

Foram detetadas algumas situações de
divergência declarativa, entre a modelo
10 e a modelo 22 de IRC, em resultado do
cruzamento de informação realizado,
respeitando
o
maior
risco
de
incumprimento fiscal detetado aos fundos
de investimento, tendo-se identificado
situações de potencial dedução indevida
de imposto, no montante de M€ 28,97.

Auditoria ao Sistema de Controlo do
Imposto sobre o Álcool e Bebidas
Alcoólicas (IABA)

Verificou-se também que o sistema de
controlo interno não é ainda totalmente
abrangente, pela inexistência de suporte
declarativo adaptado à situação dos
Fundos, facto que conjugado com a
complexidade do atual modelo de
tributação dificulta as ações de controlo.
Neste
contexto,
foram
dirigidas
recomendações à AT para melhoria do
sistema de controlo interno através,
designadamente, da conceção de um
suporte declarativo específico para os
Fundos de Investimento e o reforço das
ações de fiscalização neste âmbito, tendo
em vista a redução dos níveis de
incumprimento detetado.
Foi ainda efetuada uma proposta para
conceção de um novo regime de
tributação dos Fundos de Investimento
mais consentâneo com as tendências
internacionais, que permita reduzir os
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Os resultados obtidos evidenciaram que a
receita média anual do IABA se situou, no
triénio 2009-2011, em M€ 190,
representando este imposto apenas 3%
da totalidade da receita arrecadada pelos
serviços aduaneiros e que a respetiva
despesa fiscal, de valor médio anual de
M€ 116, representa mais de 60% da
respetiva receita.
A gestão do imposto evidenciava ainda
uma elevada ineficiência em resultado da
reduzida informatização e do elevado
número de formalidades declarativas,
verificando-se ao nível do sistema de
informação
dos
IEC
diversos
constrangimentos e condicionantes de
funcionamento, de que se destacam: a
ausência de controlo permanente das
existências dos entrepostos fiscais, a falta
de ligação do SIC-EU (vertente nacional do
sistema europeu Excise Movement
Control System) ao SIC-IC (sistema de
introdução no consumo), o que obsta a
um controlo expedito e satisfatório das
mercadorias que circulam em regime de
suspensão de imposto, a ausência de
ligação do SIC-ES (sistema de controlo das
estampilhas especiais) ao SIC-EU,
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prejudicando o controlo integral das
estampilhas e a inexistência de
ferramentas automáticas de bloqueio na
Base de Dados dos destinatários isentos,
prejudicando o cabal controlo da despesa
fiscal.

aplicados pelos serviços aduaneiros,
decorrentes da Circular n.º 2/2009, Série
III, de 13/Fev, da ex-DGAIEC, propondo-se
a sua alteração/revogação.

Também o respetivo sistema de controlo
interno foi globalmente considerado
pouco adequado, devido não só às
fragilidades do sistema de informação,
como às insuficiências na atividade de
controlo desenvolvida pelas alfândegas
visitadas, designadamente, insuficiências
quanto à segurança dos processos de
operadores de IEC e ausência de rotinas
para aferir a regularidade da situação
fiscal e contributiva dos operadores,
sobretudo dos destinatários isentos,
tendo-se recuperado m€ 69,33 de
imposto na alfândega do Jardim do
Tabaco, por benefício indevido de
isenção.

Auditoria ao sistema de controlo dos
rendimentos declarados por advogados e
solicitadores

Constatou-se também que a Circular
2/2009 – Série III, 13/Fev, contém
instruções de duvidosa legalidade que
redundam numa dupla tributação no caso
em que os detentores de bebidas
espirituosas
não
procederam
à
resselagem, nos termos da Portaria
1631/2007.
Neste
contexto,
foram
dirigidas
recomendações à AT para melhoria do
sistema de controlo interno e redução dos
níveis de evasão fiscal no âmbito do IABA,
nomeadamente pela introdução de
aperfeiçoamentos
no
sistema
de
informação dos IEC, pelo reforço das
ações de controlo nesta área, tendo sido
recomendada a reavaliação da legalidade
dos procedimentos que estão a ser
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Os resultados da auditoria, que incidiu
sobre o universo fiscal de advogados e
solicitadores que, em 2011, se situava em
28.751 pessoas singulares e 1096
sociedades profissionais, permitiu concluir
que cerca de 92% das pessoas singulares
estavam
enquadradas
no
regime
simplificado de tributação e que o
número de sociedades tem vindo a
crescer, mas a sua rentabilidade fiscal tem
diminuído, situando-se em 29%.
Por outro lado, foram identificadas
situações de rendimento não declarado,
ainda não detetadas pela AT, no valor de
M€ 1,33, e foi constatado que a maior
parte das divergências detetadas entre a
informação
das
declarações
das
sociedades e dos sócios resultavam de
erros de preenchimento declarativo, que
poderiam ser minimizados pela inclusão
na modelo 22 de IRC de um quadro para a
imputação de rendimentos aos sócios das
sociedades transparentes, opção que
introduziria maior simplificação e um
aumento da eficácia e eficiência no
controlo declarativo destes rendimentos.
Também a inexistência de informação
sobre a atividade desenvolvida junto dos
Tribunais prejudica o controlo dos
rendimentos
auferidos
por
estes
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profissionais, importando reforçar a
cooperação com o Ministério da Justiça
no sentido de facilitar a obtenção de
dados do sistema CITIUS, como forma de
melhorar o controlo e minimizar as
brechas de incumprimento.
Constatou-se ainda que a atividade de
controlo desenvolvida pela AT tem estado
especialmente direcionada para o
controlo declarativo, pelo que deverá ser
reforçada a sua intervenção em SP que
evidenciem situações de risco específico e
baixas rentabilidades fiscais, em resultado
das evidências da frequência assinalável
de sociedades com elevado volume de
proveitos e baixa rentabilidade fiscal, bem
como SP singulares com contabilidade
organizada que apresentam baixas
rentabilidades fiscais,
Foram efetuadas recomendações para
que sejam introduzidas melhorias no
sistema de controlo interno e reforçados
os mecanismos de combate à fraude e
evasão fiscais, devendo para o efeito ser
ponderada a inclusão, na declaração
modelo 22 de IRC, de um quadro para a
imputação de rendimentos aos sócios das
sociedades no regime de transparência
fiscal, informação atualmente veiculada
pelo anexo G da IES, bem como encete
contatos com o Ministério da Justiça,
tendo em vista a celebração de protocolo
de cooperação para disponibilização dos
dados do CITIUS que permitam o controlo
da
veracidade
dos
rendimentos
declarados por estes profissionais.
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Auditoria ao sistema de controlo da
tributação
de
Rendimentos
de
Representantes de Marcas Internacionais
de Vestuário, Calçado, Têxteis e Artigos
de Couro
O diagnóstico obtido por esta auditoria
sobre o setor dos agentes do comércio
por grosso de têxteis, vestuário, calçado e
artigos de couro, com um volume de
negócios declarado de cerca de 582 M€,
evidencia uma notória quebra de receita
fiscal, particularmente em termos de IRC
(-23%) e de retenções na fonte de IR (4,6%), bem como saldos credores de IVA,
para efeitos de reembolso ou de excesso
a reportar, especialmente das empresas
do setor, que acumula M€37, em
crescendo (+40%), bem como prejuízos
fiscais declarados por cerca de 29% dessas
pessoas coletivas e de 21% das pessoas
singulares enquadradas no regime de
contabilidade organizada de IRS.
Verificou-se também que uma parcela
expressiva de SP se confronta com
processos de execução fiscal (46%),
envolvendo uma dívida exequenda
pendente de M€ 4,5, bem como diversas
infrações fiscais, na sua maioria
associadas
ao
incumprimento
de
obrigações declarativas e de pagamento
em sede de IVA (60%).
Por seu turno, o controlo desenvolvido
pela AT revelou-se adequado e em
sintonia com o inerente risco evidenciado,
tendo em conta o razoável grau de
cobertura do respetivo universo (22%) e a
importância relativa dos resultados
obtidos, com destaque para o volume das
correções, que ultrapassou os M€ 6 de
matéria coletável (90% de IRC) e atingiu
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os m€ 748 de imposto (71% de IVA), num
contexto de expressivas regularizações
voluntárias, quer em termos de imposto
(33%), quer em termos de matéria
coletável (31%), ainda que refletindo uma
generalizada quebra em 2011.
Constatou-se ainda que é muito elevado o
incumprimento
de
obrigações
declarativas especificamente associadas a
rendimentos obtidos no estrangeiro, por
parte de representantes de marcas aí
detidas, o qual independentemente de
poder corresponder a potenciais omissões
de
rendimentos,
condiciona
decisivamente o controlo tributário de
tais situações, sempre se impondo, ainda
assim, o seu devido esclarecimento pelos
serviços de IT da AT.
Foram efetuadas recomendações à AT
para no âmbito do controlo tributário se
proceder ao apuramento de efetiva
omissão de rendimentos obtidos na
atividade de representação de marcas
estrangeiras e o cumprimento de
obrigações declarativas especificamente
associadas a rendimentos obtidos no
estrangeiro, promovendo a devida
instauração
de
competentes
procedimentos
contraordenacionais
relativamente às situações de falta
apuradas na auditoria.
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Auditoria ao sistema de controlo do IVA
das Mercadoria em Depósito Temporário
As
conclusões
desta
auditoria
evidenciaram um bom desempenho por
parte das alfândegas no controlo das
mercadorias em depósito temporário, em
resultado do adequado sistema de
controlo existente sobre o cumprimento
dos prazos legais de armazenagem das
mercadorias.
Contudo, foram identificados alguns
aspetos negativos, de que se destacam:
(i) no âmbito das autorizações de
depósito temporário, em geral, a não
apreciação da solvabilidade financeira dos
operadores, a não realização das vistorias
e a não fundamentação das garantias
aplicadas; (ii) quando às mercadorias não
é atribuído um destino aduaneiro, findo o
prazo de depósito temporário, as
alfândegas têm aplicado indevidamente o
regime de “fazendas demoradas”, o que
permite o prolongamento dos prazos de
armazenagem,
contrariamente,
ao
estipulado na lei comunitária.
Verificaram-se
também
relevantes
constrangimentos
ao
melhor
desempenho,
no
controlo
das
mercadorias em depósito temporário,
designadamente: (i) o Sistema de
Declarações Sumárias (SDS), via marítima,
carece de aperfeiçoamentos e de ligação
aos
sistemas
informáticos
dos
depositários, de modo a agilizar todo o
processo declarativo das mercadorias
para
depósito
temporário,
(ii)
desadequação do mínimo legal previsto
para as garantias, (iii) a falta de ligação do
SDS ao STADA-importação/exportação, o
que
implica
a
realização
de
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procedimentos manuais de apuramento
das declarações sumárias e impede a
disponibilização da informação em tempo
real, (iv) o elevado custo suportado pelo
Estado na destruição das mercadorias
abandonadas, mesmo quando a iniciativa
de importação é da total responsabilidade
do operador.
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Foram efetuadas recomendações para
melhoria do desempenho e de
aperfeiçoamento do regime legal
aplicável.
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Desempenho da Administração Tributária

→ Avaliação do Desempenho dos Serviços de Finanças 20102011

No âmbito do controlo e avaliação do desempenho da AT, merece especial
destaque a avaliação do desempenho dos SF 2010-2011, cujos resultados
evidenciam que o desempenho global dos Serviços de Finanças, em 2011, foi
satisfatório, não obstante o estado ainda considerado preocupante do setor das
execuções fiscais, sobretudo devido ao muito elevado valor de dívida pendente
(M€ 13.596,7 - em 31/dez/2011) e ao facto de cerca de 50% da dívida se
encontrar suspensa e ser de difícil cobrabilidade (não imputável à AT).
A auditoria realça os valores muito elevados da dívida em execução fiscal (13,5 mil
milhões de euros), sendo que cerca de 50% desse valor (6,7 mil milhões)
encontrava-se sem suspensão; mais de 50% da dívida exequenda era de
instauração “antiga”, em final de 2011, 36% tinha mais de 3 anos de instauração
e 22% mais de 6 anos; o baixo valor de dívida abatida por cobrança (28% em
2011) e, ao invés, muito elevado o peso da dívida abatida por prescrição (51%),
declaração em falhas (6%) e anulação (15%); e a elevada taxa apurada (75,88%),
em 2011, no indicador de qualidade (custos de contexto), relativo ao insucesso
total ou parcial dos SF no âmbito dos processos de reclamação graciosa decididos.
São principais causas do diagnóstico obtido os seguintes fatores condicionantes
encontrados: o elevado valor em dívida pendente suspensa por motivos legais; o
elevado valor em dívida pendente incobrável; dificuldades na cobrança das
dívidas, devido à conjuntura económica; constrangimentos relacionados com as
aplicações informáticas, bem como os erros imputáveis aos contribuintes no
âmbito das reclamações graciosas, que acabam por isso em grande medida por
ser decididas a seu favor, daí resultando um elevado insucesso da AT neste
domínio.
Relativamente ao plano de gestão de riscos de corrupção e de infrações conexas
(PGRCIC) em vigor para os SF, considerou-se globalmente adequado, sem prejuízo
de um conjunto ainda bastante significativo de riscos e medidas para o seu
aperfeiçoamento futuro, tal como foi proposto e reconhecido pela AT.
Foram efetuadas recomendações à AT para a melhoria do desempenho dos SF
face às principais deficiências encontradas.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo e avaliação do desempenho operacional dos serviços e
organismos da Administração Tributária

No domínio do controlo do desempenho
da administração tributária, foram
concluídas, em 2012, 8 ações de
controlo/avaliação, destacando-se como
principais resultados, e em síntese, os
seguintes:

Auditoria às restituições de IVA (regimes
especiais)
As conclusões desta auditoria evidenciam
que a despesa fiscal em IVA, relacionada
com as restituições dos regimes especiais,
totalizaram, no período 2008-2011,
M€ 603,9, dos quais 59,5% para as IPSS e
Igrejas, 28% para as Forças Armadas e de
Segurança e Associações e Corporações
de
Bombeiros,
11,5%
para
as
Representações Diplomáticas e 1% para
os Partidos Políticos, tendo sido muito
reduzido o valor das correções, efetuadas,
cerca de 1,4% do valor solicitado.
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Verificou-se também que o sistema de
controlo interno instituído, no sentido de
minimizar o risco de processamento de
restituições indevidas, foi globalmente
positivo, embora se tenham detetado
algumas
situações
com
IVA
indevidamente restituído, no valor de
m€ 341,9.
Foram detetadas várias condicionantes
operacionais por parte dos sistemas de
informação que impedem uma melhor
eficácia e eficiência da AT neste domínio,
bem como alguns constrangimentos de
âmbito legal que obstam a um mais eficaz
desempenho da Direção de Serviços de
Reembolsos, nomeadamente, a não
especificação dos bens e serviços
passíveis de restituição de IVA, a omissão
do prazo para a apresentação das faturas
justificativas dos bens e serviços
adquiridos no âmbito da Lei 19/2003, de
20/Jun, e a não definição de um limite
máximo das necessidades de consumo
das Representações Diplomáticas ou do
agregado
familiar
dos
respetivos
funcionários, a que se refere o nº 2 do
art.º 3º, do DL 143/86, de 16/Jun.
Constatou-se também a possibilidade da
existência de reembolsos duplicados de
IVA aos Partidos Políticos, por dificuldade
de controlo das despesas que foram
objeto de subvenção estatal no âmbito de
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campanhas eleitorais, de acordo com a Lei
19/2003, de 20/Jun
Neste
contexto,
foram
dirigidas
recomendações à AT para que sejam
introduzidos
aperfeiçoamentos
no
sistema de controlo interno, bem como
diligencie para que sejam suprimidos os
constrangimentos legais assinalados,
propondo ajustamentos à lei, no sentido
de melhorar o desempenho e a eficácia
das ações de controlo realizadas pela DSR.

Auditoria ao sistema de controlo dos
REGIMES PREFERENCIAIS
Esta auditoria evidenciou que os sistemas
de informação e de controlo interno
existentes nas alfândegas para aferir
sobre a aplicabilidade dos regimes
preferenciais
são
insuficientes
e
desadequados, sendo o elemento mais
relevante de controlo deste regime o
certificado/declaração na fatura da prova
de origem da mercadoria, o qual é
efetuado, na União Europeia, através do
sistema
informático
denominado
“Specimen Management System”, que se
baseia no confronto entre o cunho
carimbado no certificado e a constante da
base de dados, ou em suporte de papel,
pelo que não deixa de ser considerado um
sistema ainda arcaico.
No que se refere ao tipo de controlo
efetuado pelas alfândegas portuguesas na
importação de produtos sujeitos a
regimes
preferenciais,
foram
desencadeados, entre Jul/2009 e
Jun/2011, 3.274 controlos a posteriori, a
maioria por amostragem (91%) e apenas
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9% por dúvida fundamentada, tendo sido
excessivamente privilegiados os controlos
por amostragem, que são aleatórios e não
baseados em suspeitas de fraude como
são
os
controlos
por
dúvida
fundamentada.
Verificaram-se algumas alterações no
controlo do decurso do prazo dos
inquéritos, que pode acarretar a cobrança
das imposições, que continua a ser
efetuado manual e casuisticamente,
sendo que a única novidade de relevo,
não só no âmbito dos regimes
preferenciais, mas para toda a área
aduaneira, foi a entrada em produção, em
Dez/2011, do novo STADA-importação,
ligado ao Sistema de Seleção Automática
(SSA) das declarações para controlo, o
qual carece de aperfeiçoamentos,
nomeadamente, a possibilidade de obter
informação sobre o histórico do seu
desempenho, aspeto crucial para que o
sistema funcione adequadamente em
termos de fiabilidade e atualidade dos
perfis e indicadores de risco.
Constatou-se que, no âmbito do
desempenho dos serviços, não se têm
desenvolvido ações especificamente
dirigidas aos regimes preferenciais, nem
dispõem
de
critérios
específicos
orientados para o controlo desta área,
tendo-se contatado também algumas
deficiências, de que se destacam, a
existência de certificados que deveriam
ter sido recusados no ato de aceitação em
vez de serem enviados para controlo “a
posteriori”, arrastando-se assim o tempo
de cobrança das imposições, a cobrança
de valores de IVA inferiores a € 25,
acarretando
custos
administrativos
injustificados, e a ausência de critério
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uniforme para a realização de audição
prévia nos processos de liquidação e
cobrança das imposições em resultado da
recusa do benefício pautal.

Auditoria à Dívida Aduaneira Pendente
Os resultados desta ação evidenciaram
que a dívida aduaneira pendente de
cobrança ascendia a M€ 325,6, em
Ago/2012, e estava concentrada em
apenas 3 Alfândegas (Aveiro – 37,5%,
Marítima de Lisboa – 23,7% e Braga –
9,2%), que assumiam 70,4% do total,
sendo pouco expressivos os valores
pendentes nas restantes Alfândegas, e os
montantes que se encontravam em fase
de cobrança coerciva ascendiam a mais de
89% (M€ 289,3), sendo que cerca de 33%
tinham data de instauração anterior ao
ano de 2000, portanto com pouca
probabilidade da Administração Fiscal
recuperar estes montantes.
Em relação ao último diagnóstico
efetuado, em 2010, verificou-se uma
redução drástica (98,2%) dos valores
pendentes de cobrança na Contabilidade
A (de M€ 156,4 em 31/Dez/2009 para
M€ 2,7 em 23/Ago/2012), em resultado
do esforço feito pelas alfândegas em
cumprirem as regras de registo e de
contabilização, no sentido de passarem
para a Contabilidade B os valores que se
encontrassem fora do prazo de
pagamento, sempre que se reúnam os
pressupostos legais para o efeito.
No decurso da auditoria foram regularidas
algumas situações pendentes
que
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implicaram um abatimento de 21% do
respetivo saldo – menos M€ 37.
Foi recomendado que o sistema de
contabilidade aduaneira carece de uma
reformulação global, não tendo registado
melhorias nos últimos dois anos, em
virtude de não ter sido avançado nenhum
dos projetos propostos em auditorias
anteriores, designadamente, a ferramenta
de cálculo automático dos juros, por falta
de recursos financeiros.
Auditoria
ao
desempenho
das
Alfândegas no âmbito das garantias
prestadas
Os resultados desta ação evidenciaram
que o universo das garantias ativas, a
31/Dez/2011, era de 4.727, sendo as
cauções globais de desalfandegamento as
de maior relevância (32,5% do universo
das utilizadas e 96% das declarações
processadas), tendo sido detetado um
conjunto de insuficiências sobre as quais
foi
recomendado
o
respetivo
esclarecimento/regularização.
Verificou-se também que o sistema de
controlo interno implementado é
globalmente insatisfatório, apresentando
diversas insuficiências, designadamente, a
falta de uma política global de
monitorização para deteção/correção de
falhas e acompanhamento sistemático
dos respetivos resultados; existência de
garantias afetas a serviços já extintos,
subsistência de códigos de garantia já sem
base legal, falta de interligação entre os
sistemas
e-DAA
(documento
administrativo de acompanhamento
eletrónico) e o SCA-garantias, o que
permite a um operador sem garantia de
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circulação a realização destas operações,
bem como a ausência da ferramenta
“Business Objects” aplicada aos “e-DAA”,
limitação comum a todas as Alfândegas,
com impactos negativos em vários
aspetos do regime dos IEC e, em última
análise, na receita.
Constatou-se,
também,
que
o
desempenho dos Serviços na concessão
de autorizações de entrepostos tipos A e
E, de armazéns de exportação e dos
procedimentos da declaração simplificada
e de domiciliação, foi desadequado, por
ser extremamente formal, burocrático e
moroso, tendo sido retificado o valor de
uma garantia no valor de m€ 169,3.
Neste contexto, foram efetuadas várias
recomendações à AT para melhoria do
desempenho no âmbito da gestão e
controlo das garantias prestadas.

Auditoria aos processos de execução
fiscal na situação de suspensão nos SF do
Porto
O diagnóstico efetuado evidencia que os
processos de execução fiscal (PEF) em
fase de suspensão no distrito do Porto,
em Set/2011, totalizavam 86 081, a que
correspondia M€ 1 799 de quantia
exequenda e representavam 44,7% do
total da dívida objeto de cobrança
coerciva no distrito.
Neste contexto, apurou-se que daquele
universo de PEF em fase de suspensão os
5 SF do concelho do Porto absorviam 15
430 PEF, a que correspondia M€ 673,9 de
quantia exequenda, o equivalente a cerca
de 18% das execuções fiscais suspensas
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no distrito e a 37% da correspondente
quantia exequenda, a qual se encontrava
maioritariamente assegurada por garantia
bancária (65%), sendo que a principal
causa suspensiva, em termos de valor em
execução, decorria dos diferentes tipos de
contencioso que têm por objeto a
ilegalidade ou inexigibilidade da dívida
(cerca de 76%) e, em número de PEF,
resultava de declarações de falências
(71%).
Por seu turno, os resultados das
verificações efetuadas evidenciam que
foram adotadas medidas adequadas de
gestão e controlo da situação de
suspensão dos PEF, designadamente para
a certificação das suas causas e efetiva
subsistência,
fundamentalmente
despoletadas a nível distrital e central,
através do envio periódico de listagens de
processos suspensos para verificação da
sua regularidade.
Todavia, a inexistência de um sistema
adequado de transmissão de informação
entre os Tribunais e a AT revela-se como
uma das mais importantes condicionantes
do conhecimento tempestivo do desfecho
de procedimentos judiciais com efeitos
em sede de execução fiscal, potenciando,
designadamente, a manutenção de
suspensões indevidas.
Constatou-se também a necessidade de
aperfeiçoamento de certos aspetos dos
sistemas de informação ao dispor das
execuções fiscais que afetam a gestão e o
controlo da tramitação dos processos, em
particular no que respeita à fase de
suspensão, devido à existência de
procedimentos
não
controlados
informaticamente, v.g., no caso dos
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recursos, a que normalmente se associa o
enquadramento artificial em fases de
tramitação que possibilitem o efeito
suspensivo da execução e dificuldades
diversas na recolha e gestão de garantias.
Acresce que os constrangimentos das
aplicações
informáticas
obrigam
invariavelmente
à
utilização
de
expedientes informáticos para assegurar a
suspensão da execução fiscal, assim
potenciando a geração de dados que
subvertem a efetiva situação suspensiva
dos processos e, como tal, dificultam o
controlo
da
sua
regularidade,
designadamente no que se reporta a
garantias, e, por outro lado, revelam-se
claros fatores de ineficiência do
desempenho dos recursos humanos
afetos ao setor nos SF
Neste
contexto, foram
efetuadas
recomendações para serem introduzidos
aperfeiçoamentos
no
s
sistemas
informáticos,
bem
como
o
estabelecimento de um protocolo com os
Tribunais
Administrativos
e
Fiscais/Ministério da Justiça, no âmbito da
transmissão de informação sobre o
desfecho de procedimentos judiciais,
indispensável à tempestiva tramitação
dos processos executivos.
Auditoria ao
Alfândegas

Desempenho

de

2

Os resultados desta ação de controlo
evidenciaram um bom desempenho
global das duas Alfândega auditadas, no
período 2009-2011, em termos de eficácia
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e de eficiência, sendo de realçar,
designadamente, um grau elevado de
cumprimento dos objetivos fixados
( 100% e 80% respetivamente), o controlo
de depositários autorizados e garantias, a
tramitação
dos
processos
de
contraordenação findos e os resultados
muito positivos ao nível da atividade
fiscalizadora, ao que acresce uma gestão
operacional globalmente positiva.
No entanto, detetaram-se vários pontos
fracos e constrangimentos de qualidade
nos diferentes setores de atividade,
alguns dos quais não imputáveis às
Alfândegas, decorrentes, nomeadamente,
da inexistência de bases de dados locais
nalgumas áreas, das pendências de
processos de cobrança “a posteriori”, de
reembolso e de isenções de ISV, de
lacunas ao nível dos processos de
contraordenação e da Contabilidade B, de
insuficiências no âmbito dos recursos
humanos e materiais, bem como de
algumas deficiências de controlo.
Neste
contexto, foram
efetuadas
recomendações à AT no sentido de serem
alterados alguns dos procedimentos
existentes, bem como a implementação
de
outros,
nomeadamente
o
desenvolvimento
de
um
sistema
informático nacional integrado de registo,
controlo e acompanhamento dos
processos de contraordenação, com a
desejável interligação ao SEF-Web e a
possibilidade de emissão do DUC para a
generalidade dos pagamentos a efetuar
nas EA.
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Melhoria da Gestão de Recursos Humanos da AP

→ Prestação de serviços pagos como rendimentos da
categoria A, sem IVA

Os serviços que a FLUP adquire aos seus trabalhadores detentores de uma
relação jurídica de emprego público no âmbito das prestações de serviços
ao exterior (PSE) ou prestações de serviços no interior da Universidade (PSI)
são pagos como rendimentos da categoria A (trabalho dependente),
processados conjuntamente com os respetivos vencimentos, e não são
sujeitos ao Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), quando nos
encontramos perante verdadeiros serviços prestados em acumulação com
os respetivos contratos de trabalho.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo da Gestão e da Racionalização dos Recursos Humanos da
Administração Pública

Sugestões para flexibilizar e racionalizar
o SIADAP
Decorrente da solicitação do Secretário
de Estado da Administração Pública
(SEAP), a IGF formulou e apresentou um
conjunto de sugestões para flexibilizar e
racionalizar o SIADAP, com especial foco
nos subsistemas de avaliação do
desempenho
dos
dirigentes
e
trabalhadores da Administração Pública.
Flexibilizar: no sentido de os subsistemas
evoluírem para uma maior adaptabilidade
e, principalmente, na simplificação da
tramitação procedimental inerente, mas
sem detrimento dos direitos e garantias
que visam assegurar;
Melhorar: aperfeiçoar o quadro legal
então
em
vigor,
especificamente
decorrente
da
aplicação
pelos
destinatários de algumas normas do
SIADAP;
Racionalizar a despesa: adequar algumas
particularidades dos subsistemas que
possam ser relevadas no atual contexto
de extrema restrição orçamental;
Neste âmbito, as sugestões formuladas
sintetizam-se nas seguintes:
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 Avaliação de serviços e de dirigentes
com periodicidade bianual (avaliação
passar a realizar-se de 2 em 2 anos);
 Avaliação com base nas competências,
regime excecional convertido em
regime comum para certas carreiras;
 Relevância de avaliações anteriores ao
atual SIADAP deve cessar;
 Valoração dos “resultados” e das
“competências” através de escala de 5
níveis, visando reforçar e simplificar a
diferenciação de desempenhos.

Auditoria a contratos de aquisição de
serviços numa Faculdade
Os serviços que a Faculdade adquire aos
seus trabalhadores detentores de uma
relação jurídica de emprego público no
âmbito das prestações de serviços ao
exterior (PSE) ou prestações de serviços
no interior da Universidade (PSI) são
pagos como rendimentos da categoria A
(trabalho dependente), processados
conjuntamente com os respetivos
vencimentos, e não são sujeitos ao
Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA), quando nos encontramos perante
verdadeiros serviços prestados em
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acumulação com os respetivos contratos
de trabalho.
Sobre os serviços prestados pelos
Docentes da Faculdade integrantes da
amostra:
48
violaram
o
correspondente
compromisso de dedicação exclusiva, no
montante total de m€46,2 (por
inexistência de contrato entre a FLUP/UP
e as adquirentes e/ou por não
reconhecimento prévio do respetivo nível
científico ou técnico), e 128 foram
acumulados sem a prévia autorização ao
efeito emitida pelo Reitor da UP;
62, totalizando o montante de m€ 47,3,
foram pagos pela FLUP mediante
invocação/habilitação de um regulamento
de prestação de serviços revogado;
Correspondentes a um montante
faturado de m€60,9, apresentam
incorreções a título de overheads de
m€ 7,4
Relativos a m€ 181, contabilisticamente
enquadrados como de “colaborações
técnicas especializadas”, não tiveram
incidência de descontos para nenhum
regime obrigatório de proteção social;
Existência
de
uma
manifesta
informalidade
nos
processos
de
contratualização de serviços pela
Faculdade, seja com as entidades
adquirentes (69 das prestações não têm
evidência de instrumento contratual
escrito), seja com os trabalhadores
prestadores (mais de 87% dos Docentes
prestaram
serviços
sem
contrato
firmado), assim como uma inadequada
metodologia de formação de preços
(decorrente
essencialmente
da
inexistente intervenção da Faculdade);
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A receita das prestações de serviços da
Faculdade não contribuiu, ao longo do
período temporal da amostra, para a
diminuição da sua dependência face ao
Orçamento do Estado.

Auditoria à Escola de Economia e Gestão
de uma Universidade
Reposicionamento de duas docentes na
categoria de professor auxiliar, em
conformidade com o regime de transição
estabelecido no n.º 5 do artigo 10.º do DL
n.º 205/2009, de 31/ago, porquanto os
requisitos legalmente exigidos (obtenção
do grau de doutoramento) ocorreram
antes de 1/jan/2011;
Incorreta aplicação das taxas de redução
estabelecidas no artigo 19.º da LOE 2011
aos honorários pagos aos docentes que
acumulam funções como prestadores de
serviços da própria Universidade e da
EEG;
Tramitação dos processos de aquisição
evidenciou omissões várias relativamente
a aspetos relevantes, que dificulta o
controlo da aplicação das medidas
estabelecidas nos artigos 22.º do LOE
2011 e 26.º da LOE 2012 ;
Cálculo incorreto da taxa de redução
estabelecida no artigo 22.º da LOE 2011,
que está na origem do pagamento ilegal
de € 116 a uma prestadora de serviços;
Enquadramento indevido no regime de
isenção da prestação de serviços à
Entidade Reguladora de Saúde e
inobservância do prazo estabelecido no
artigo 36.º do CIVA, quanto aos serviços
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prestados ao Tribunal de Contas, passível
de consubstanciar, no primeiro caso, a
contraordenação prevista e punida nos
termos do artigo 123.º do RGIT e no
segundo, a contraordenação prevista e
punida nos termos da alínea a) do n.º 5 do
artigo 114.º do RGIT;
Incumprimento, em 2011, do dever de
informação estabelecido no Despacho
n.º 5564/2011, de 17/mar, encontrandose obrigada a remeter trimestralmente ao
Ministro de Estado e das Finanças e ao
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior informação relativa às despesas
com a celebração ou renovações de
contratos de aquisição de serviços,
designadamente contratos de prestação
de serviços na modalidade de tarefa e de
avença, bem como cujo objeto seja a
consultoria técnica.

Nas

auditorias

realizadas

sobre

procedimentos concursais, negociações

inobservância do disposto no art. 18.º da
LOE 2010.
Pagamento de m€ 1,5 (2010) em
montante superior ao previsto no
despacho para fixação de verbas a atribuir
com alterações de posicionamento
remuneratório;
O recurso a trabalho extraordinário não
tem características de excecionalidade,
constituindo uma prática regular;
Ultrapassagem do limite legal de trabalho
extraordinário, tendo sido percebido em
excesso do limite o montante de €730,80.
Processos de avaliação do desempenho
relativos aos anos de 2007 a 2010,
concluídos após início da auditoria da IGF,
respetivamente setembro de 2011;
Consequentemente,
trabalhadores
prejudicados no direito de alteração
obrigatória
de
posicionamento
remuneratório;

verificámos:

Incumprimento das regras de avaliação do
desempenho ao aplicar, relativamente a
2007, a avaliação por ponderação
curricular a todos os trabalhadores.

Integração de trabalhadores nomeados
em comissão de serviço extraordinária no
seu mapa de pessoal, através de listas
nominativas, sem que para tal estivessem
reunidos os requisitos legais;

Os processos de averiguações realizados

remuneratórias e despesas com pessoal,

Irregular pagamento ao Presidente de um
Instituto de despesas de representação
inerentes ao cargo de Diretor-Geral, em
2010 e 2011.
Irregular reforço da verba para atribuição
de prémios de desempenho por
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incidiram sobre:




Contratação de docentes para
lecionar unidades curriculares dos
planos de estudos ministrados na
Escola Superior de Educação de
Coimbra no Instituto Politécnico
de Coimbra.
Avaliação de desempenho de
2010 dos trabalhadores dos
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serviços de ação social (SAS) de
uma Universidade.
Avaliação de desempenho de
2009 de trabalhador de um
instituto;
Aplicação do SIADAP numa Polícia
Municipal.

trabalhadores e representou gastos em
2010 e 2011 de, respetivamente, m€ 209
e m€ 199, a que corresponde uma média
mensal de m€ 17;
As

circunstâncias

de

execução

da

atividade configuram uma situação de
prestação de trabalho extraordinário,
pelo que os termos em que tem sido
efetuada a sua remuneração deve ser

Averiguações
numa
Empresarial Municipal

Entidade

No âmbito do presente processo de
averiguações à regularidade de encargos
com o pessoal assumidos pela Entidade
Empresarial Municipal, relativamente aos
anos de 2010 e 2011, concluímos:
Dos M€ 12,5 e M€ 11,6 gastos com o
pessoal, incorridos em 2010 e 2011,
respetivamente, m€ 255 e m€ 253
respeitaram ao pagamento de um
suplemento designado por Remuneração
Temporária de Função (RTF), abrangendo,
naqueles anos, um universo de 112 e 117
trabalhadores;
Considerando que a mencionada RTF tem
a natureza de um suplemento
remuneratório, não integrando, por isso,
a remuneração base dos trabalhadores, o
seu abono com os subsídios de Natal e de
férias, no montante global de m€ 72, nos
anos de 2010 e 2011, é ilegal, face ao
disposto nos mencionados artigos 207.º e
208.º do RCTFP, pelo que deverá
promover-se a sua reposição.
Por
sua
vez,
o
complemento
remuneratório, instituído em 2009, com a
designação
atual
de
Campanha
Extraordinária
de
Mudança
de
Contadores, envolve cerca de 100
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considerada ilegal, e, por conseguinte,
passar a observar-se as regras do trabalho
extraordinário enquadráveis no n.º 1 do
artigo 160.º do RCTFP;
Confirma-se a denúncia, na parte em que
refere a ausência de mecanismos que
confiram igualdade de acesso de todos os
trabalhadores
aos
referenciados
acréscimos remuneratórios, porquanto a
empresa não apresenta evidências (v.g.
notas de serviço e listas de inscritos) de os
mesmos terem sido objeto da divulgação
generalizada que alega ter efetuado;
Confirma-se que parte dos trabalhadores
aufere simultaneamente remuneração a
título de trabalho extraordinário, de
Remuneração Temporária de Funções e
de
participação
na
Campanha
Extraordinária
de
Mudança
de
Contadores. Estiveram nessa situação 45
trabalhadores, em 2010, num universo de
225, e 23, num total de 173, em 2011, e
as verbas auferidas excederam, nalguns
casos, o montante que corresponde à
remuneração base;
A

inexistência

de

normas

escritas

definidoras dos critérios de afetação das
viaturas de serviço e correspondente
utilização,

não

acautela

os

riscos

potenciais de uso dessas viaturas para fins
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meramente privados, apesar de não ter
sido apurada qualquer situação nestas
condições;

O dever de comunicação não se aplica aos
cidadãos nacionais dos países do espaço
europeu ou de outros relativamente aos
quais vigore idêntico regime.

A empresa não emitiu declaração de
rendimentos em espécie, nos montantes
de

m€ 2,35

e m€ 3,13, auferidos,

respetivamente, em 2010 e 2011, por
uma trabalhadora, em consequência da
atribuição e utilização, nos termos do
clausulado no contrato de trabalho, de
viatura da empresa.

Acompanhamento da implementação
das recomendações formuladas no
âmbito de auditorias aos custos públicos
com remunerações e outros abonos
Faculdade de Direito de uma

Face ao reduzido número de entidades
empregadoras públicas que estavam a
efetuar as referidas comunicações, a IGF
contemplou a realização de um inquérito
por questionário, que na primeira fase
incidiu
sobre
municípios
e
estabelecimentos de ensino superior
público, ambos os universos do
Continente.
O inquérito foi aplicado a um total de 497
entidades empregadoras públicas, 219 do
universo de estabelecimentos de ensino
superior público (103 de ensino
universitário, 110 de ensino politécnico e
6 de ensino superior militar e policial) e
278 municípios.
N.º de inquiridos e de respondentes

Faculdade de Letras de uma Universidade

Contratação
apátridas

de

estrangeiros

ou

Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 99.º
do Regulamento do Regime do Contrato
de Trabalho em Funções Públicas, o dever
de as entidades públicas comunicarem à
IGF a celebração e a cessação de
contratos de trabalho em funções
públicas com trabalhadores estrangeiros
ou apátridas.
A comunicação das contratações deve
ocorrer antes do início da correspondente
prestação de trabalho, e, no caso das
cessações, no prazo de 15 dias após tal
facto.
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No triénio de 2009 a 2011, os 181
municípios celebraram 55 contratos e
cessaram 56, enquanto os 185
estabelecimentos de ensino superior
celebraram 157 contratos e cessaram
103.
Nos municípios 45% dos trabalhadores
desenvolvem atividades indiferenciadas
(apoio operacional, higiene e limpeza) e
nos estabelecimentos de ensino sobressai
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a atividade de docência e de investigação,
com
representatividade
de
respetivamente 51,2% e 41,7%.
Quanto à remuneração auferida pelos
trabalhadores,
verifica-se
que
só
excecionalmente é ultrapassada a 3.ª
posição remuneratória de cada carreira.
Em 2011, com a contratação de 243
trabalhadores
estrangeiros,
foi
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despendido o montante de M€ 5,6, dos
quais m€ 600, relativos a 73 contratos em
28 municípios e M€ 5,1, relativos a 170
contratos em 37 estabelecimentos de
ensino superior.
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Endividamento Municipal

→

Problemas no endividamento Municipal
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Falta de fiabilidade da informação financeira produzida pelos
municípios, em especial, no que respeita ao passivo exigível ( outras
dívidas a terceiros ) e às imobilizações financeiras;
Outras insuficiências ao nível da aplicação do POCAL,
nomeadamente a falta ou a insuficiente utilização das contas
relativas a compromissos de exercícios futuros e as omissões ou
fragilidades existentes ao nível da implementação da contabilidade
de custos;
Prática sistemática de empolamento ao nível da previsão das
receitas orçamentais, em especial, de capital, situação que permite
consagrar, de forma artificial, a realização e/ou existência despesa
num nível muito superior à capacidade das autarquias para efetuar
o seu pagamento atempado, resultando desta prática um elevado
risco para o equilíbrio orçamental e a sustentabilidade da dívida
municipal;
Níveis de endividamento globais desadequados do quadro
financeiro de cada autarquia, em especial, atendendo às suas
receitas e, em regra, uma situação financeira de curto prazo
desequilibrada, com elevados saldos reais negativos de operações
orçamentais, prazos médios de pagamento muito superiores aos
parâmetros legais e violação da regra do equilíbrio financeiro
mínimo;
Situações de desequilíbrio conjuntural e/ou estrutural, o que
justifica o recurso a planos de saneamento ou reequilíbrio
financeiros.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo do endividamento e da situação financeira da Administração
Local Autárquica

No âmbito do projeto em referência
foram realizadas 16 auditorias, com os
seguintes objetivos:






Cinco, em matéria de controlo do
endividamento e da situação
financeira municipal;
Duas, no que respeita ao controlo
dos Programas PPTH e PREDE,
relativamente aos quais também
foi elaborada uma informação
com o seu impacto no conjunto
de municípios aderentes ( 108 ).
Nove, no que respeita ao controlo
da aplicação das verbas deduzidas
para o Fundo de Regularização
Municipal.

Para além disso, a IGF, no âmbito do
processo de recolha de informação
desencadeado por Carta do Ministro de
Estado e das Finanças e do Ministro
Adjunto, efetuou a recolha e tratamento
sistemático da informação financeira de
786 entidades.
Os principais resultados das referidas
auditorias e do trabalho indicado são
apresentados, por objetivo e, sendo caso
disso, por município, nos pontos
seguintes.
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Endividamento e situação financeira dos
municípios
O endividamento do primeiro Município
auditado ascendia, no final de 2011, a M€
34,7.
Nesse exercício, a situação financeira de
curto prazo evidenciava uma situação
pouco equilibrada, que já vinha de anos
anteriores, existindo um relevante saldo
real negativo de operações orçamentais
(M€ 1,4), PMP a terceiros acima dos
parâmetros legais ( 86 dias ) e
desajustamento entre as dívidas de CP e
as disponibilidades.
As
receitas
orçamentais
foram
sistematicamente
empoladas,
registando-se nas de capital um índice de
execução máximo de 44%, situação que
permitia prever artificialmente despesas,
em 2011, de M€ 9,5, cujo pagamento não
era possível realizar atempadamente.
No final de 2011, o Município não
apresentava
uma
situação
de
desequilíbrio conjuntural nem estrutural,
tendo cumprido, nesse ano, os limites
legais de endividamento.
Relativamente ao segundo Município
auditado, importa referir que os
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orçamentos foram sistematicamente
empolados, tendo as receitas de capital
evidenciado, em 2010, índices de
execução de apenas 33%, o que potencia,
artificialmente, a realização/ existência de
elevados montantes de despesa para o
pagamento dos quais não existiam
disponibilidades ( 2011: M€ 11,6 ).
Foi violado, de forma sistemática, o
princípio do equilíbrio orçamental em
sentido substancial, o que espelha a
existência de uma gestão orçamental
desequilibrada.
O
endividamento
municipal,
que
aumentou M€ 7,9 entre 2008/2011,
atingiu, no final daquele último ano, o
montante de M€ 35,6, evidenciando um
nível desadequado do quadro financeiro
da Autarquia.

Quanto ao quarto Município auditado,
salientamos a falta de fiabilidade dos
documentos de prestação de contas.
O endividamento municipal ascendeu, em
2011, a M€ 17,7, tendo decrescido desde
2008 M€ 2,23 ( 11% ), evidenciando, ainda
assim, um nível global desadequado ao
quadro financeiro da Autarquia.
No quadriénio 2008/2011, a Autarquia
apresentou uma situação financeira de CP
desequilibrada, evidenciando em 2011,
mesmo após a adesão ao PREDE
( empréstimo de M€ 2,7 ), um PMP de 235
dias e um relevante saldo real negativo de
operações orçamentais ( M€ 6,4 ).

Não obstante o recurso a PPTH e a um
PSF, o segundo município auditado, no
final de 2011, continuava em situação de
desequilíbrio financeiro de CP.

O quinto município auditado incumpriu,
em 2009 e 2011, os objetivos previstos
para o PMP ( com redução no primeiro
ano e aumento no segundo ) na sequência
da adesão ao PREDE, devendo a taxa de
juro dos empréstimos do Estado sofrer,
oportunamente, um acréscimo de 0,5
pontos percentuais.

Não foram adotadas as medidas
necessárias para o cabal cumprimento
dos objetivos previstos no PSF e, entre
2008/2010, os decorrentes da adesão ao
PPTH, sendo que, desta última situação,
resulta um aumento da taxa de juro do
capital mutuado com o Estado de 0,8 pp.

As
receitas
orçamentais
foram
sistematicamente empoladas, em especial
na vertente de capital ( 2011: taxa de
execução de 38% ), situação que permitia
“ acomodar ” a previsão de despesas de
M€ 8,9, cujo pagamento não era possível
realizar atempadamente.

O Município violou, no final de 2009, os
limites legais de EMLP e de EL previstos na
LFL, sendo tal situação suscetível de gerar
responsabilidade financeira, não obstante
terem passado a ser cumpridos no final de
2010.

O sexto Município auditado cumpriu, em
2010 e 2011, todos os limites legais de
endividamento municipal legalmente
consagrados.
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No que concerne ao sétimo Município
auditado refira-se que os documentos de
prestação de contas do triénio 2009/2011
não refletiam, com inteira fiabilidade, nas
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rubricas do passivo exigível, a situação
económico-financeira deste Município,
pois a IGF realizou relevantes correções,
para mais, de, respetivamente, M€ 9,7,
M€ 10,4 e M€ 10,9.
Os orçamentos foram sistematicamente
empolados, tendo as receitas de capital
evidenciado, em 2011, um índice de
execução de apenas 43%, o que potencia,
de forma artificial, a realização/existência
de elevados montantes de despesa para o
pagamento dos quais o MS não tinha
disponibilidades ( 2011: M€ 45,3 ).
Foi violado, de forma sistemática, o
princípio do equilíbrio orçamental em
sentido substancial, o que espelha a
existência de uma gestão orçamental
desequilibrada.
O endividamento municipal aumentou
significativamente
entre
2008/2011
( M€ 30 ), ascendendo, no final do último
ano, a M€ 110, o que evidencia um nível
global desadequado do quadro financeiro
da Autarquia.
A situação financeira de CP manteve-se
negativa e desequilibrada ao longo do
triénio, apresentando, no final de 2011,
um saldo real negativo de operações
orçamentais de M€ 64,6 e um PMP a
terceiros de 431 dias.
O Município violou, no final de 2010 e
2011, os limites legais de EMLP previstos
na LFL e na LOE de 2011, sendo que tais
situações ficaram a dever-se a uma
quebra
significativa
das
receitas
relevantes para o cálculo do limite e à
consideração de um ECP, que foi,
entretanto, amortizado.
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A Autarquia
2011, uma
desequilíbrio
estrutural, o
um plano de
financeiro.

apresentava, no final de
situação de simultâneo
financeiro conjuntural e
que justificava o recurso a
saneamento ou reequilíbrio

No oitavo Município, os documentos de
prestação de contas de 2010 não
refletiam, com inteira fiabilidade, a sua
situação
económico-financeira,
pois
foram efetuadas relevantes correções nas
rubricas dos investimentos financeiros
(M€ 2,9, para menos) e do passivo exigível
(M€ 1, para mais ).
O endividamento municipal aumentou,
entre 2008 e 2010, 48,6%, passando para
M€ 110, à custa, sobretudo, da
componente de empréstimos de médio e
longo prazo, que cresceu 61,3% ( passou
de M€ 62,6 para M€ 110 ).
Os orçamentos foram sistematicamente
empolados, tendo as receitas de capital
evidenciado, em 2010, índices de
execução de apenas 57%, o que potencia,
artificialmente, a realização/existência de
elevados montantes de despesa para o
pagamento dos quais o Município não
tinha disponibilidades ( 2010: M€ 49,6 ).
Não obstante o recurso ao PREDE em
2009, a situação financeira de CP, que já
era negativa e desequilibrada em 2008,
piorou no final de 2010, sendo manifesta
a dificuldade para solver atempadamente
os compromissos desta natureza.
No ano de 2009, o Município não cumpriu
os objetivos para a evolução do PMP
decorrentes da adesão ao PREDE, ao
contrário do que se verificou em 2010,
nem o objetivo, de âmbito geral, de
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redução sustentada da dívida comercial
em valor pelo menos idêntico ao dos
empréstimos contratados ao abrigo deste
Programa.
O Município violou, de acordo com a
interpretação da IGF, o regime especial de
endividamento líquido do ano de 2010,
mas cumpriu os limites legais de
empréstimos de médio e longo prazo, de
empréstimos de curto prazo e de
endividamento líquido previstos na LFL.
A IGF efetuou, em qualquer das
auditorias, um conjunto diverso de
recomendações com vista a ultrapassar as
irregularidades e fragilidades que
identificámos supra.

Controlo dos programas PPTH e PREDE
Relativamente às auditorias efetuadas no
âmbito deste projeto, salientamos, no
que respeita a um dos municípios
auditados, as divergências materialmente
relevantes nas grandezas consideradas
pela DGAL para o apuramento do PMP
relevante para o PREDE.
Consequentemente, o PMP apurado pela
IGF em 2010 é superior em 111 dias ao da
DGAL, constatando-se o incumprimento,
em 2009 e 2010, do objetivo de redução
daquele indicador, o que originou um
acréscimo na taxa de juro remuneratória
do capital mutuado pelo Estado de 0,6
pontos percentuais.
O endividamento municipal ascendeu, em
2010, a M€ 7,2, e, apesar da adesão ao
PREDE ( que permitiu a transformação e
consolidação de m€ 987 de dívida
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comercial em financeira ), as “ outras
dívidas a terceiros ” aumentaram m€ 350,
pelo que do recurso ao Programa resultou
a duplicação do endividamento no
montante do financiamento obtido.
O Município evidenciou, em 2010, uma
situação financeira de CP desequilibrada,
com um relevante saldo real negativo de
operações orçamentais ( M€ 3,6 ) e um
elevado PMP a terceiros ( 260 dias ),
superior, aliás, ao evidenciado antes da
adesão ao PREDE.
Mantinha-se, em 2010, não obstante o
recurso ao PREDE, uma situação de
desequilíbrio conjuntural.
O processo de elaboração e gestão
orçamental evidenciou a prática reiterada
de empolamento de receitas orçamentais
( taxa de execução em 2010, de apenas
48% ), o que permitiu a previsão artificial
de despesas, em 2010, de M€ 11,9, cujo
pagamento não era possível realizar
atempadamente.
No
segundo
Município
auditado
apurámos, na auditoria efetuada,
significativas divergências nas grandezas
consideradas pela DGAL para o PMP
relevante para os PPTH e PREDE, e as
correções efetuadas ao nível do passivo
exigível ( 2010: mais M€ 3,1 ).
O Município não cumpriu, de 2008 a
2010, o objetivo de redução do PMP
resultante da adesão aos PPTH e PREDE, o
que origina um acréscimo na taxa de juro
remuneratória do capital mutuado pelo
Estado de, respetivamente, 0,7 e 0,5
pontos
percentuais,
segundo
o
apuramento da IGF.
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A Autarquia apresentou um nível de
endividamento global materialmente
relevante ( 2010: M€ 77,5 ), crescente e
desproporcionado do seu quadro
financeiro, em especial, das suas receitas.
Não obstante a adesão aos PPTH e PREDE
e a consequente transformação ( e
consolidação ) de M€ 14 de “ outras
dívidas a terceiros ” em dívida financeira,
o Município continuava a evidenciar, no
final de 2010, uma situação financeira de
CP muito desequilibrada, com um
relevante saldo real negativo de
operações orçamentais ( M€ 341,1 ) e um
elevado PMP a terceiros ( 298 dias ).
No final de 2010, ou seja, já após o
recurso aos PPTH e PREDE, a Autarquia
continuava a evidenciar desequilíbrio
conjuntural, o que justifica, de acordo
com o quadro legal, o recurso a um plano
de saneamento financeiro, caso a situação
não tenha sido entretanto ultrapassada.
Persistiam um conjunto de fragilidades e
procedimentos inadequados ao nível do
processo de elaboração e gestão
orçamental, de que salientamos a prática
reiterada de empolamento de receitas
orçamentais ( com uma taxa de execução
de apenas 52% em 2010 ), situação que
permitia “ acomodar ” a previsão de
despesas, nesse ano, de M€ 58,1, cujo
pagamento não era possível realizar
atempadamente.
A IGF efetuou, em qualquer das
auditorias, um conjunto diverso de
recomendações com vista a ultrapassar as
irregularidades e fragilidades que
identificámos supra.
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Ainda em matéria de PPTH e PREDE e na
sequência das auditorias efetuadas nos
anos anteriores e em 2012, a IGF realizou
uma avaliação global dos resultados dos
PPTH e PREDE nos 108 municípios
aderentes ( com 15 auditorias e 93
controlos à distância ), cujos resultados
incidiram sobre os anos de 2008/2010.
O cálculo do PMP, que está subjacente a
análise
do
comportamento
dos
municípios em termos da evolução
daquele indicador para os referidos
Programas, assenta em informação
recolhida com base numa metodologia
inadequada, tendo a IGF efetuado, nos
anos de 2007/2010, correções de valor
materialmente muito relevante nas
grandezas consideradas.
De facto, relativamente a 33 municípios
no primeiro ano indicado e 108 nos
restantes, a IGF efetuou as seguintes
correções:




Na dívida a fornecedores: mais
M€ 37, M€ 1 364, M€ 1 638 e M€
1 785;
Nas aquisições de bens e serviços:
menos M€ 217, M€ 836, M€ 635 e
M€ 910.

Consequentemente, os PMP apurados,
que estão na base das comunicações
efetuadas pela DGTF quanto às variações
de taxas de juro relativamente ao capital
mutuado pelo Estado, são incorretos.
Desse facto resulta um benefício indevido
para muitos municípios aderentes, que
deviam ser onerados:


Em termos de PPTH, com um
acréscimo total de 18,3 pp, que é
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quase equivalente ao triplo do
que resulta das comunicações da
DGTF ( 6,6 );
Ao nível do PREDE, com um
acréscimo adicional de 7,2 pp face
ao que decorre das comunicações
efetuadas pela DGTF ( 29,8 pp ).

Recomendámos, por isso, a:






Reapreciação, por parte da DGTF,
das consequências da evolução
dos PMP ao nível da variação da
taxa de juro nos anos de 2008 a
2010, atendendo a que só
produzirão efeitos, em regra, a
partir de 2013;
Alteração
da
metodologia
subjacente ao apuramento do
PMP, nomeadamente através da
clarificação da informação a
recolher relativamente a cada
uma das variáveis relevantes;
Reequacionar as caraterísticas,
enquadramento e controlo dos
objetivos que vinculem os
municípios em programas futuros
de idêntica natureza.

Controlo dos pagamentos a efetuar com
verbas provenientes do Fundo de
Regularização Municipal
No ano de 2012, foi solicitada, por 10
municípios, a intervenção da IGF para os
efeitos previstos no art. 19.º do DL n.º
38/2008, de 7/mar, ou seja, para
confirmar a “ (…) veracidade e do teor das
dívidas (…) ” a serem pagas pela DGAL
com os montantes que foram deduzidos,
nas transferências orçamentais, para o
FRM, face à violação dos limites legais de
endividamento municipal.
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Desses 10 pedidos a IGF deu resposta a 9
( está, ainda, pendente o processo do
Município de Castelo de Paiva, por razões
imputáveis à Autarquia ), tendo sido
confirmados 903 documentos de despesa,
de que resultou a possibilidade de
utilização de M€ 2,9 de verbas do FRM
para pagamento de dívidas municipais
abrangidas pelo conceito de pagamentos
em atraso.
Por fim, no âmbito do processo,
desencadeado por Carta do Ministro de
Estado e das Finanças e do Ministro
Adjunto e dos Assuntos Parlamentares,
relativo à recolha de informação e
tratamento sistemático da dívida dos
municípios e das associações de
municípios, bem como de entidades, de
qualquer natureza, sobre as quais
exercem influência dominante ou poderes
de controlo, a IGF tratou a informação
financeira de 786 entidades.
Na sequência desse trabalho, a IGF
elaborou e remeteu oportunamente para
a Tutela, um documento de trabalho do
qual consta, de forma discriminada por
tipo de entidade (municípios, associações
de municípios, entidades do setor
empresarial
local,
serviços
municipalizados, fundações, cooperativas
e outras associações), informação, sobre
os montantes totais reportados a
31/dez/2011, relativamente:





Às
dívidas
existentes
(discriminadas por natureza, nos
casos em que essa informação foi
prestada);
Aos processos judiciais em curso;
Aos passivos contingentes;
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Aos compromissos assumidos
para os anos seguintes (que não
constam da dívida); e
Às disponibilidades
(quando
indicado).
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Racionalização da Despesa com Investimento Público

→

Controlo das empreitadas de obras públicas e
aquisição de bens, na administração local
autárquica

Verificámos, num dos Municípios auditados, importa destacar que, no período em
análise, dos M€ 6,5 de adjudicações efetuadas, 52% foram-no na sequência de concurso
público, 6%, de concurso limitado e 41%, por ajuste direto, a que correspondem M€ 2,7.
Destes, cerca de M€ 1,1 respeitam a um único ajuste direto ao abrigo do regime
excecional aplicável às obras do Parque Escolar.

Em 43 adjudicações com obras concluídas, verificaram-se trabalhos a mais ou
imprevistos em 12% das obras, no montante de m€ 173, e trabalhos de suprimento de
erros e omissões numa obra, no montante total de m€ 107.
Registaram-se igualmente trabalhos a menos em 23% dessas 43 adjudicações, no
montante de m€ 254, pelo que a derrapagem total de custos foi de m€ 26.
A execução financeira das empreitadas apresentou, também, no final do prazo
contratual inicial desvios que variaram entre 21,70% e um valor percentual de 62,75%.
Ao nível do sistema de controlo interno, detetámos inúmeras fragilidades, na sua
maioria, reconhecidas pelas autarquias locais, e que evidenciam situações que tendem a
verificar-se em vários municípios.
Em alguns municípios, a concentração na mesma Divisão das competências em matéria
de procedimentos pré-contratuais e de formação do contrato, por um lado, e de
fiscalização da execução física e financeira das empreitadas, por outro, evidencia o
desrespeito do princípio da segregação de funções.
A designação dos mesmos elementos, de forma reiterada, antes da entrada em vigor do
CCP, para as comissões de abertura de concurso e de análise das propostas e, desde
então, para os júris dos procedimentos de concurso, quase não existindo rotação ou
alternância dos mesmos, de procedimento para procedimento também é um
procedimento que deve ser corrigido pelas entidades em que o mesmo se verifica.

A inexistência de contas finais das empreitadas por falta de apuramento e aprovação
das revisões de preços correspondentes é uma situação que também carece de correção
imediata e para o qual as entidades, onde tal se verificou, foram devidamente
alertadas.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo de grupos empresariais públicos e de grandes projetos públicos



Controlo de áreas críticas da receita e despesa autárquica – Empreitadas
de obras públicas

Grandes Projetos Públicos
No âmbito deste projeto foram realizadas
duas auditorias aos pedidos de
indemnização de dois Agrupamentos, face
à decisão do Governo de não adjudicação
do
concurso
“Concessão
RAV
Lisboa/Poceirão”. Um dos projetos
apresentou, em 3/jun/2011, o primeiro
pedido de indemnização aos Ministros de
Estado e das Finanças e das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, no
montante de M€ 8,3.
Uma vez que o respetivo processo não se
encontrava bem fundamentado, o
Despacho Conjunto da Secretária de
Estado do Tesouro e das Finanças e do
Secretário de Estado das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, datado
22/nov/2011,
determinou
a
sua
devolução ao peticionário a fim deste ser
devidamente instruído e mandatou a IGF
para realizar o acompanhamento deste
processo, incluindo a verificação e
confirmação dos montantes e respetivas
justificações do pedido de indemnização.
Dando
cumprimento
ao
antedito
Despacho Conjunto, o processo foi
remetido à Inspeção-Geral de Finanças,
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que constatou que o mesmo não reunia
ainda as condições necessárias à sua
análise.
Entre o primeiro pedido de indemnização
e o valor apurado pela IGF houve uma
redução de M€ 1,8, por correção operada
pelo agrupamento ou não aceitação por
parte da IGF.
Os fundamentos da não aceitação de
diversos valores solicitados prenderam-se
com os seguintes aspetos:
• Ausência de nexo de causalidade entre
os encargos reclamados e a
formulação da proposta;
• Documentos fora do âmbito temporal
considerado;
• Não conformidade legal/fiscal dos
documentos;
• Documentos não percetíveis;
• Inconsistência e/ou contradição da
informação
disponibilizada
em
diferentes rubricas de custos.
Assim, o valor apurado pela IGF, e
constante do respetivo Parecer, como
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estando
em
conformidade
para
negociação por parte do Estado
concedente do pagamento, a título de
indemnização pela decisão de não
adjudicação do concurso “Concessão RAV
Lisboa-Poceirão”, ascende a M€ 6,5, o que
representa uma correção de 21,3%.
O segundo Agrupamento apresentou, em
18/mai/2011, o primeiro pedido de
indemnização aos Ministros de Estado e
das Finanças e das Obras Públicas,
Transportes
e
Comunicações,
no
montante de M€ 10,5.
Uma vez que o respetivo processo não se
encontrava bem fundamentado, o
processo foi devolvido ao peticionário a
fim de este ser devidamente instruído.
Em 29/jun/2012, o Agrupamento
procedeu à entrega na IGF de novo
pedido de indemnização no montante de
m€ 12 700,8.
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Entre o pedido de indemnização de
29/jun/2012 e o valor apurado pela IGF
houve uma redução de M€ 3,3, por
correção operada pelo agrupamento ou
não aceitação por parte da IGF.
Os fundamentos da não aceitação pela
IGF de diversos valores solicitados
prendem-se com aspetos similares aos
referidos a propósito do primeiro
Agrupamento.
O valor apurado pela IGF e constante do
respetivo Parecer como estando em
conformidade para negociação por parte
do Estado concedente do pagamento ao
Agrupamento, a título de indemnização
pela decisão de não adjudicação do
concurso “Concessão RAV LisboaPoceirão”, ascende a M€ 9,4, o que
corresponde a um correção de 26,2%.
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Redução dos Custos Operacionais no SEE

→

Plano de redução de gastos operacionais de uma
empresa do setor das comunicações

Plano de redução de gastos apresentado para o biénio
2011/12 de - M€ 103,1 relativamente a 2009.
Redução na tabela salarial só abrangeu 25,5% dos efetivos (3
130 dos 12 283 trabalhadores).
Não foram atingidos os ganhos estimados com a redução de
chefias (até set/2011, apenas reduziram 63 das 183
previstas) e de fringe benefits, com a diminuição de apenas
124 viaturas de utilização pessoal, focalizada nas de gama
inferior e geradoras de menores encargos.
Nas rubricas de rendas e alugueres verificou-se um
agravamento de 15,4% (M€ 2,1) em relação a 2009 - peso
dos contratos de arrendamento antigos (que se prolongam
até 2018/2023) com gastos anuais de M€ 5,2, em
sobreposição com os das novas instalações no valor
estimado de M€ 3,3/ano.
Em 2011 verificou-se um crescimento de 5,5% do
endividamento, que ficou abaixo do limite de 6,0% definido
superiormente.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo da sustentabilidade das empresas públicas e de áreas temáticas
do SEE



Controlo da aplicação das orientações estratégicas para as EP

Foram realizadas diversas auditorias aos
planos de redução de gastos operacionais
(custos com pessoal e FSE) em pelo
menos 15%, em 2011 face a 2009,
conforme orientação da Lei do OE/2011 e
outras normas aplicáveis.
Tendo em conta as evidências obtidas,
análise e avaliação das mesmas, os
principais aspetos a relevar desta ação
são os seguintes:

Centro Hospitalar A
A fusão de dois hospitais da zona norte
deu origem ao CH A, a deu origem partir
de 1/abr/2011,ao Centro Hospitalar A
condicionando o desenvolvimento da
auditoria no que respeita à obtenção e
comparação de dados entre 2009/2011;
O Contrato Programa do CH para vigorar
em 2011, foi homologado apenas em
maio de 2012, o que perturbou o
funcionamento da instituição que não
dispôs atempadamente do documento
que define os preços, as quantidades a
produzir e as regras de financiamento dos
serviços prestados aos respetivos utentes;
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Foi dado cumprimento às reduções
impostas tanto pelo art.º 19 da Lei do OE
2011 bem como pela Lei 12-A/2010.
Foram ainda efetuadas nomeações ao
abrigo de decisão judicial;
No orçamento para 2011 (Custos com
pessoal e FSE), não se encontra refletida a
redução de 15% face aos custos
registados em 2009;

Empresa responsável pela cunhagem de
moeda e edição de publicações oficiais
O plano de redução de gastos
inicialmente apresentado apenas previa
uma redução de 11%. Em mai/2011
apresentou um plano ajustado prevendo
uma redução de 14,2% (-M€ 4,9 face a
2009), por efeito de diminuição dos
gastos c/ pessoal em 11% (-M€ 2,8) e nos
FSE em 22,7% (-M€ 2,1).
O plano assentou no pressuposto de
reduções remuneratórias em linha com a
Administração Pública (AP), o que
conduziu em 2011 a uma redução da
massa salarial de 7,8% (- M€ 1,4). Foram
aplicadas as reduções remuneratórias ao
CA.

2012_____________
Síntese da Atividade
A execução em dez/2011 denota uma
diminuição dos Gastos Operacionais em
23,2% face ao período homólogo de 2009,
superior à meta de 15% e à previsão de
14,2% o que evidencia desempenho
melhor do que o previsto. Para 2012 foi
determinado pela DGTF às empresas do
SEE que apresentassem uma previsão
para 2012 contemplando uma redução
adicional de 8% face a 2009, tendo a
empresa apresentado uma proposta de
redução de 24,4%, sendo -M€ 1,0 nos FSE
(não indexado à atividade) e –M€ 5,4 de
gastos com pessoal. A mar/2012 a
redução era de 25,1% para uma
programação de trimestre de 29,1%.
A empresa não cumpriu o princípio da
unidade de tesouraria, tendo pedido
superiormente autorização para tal, não
tendo obtido resposta, tendo antes sido
determinada a abertura de conta no IGCP,
que a empresa apenas utilizou para
receber de clientes, não tendo instituído
procedimentos
que
visassem
a
centralização e manutenção dos fundos
na tesouraria do Estado, nem procedeu à
entrega de juros dos depósitos e/ou
aplicações que no triénio 2009/2011
ascenderam a M€ 6,6.

Empresa do setor da comunicação social
O Plano revisto apresentado pela
empresa em mai/2011 previa a redução
de M€ 25,29,. A ago/2011 a execução do
plano evidenciava poupanças de M€ 8,6,
valor que passa para M€ 9,9 (-0,9% face
ao plano para esse período) excluindo os
gastos com indemnizações ao pessoal, no
âmbito do plano de reestruturação.
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As reduções remuneratórias foram, em
regra, aplicadas em linha com as definidas
para a AP. Destaque para os muitos
subsídios atribuídos (34), representando,
em média, o vencimento base apenas
55% do total das remunerações. De
assinalar o subsídio de funções, que
garante aos titulares que deixem os
cargos após exercício de 3 anos, a
integração no vencimento do valor
correspondente a 80% desse subsídio.
Nos benefícios concedidos releva ainda a
atribuição de um seguro de reforma,
correspondente a 6% das remunerações
fixas, atribuído 14 vezes por ano e que
nos termos da legislação atual está isento
de IRS e SS, apesar de transitar com os
trabalhadores, em caso destes deixarem o
grupo RTP e desde que os valores
acumulados sejam transferidos para outra
entidade gestora com caraterísticas
idênticas.
Procedeu corretamente às reduções
remuneratórias dos gestores, mas não
efetuou, em 2010, as reduções aos
membros do CF, apesar dos vencimentos
destes estarem indexados aos do
presidente do CA e, em 2011 aplicou um
percentual superior ao devido.
Nos FSE as medidas de contenção
produziram efeito ao nível dos gastos com
serviços especializados, publicidade e
honorários, que permitiram quase
colmatar as subidas na eletricidade,
comissões da CAV e conservação e
reparação. Nota negativa para as avenças
a assumir individualmente valores
expressivos e com percentagem diminuta
de imputação aos programas sugerindo
eventual não utilização eficiente dos
recursos.
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Deve merecer forte controlo a produção e
transmissão de conteúdos.
Em set/2011, estavam fora de balanço
M€ 42,2, de contratos celebrados cujos
pagamentos ocorrem entre 2011-2014
(direitos de transmissão e outros) e em
adiantamentos por conta de compras
existiam M€ 16,7 ou seja + M€ 5,6 face a
dez/2010.
A empresa apenas usava a conta do IGCP
para o recebimento das IC, transferindo
os valores para a banca comercial, não
cumprindo com o Princípio da Unidade de
Tesouraria, devendo corrigir este
procedimento ou pedir regime de
exceção.

• No âmbito da nomeação de um ROC,
para o próximo mandato, devem ser
tidos em conta todos os custos globais
associados (incluindo deslocações e
estadas);
• Proceder à regularização dos valores
indevidamente atribuídos, a título de
subsídio de refeição, aos trabalhadores
admitidos pela empresa no decurso de
2011;
• Providenciar no sentido de ser
elaborado um plano de financiamento
adequado à atividade e aos
investimentos de médio e longo prazo
desenvolvidos pela empresa.

Empresa operadora ferroviária
Empresa gestora de rede rodoviária
nacional
As evidências obtidas, a análise e
avaliação das mesmas, concluíram,
nomeadamente, pelo incumprimento
parcial da legislação, que conduziram a
um conjunto de recomendações ao
Conselho de Administração, das quais
destacamos as seguintes:
• Desenvolver as diligências que venham
a ser necessárias no sentido da
recuperação
dos
valores
indevidamente pagos, em 2010, a um
Vogal do CA;
• Proceder à regularização da redução
remuneratória de 10% aos honorários
mensais auferidos pelo ROC desde
início de 2011;
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A empresa solicitou que a diminuição em
15% fosse concretizada em 2011-2012,
pretensão que terá sido aceite, mas de
que não existe evidência.
Em ago/2011, a descida nos Gastos
operacionais (GO) atingia 5,6%, superior à
previsão da empresa mas afastada do
objetivo de 15%, no essencial, devido a
melhoria no desempenho dos FSE,
De um modo geral seguiu as orientações
de redução salarial e colheu autorização
superior para aplicar aos maquinistas e
pessoal circulante o regime previsto no AE
para trabalho extra e outros, por admitir
que seria mais favorável para a empresa.
Previu aumento do endividamento em
7,3%, mas em ago/2011 o aumento era
inferior ao previsto - 3,5%. Apenas utilizou
a conta aberta no IGCP para as IC, tendo
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pedido regime de exceção que não
mereceu resposta. Três participadas,
apresentaram planos com reduções
superiores a 15%, e em set/2011
apresentavam execuções nem sempre
coincidentes com o planeado mas
diminuição de GO acima dos 15%, exceto
uma delas, devido a redução de atividade.
Para a FERNAVE e dado que a sua
atividade
se
destina
quase
exclusivamente
para
a
empresa
operadora e para a gestora da
infraestrutura,
caso
ocorra
a
fragmentação da empresa operadora em
vários operadores concessionários, julgase conveniente equacionar a privatização
daquela participada. A manter-se a
estrutura atual, então justificar-se-á a
internalização da FERNAVE na CP.

Empresa gestora
ferroviária

da

•

•

•

infraestrutura

Neste caso, os aspetos a realças são os
seguintes:
• A empresa propôs à tutela que a
diminuição ocorresse em dois anos
(2011-2012), pretensão que não
obteve qualquer decisão.
• Previu uma redução das rubricas de
gastos com pessoal e fornecimentos e
serviços externos de 9,3% (-M€ 21,7),
sendo que a execução reportada a
set/2011 denota uma economia de 8%
(-M€ 11,4), considerando apenas os
gastos
não
capitalizados
ao
investimento Note-se que estes
valores estão expurgados do efeito das
indemnizações por rescisões de
contratos por mútuo acordo, atento a
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•

•

que se trata de gastos não recorrentes.
Tais verbas a set/2011 ascendiam a
M€ 13,4, dos quais M€ 3,0 tinham sido
provisionados em 2010.
Se incluirmos os gastos de FSE e
Pessoal capitalizados ao investimento,
verifica-se um desvio negativo de
0,9%, em relação ao orçamentado.
A empresa em 2011 não deu
cumprimentos ao princípio da unidade
de tesouraria, tendo exposto à tutela e
ao
IGCP
a
situação
de
subfinanciamento crónico e de falta de
liquidez que a impediam de depositar
disponibilidades no IGCP. Não obteve
resposta que a permitisse não dar
cumprimento a esta obrigação.
A empresa não cumpriu o limite ao
endividamento, admitindo igualmente
não alcançar estas metas em 2012 e
2013, apesar de ter procedido a
alterações significativas na política de
investimento, dando prioridade à
manutenção das linhas de forma a
manter os níveis de segurança
adequados e os investimentos em
curso que a não serem efetuados
envolvem perda de subsídios e
penalizações avultadas.
Prevê investir de 2012 a 2018,
M€ 558,0 dos quais cerca de 93%
respeitam a infraestruturas de longa
duração (ILD) a serem financiadas pelo
Estado, de acordo com os estatutos da
empresa.
Em ago/2011 o endividamento
ascendia a M€ 6 397,2, dos quais M€ 2
107,5 financiados diretamente pelo
Estado em 2011, por indisponibilidade
da banca comercial. Globalmente,
cerca de 55% dos empréstimos
bancários tem aval do Estado.
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• A empresa procedeu a uma avaliação
técnica, económica e financeira da
rede ferroviária nacional (RFN),
prevendo a redução de 189,6 Km e
uma poupança anual de M€ 8,6 (M€
2,7 de investimento e M€ 6,1 de
gastos operacionais abatido de M€ 0,2
de receitas do operador). A projeção a
30 anos aponta para uma poupança de
M€ 256,1 a preços de 2010.

Empresa prestadora de serviço público
de transporte de passageiros de
superfície
Na sequência da ação realizada, foi
recomendado
à
empresa,
designadamente, que:
•
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Reduzisse as despesas, em especial os
fornecimentos e serviços externos e
os gastos com pessoal em duas das
empresas participadas ;

•

•

•

•

•

Revisse o Acordo de Empresa no
sentido de equiparar a atribuição de
regalias sociais e subsídios em
conformidade com o praticado na
Administração Pública;
Apresentasse Planos de Gestão de
Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas para duas empresas;
Aplicasse a redução de 5,0% à
remuneração fixa mensal ilíquida
auferida pelos gestores públicos,
executivos das duas empresas
participadas, com efeitos a jun/2010;
Ponderasse a manutenção, em
especial dos prémios de desempenho
atribuídos ao pessoal tripulante;
Transferisse a tributação relativa às
viaturas de uso, não estritamente
profissional, para a esfera individual
dos
respetivos
beneficiários,
mediante a celebração de acordos
escritos, [alínea b), nº 3 e nº 9 do artº
2º do CIRS].
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Sustentabilidade do Setor Empresarial Local (SEL)

→ Evolução do Passivo e Endividamento
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Projetos desenvolvidos:



Controlo da sustentabilidade da atividade empresarial local e das
participações locais e dos interesses patrimoniais dos gestores

Dívidas a fornecedores e endividamento das
empresas SEL em 31 dez 2011
Nesta ação definimos como objetivos:
 Quantificar o montante das dívidas a
fornecedores em mora há mais de 90 dias,
num conjunto de 275 empresas, à data de
31/dez/2011;
 Comparar o montante das dívidas a
fornecedores em mora há mais de 90 dias
e o valor total das dívidas a fornecedores e
outras contas a pagar, com referência a
31/dez/2011, em 265 empresas;
 Quantificar e analisar a evolução entre
31/dez/2010 e 31/dez/2011 dos valores
contabilizados como Passivo, nas rubricas
supra referidas, em 271 empresas
Os resultados alcançados evidenciaram:
Elevado endividamento das empresas do
Setor Empresarial Local em 31/dez/2011
(M€ 1.677 em 265 empresas), em valores
muito superiores aos obrigatoriamente
declarados como dívidas em mora há mais de
90 dias;
M€ 148,1 de dívidas a fornecedores, à data de
31/dez/2011, com prazos superiores a 90
dias;
M€ 69,3 (46,9%), encontram-se em dívida há
mais de 360 dias;
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33 empresas apresentam, em 2011, M€ 124,9
de dívidas a fornecedores superiores a M€ 1,
com prazos superiores a 90 dias;
Estas empresas representam 84,4% do total
das dívidas em mora e detêm um passivo de
M€ 827;
M€ 515,9 de dívidas a fornecedores e outras
contas a pagar a 31/dez/2011, nas 265
empresas em que é possível comparar o valor
de dívidas em mora com as rubricas do
Passivo com referência àquela data;
M€ 1.677 é o valor do Passivo Total de 2011,
em 265 empresas;
M€ 144,3 (27,9%) é o valor das dívidas em
mora há mais de 90 dias nessas empresas;
69 das 265 empresas foram reclassificadas
como Entidades do Setor Institucional das
Administrações Públicas, em 2011, pelo INE;
O seu passivo, no montante de M€ 170
contribuiu diretamente para o cálculo do
endividamento do Subsetor;
M€ 133,8 de dívidas em mora há mais de 90
dias em 77 empresas com saldos de
fornecedores e outras contas a pagar
superiores a M€ 1, no total de M€ 471,3;
M€ 1.426 é o total do passivo nesse conjunto
de 77 empresas;
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M€ 1.692 é o total do passivo em 2011, das
271 empresas em que se procedeu à análise
da evolução do endividamento;
M€ 21,8 (4,4%) é o acréscimo sofrido no total
das dívidas a fornecedores e outras contas a
pagar entre 2010 e 2011 em 271 empresas
M€ -3,6 (-0,4%) é o decréscimo do saldo das
dívidas a instituições de crédito entre 2010 e
2011;
M€ -15,2 (-0,9%) é a redução do Passivo Total
entre 2010 e 2011 nas 271 empresas das quais
dispomos de Relatórios e Contas de 2011;

No âmbito do controlo financeiro das
empresas locais, de entre os resultados
alcançados, salientamos:
Uma Agência Municipal de Investimento
Estrutura financeira equilibrada desde 2009,
embora tenha melhorado substancialmente
em 2010 com o aumento de capital em
espécie no montante M€ 17,165.
Incumprimento por parte do promotor,
Município, do prazo previsto para a
concretização da compensação financeira
devida para equilíbrio de resultados, no
montante total de m€ 434.
Cerca de 70% do valor das prestações de
serviços resultou da realização de serviços de
consultoria técnica a uma empresa privada, os
quais ainda não tinham sido pagos à empresa
em Jun/2011, implicando, no exercício de
2010, a contração de um empréstimo de curto
prazo no montante de m€ 276,0;
A empresa aplicou a redução de 5% da
remuneração dos órgãos sociais;
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Empresa Municipal, SA
Obrigações inerentes ao contrato de
financiamento,
denominado
autofinanciamento, são asseguradas pelo
Município, compromisso assumido através de
contrato-programa, competindo a este quer a
cobertura do serviço da dívida quer o
pagamento da sua amortização, no montante
de M€ 1,4;
Na realidade, o empréstimo é suportado pela
CM, por via de transferências do seu
orçamento para cobertura do serviço de
dívida e amortização do capital mutuado,
contornando o impedimento previsto no n.º 3
do art. 32.º do RJSEL, bem como a
impossibilidade de o Município ser garante de
terceiros, nos termos da Lei das Finanças
Locais
Acresce que o clausulado do contrato
programa não observa os requisitos
legalmente requeridos pelo art. 23.º
conjugado com o art. 20.º, ambos do RJSEL,
dado que se resume a estipular as condições
de financiamento associadas a determinada
empreitada em lugar de identificar os
objetivos setoriais que se visam alcançar
tendo por base o contrato celebrado.
De acordo com informação prestada pela
empresa os subsídios atribuídos pela CM
ascenderam a M€ 2,2, dos quais se
mantinham em dívida, a 31/Dez/2010, M€ 1.4.

Uma Sociedade de Reabilitação Urbana, EEM
O processo de constituição da EEM teve
inerentes diversas irregularidades passíveis de
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suscitar a nulidade do ato de criação da
empresa.
Existe inutilidade no suscitar da nulidade
tendo em conta, entretanto, o preenchimento
de 3 condições obrigatórias de dissolução nos
termos do n.º 1 do artigo 62 do RJAEL:

Mercado Municipal, EM
Empresa com uma situação financeira
caraterizada por um índice de liquidez muito
reduzido, apesar dos sucessivos aumentos de
capital que, até 25/out/2010, totalizaram
M€ 1,6
Apresentação sistemática de Resultados
Operacionais negativos e reduzidos níveis de
autonomia financeira, pelo menos desde
2006, evidenciando a manutenção de uma
estrutura empresarial não sustentável ao
longo de vários anos.

A empresa encontra-se em processo de
dissolução.

Nos anos de 2009, 2010 e 2011, o MM
apresentou Resultados Líquidos Negativos,
implicando obrigatoriamente a dissolução da
empresa:

Extinção de uma EM, SA
A extinção desta empresa deu origem à
criação, em sua substituição, de uma
cooperativa de interesse público.
Os 16 trabalhadores, com contrato a termo
resolutivo certo, cujos termos ocorreram
durante o ano de 2011, integraram, após a
dissolução, o quadro de trabalhadores da
nova cooperativa.
Da dissolução da empresa, não resultou
qualquer redução de recursos, verificando-se
a respetiva transferência para uma
cooperativa maioritariamente participada
pelo Município, continuando a onerar,
indiretamente, os recursos do Estado.

A dissolução poderá implicar a assunção pelo
Município do passivo da empresa, que a
30/jun/2011, revelava o montante de M€ 1,6,
dos quais m€ 998 correspondiam a um
financiamento bancário.

Empresa Municipal de Turismo
Não há evidência da aprovação da dissolução
da sociedade pela Assembleia Municipal de
Fafe.
Não foram elaborados os documentos de
prestação de contas à data da dissolução, nos
termos do art.149.º, do CSC
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Não há evidência da comunicação da
dissolução com entrada em liquidação da
sociedade, à Autoridade Tributária e
Aduaneira e à Segurança Social.
O prazo para a liquidação foi estabelecido em
2 anos, a contar da data da deliberação da
Assembleia Geral, tendo terminado a
17/Mai/2009.
No entanto, a empresa ainda não se encontra
liquidada, situação que, de acordo com
informação prestada, se prende com a
existência de pendentes com a Administração
fiscal, nomeadamente no que diz respeito ao
IVA a recuperar.
A CM Fafe assumiu e pagou entre 6/jul/2007 e
27/dez/2007, a totalidade dos passivos da
empresa, no montante de m€ 368,5, apesar
de o Município de Fafe apenas deter 81,2% do
capital social da empresa.
Resulta, assim, que este processo teve um
impacto negativo nas perdas extraordinárias
do Município na ordem dos m€ 574.

Hotel Turismo
Deliberação de dissolução da empresa não
acompanhada, quer da relação do património
a liquidar, quer de uma sustentada análise
quantitativa das potenciais vantagens e
desvantagens associadas a tal decisão.
Inexistência de evidência da aprovação das
Contas do Exercício Final e Projeto de Partilha,
pelos órgãos do Município.
Pagamento pela CM das compensações
atribuídas aos trabalhadores da empresa
Municipal "Hotel Turismo", em momento
anterior à respetiva liquidação da empresa.
Tais pagamentos não têm enquadramento
legal, pelo que são suscetíveis de configurar a
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prática de infrações financeiras tipificadas nos
artigos 59.º, 65.º e 66.º, todos da Lei de
Organização e Processo do Tribunal de Contas.
Imóvel designado "Hotel Turismo" registado
apenas a 4/mar/2011, na Conservatória do
Registo Predial a favor do Município, apesar
de constar do Mapa Síntese dos Edifícios do
Município à data de 31/dez/2010.
Pareceres às Contas de 2009 e 2010, da
sociedade, emitidos com diversas reservas,
com impacto nos Resultados e Capital Próprio
dos respetivos exercícios, designadamente, o
resultado líquido e os capitais próprios de
2009 e 2010 encontram-se sobrevalorizados
em m€ 179 e m€ 310 e m€ 107 e m€387,7,
respetivamente, o que necessariamente se
refletiu na incorreção do valor contabilístico
pelo qual foram registados nas contas do
Município.
Inserção no passivo, reportado à data de
29/dez/2010, de cerca de m€ 532,9 referentes
às indemnizações pagas pelo Município aos
trabalhadores em out/2010.
Resulta, assim, que o vertido na escritura de
dissolução, liquidação e partilha, de
29/dez/2010, não espelha a realidade
patrimonial e financeira da empresa àquela
data.
Venda do imóvel designado de "Hotel
Turismo" pelo Município ao Turismo de
Portugal, por escritura de 29/mai/2011, pelo
montante de M€ 3,5.
O valor recuperável pelo Município em termos
de ativo é de apenas m€ 100,2, mantendo-se
em dívida, a 1/mar/2012, o total dos passivos
assumidos pela CM, no montante de
m€ 198,9.
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Circularização dos pagamentos nos termos
LOE para 2012

O inquérito teve por objetivos obter dados
que permitissem caraterizar o número e a
despesa associada a gestores e recursos
humanos em efetividade de funções, bem
como tarefeiros e avençados, nas empresas
municipais e intermunicipais.
Tal objetivo teve subjacente a circunstância de
o novo regime jurídico da Atividade
Empresarial Local e das Participações Locais,
contemplar a faculdade de serem integrados
nas entidades públicas participantes, os
trabalhadores de empresas que se enquadrem
nas condições legalmente previstas.

O montante de dívidas em mora há mais de 90
dias, situa-se perto dos M€ 131, num conjunto
de 261 empresas.
Destacam-se as dívidas com prazos superiores
a 360 dias (50%).

Em
200
empresas
intermunicipais:

municipais

10 052 trabalhadores em efetividade de funções:
M€ 8,254 remuneração base ilíquida mensal;
M€ 99,052 remuneração base ilíquida no ano;
5439 com contratos de trabalho sem termo:
M€ 4,7 remuneração base mensal ilíquida;
M€ 56,4 remuneração base ilíquida no ano

Impacto (potencial) da extinção de entidades
do sector empresarial local: Recursos
humanos em 1 de janeiro de 2012
Realizámos um inquérito por questionário, em
formato Excel e através de correio eletrónico,
a 303 empresas.
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1620 em cedência ou em comissão de serviço:
M€ 1,5 remuneração base mensal ilíquida;
M€ 18 remuneração base ilíquida no ano

e

2012_____________
Síntese da Atividade

Poupança em Intervenções Públicas - PPP e Concessões

→ Contratos de concessão de serviços públicos

Foram realizadas auditorias a 9 contratos de concessão
envolvendo 3 contratos de concessão no setor da comunicação
social), 3 contratos do transporte aéreo), 2 contratos do
transporte ferroviário de passageiros e um contrato com uma
entidade privada gestora de um edifício hospitalar.
Neste âmbito foram propostas correções aos valores a pagar às
concessionárias no valor de m€965.

Projetos desenvolvidos:



Controlo financeiro das PPP e outros contratos de concessão da área do
SEE

PPP E CONCESSÕES
A auditoria financeira às contas do serviço
público de 2011, prestado pela empresa
prestadora do serviço público de
televisão, visou a expressão duma opinião
fundamentada sobre as cláusulas de
natureza financeira, tendo em conta o
grau de cumprimento das obrigações do
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serviço público concessionado relativo a
2011.
A empresa obteve resultado operacionais
e líquidos negativos nos montantes de
m€ 13,7 e M€ 18,9
Não obstante a redução da dívida
bancária de médio e longo prazo em
M€ 237,4 a estrutura financeira da
empresa continua desequilibrada com
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capitais próprios negativos de M€ 469,1 e
um passivo de M€ 838,8.
Os fundos públicos alocados à empresa
em 2011 ascenderam a M€ 301,9, tendo
cumprido as obrigações contratuais
estabelecidas.
A empresa recebeu um adiantamento de
M€ 150,0 pela alienação do Arquivo
Audiovisual.

Empresa concessionária do metro ligeiro
de superfície na margem sul do Tejo
• A
Concessionária
não
cumpre
adequadamente as obrigações de
inventariação de todos os bens da
Concessão;
• As apólices de seguro contratadas não
salvaguardam adequadamente as
posições do Estado;
• A informação remetida à IGF não
cumpre
todos
os
requisitos
contratuais;
• Os
indicadores
financeiros
da
Concessionária
estão
em
conformidade com o previsto no
Contrato. Registou-se agravamento
dos encargos para o Estado fruto dos
erros das estimativas de tráfego;

contratuais previstas na cláusula 21.1
do mesmo.

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO
DO TRANSPORTE AÉREO
O trabalho de controlo desenvolvido em
2012 abrangeu a fiscalização financeira
das obrigações de serviço público regular
nas ligações entre o Continente e a Região
Autónoma dos Açores e entre esta e a
Região Autónoma da Madeira, no interior
do
Continente,
bem
como
as
compensações respeitantes ao subsídio
social de mobilidade, nas ligações entre o
Continente e a Região Autónoma da
Madeira, todas contratualizadas com o
Estado e objeto de adequada cobertura
orçamental.
O impacto financeiro das seis ações de
controlo realizadas e concluídas no ano e
a correspondente redução da despesa
pública foi a seguinte (em m€):

CONCESSIONÁRIAS OBRIGAÇÕES DE SERVIÇO PÚBLICO

SATA Internacional Subsídio ao bilhete Madeira e Açores

• A continuação do não cumprimento
adequado do Contrato de Concessão
levará à aplicação de multas
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12.128

11.845

284

SATA Air Açores

Concessão Funchal/ Porto Santo

3.687

3.643

44

TAP

Subsídio ao bilhete Madeira e Açores

4.658

4.464

194

Obrigações de Serviço Público - Regiões Autónomas

20.473

19.951

522

AEROVIP

• As compensações do Estado por
insuficiência de tráfego têm rondado
2/3 dos rendimentos operacionais da
Concessionária.

MONTANTE MONTANTE
DIFERENÇA
PEDIDO CERTIFCADO

Concessão Lisboa / Bragança

TOTAL OBRIGAÇÕES SERVIÇO PÚBLICO

2.518

2.518

0

22.991

22.469

522

Importa salientar que os valores
certificados pela IGF das duas concessões,
a cargo da SATA Air Açores e da AEROVIP,
foram significativamente superiores,
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devido a quebras acentuadas na procura,
que não se refletiram no aumento da
despesa pública, em virtude desse risco
de tráfego se encontrar limitado
contratualmente.
Adicionalmente, a IGF emitiu um conjunto
variado de pareceres e informações
relacionados com o transporte aéreo,
designadamente sobre a previsão e
execução das verbas a inscrever
anualmente no OE a título de
compensação das anteditas obrigações,
alterações tarifárias, ajustamento de
obrigações de serviço público face a
reduções na procura e liberações de
garantias bancárias, em articulação com o
INAC e a DGTF, bem como informações
específicas sobre o subsídio de
mobilidade.

Empresa concessionária dos serviços
públicos de telex, telegráfico, de
teledifusão terrestre e móvel marítimo
Esta auditoria financeira limitada teve por
objetivo validar os valores das margens de
exploração apresentadas pela empresa,
relativas aos serviços de telex, telegráfico,
de teledifusão terrestre e móvel
marítimo, apuradas no exercício de 2006.
Procedemos à análise de toda a
documentação
preparada
e
disponibilizada pelo regulador (ICPANACOM), pelo auditor independente e
pela
concessionária, bem como
realizámos testes de conformidade e
substantivos com base numa amostra de
documentos e/ou registos selecionados
com prevalência pelos critérios de
materialidade.
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A compensação solicitada pela empresa
(m€ 2,9) é a soma das margens negativas
apuradas no ano em causa. Considerando
que as margens de exploração dos
serviços obrigatórios, no modelo de
custeio aplicável, incluem a totalidade dos
custos imputáveis, nos quais já está
englobada uma remuneração dos capitais
investidos, consideramos que o valor a
compensar deveria ser, apenas, o
diferencial apurado, quando negativo,
entre margens positivas e negativas,
posição com a qual a empresa não
concordou, estando em apreciação por
um tribunal arbitral.
Face às indicações dos auditores e as
determinações do regulador, as alegações
da empresa e as verificações que
efetuámos, o valor que a IGF certificou,
relativo a 2006, a pagar à concessionária
ascende a M€ 2,4. A diferença, m€ 463,4,
resulta das correções propostas pela IGF,
relativas à margem positiva do serviço
telegráfico ajustada pela IGF (m€ 344,4) e
a custos financeiros com pensões
indevidamente imputados aos serviços de
telex, teledifusão terrestre e móvel
marítimo (m€ 118,9).
Constatamos atrasos significativos na
validação das margens em causa pelo
regulador (nesta data ainda não estão
concluídos os processos dos anos de 2007
a 2010), o que invalida que possíveis
inconformidades detetadas no processo
de auditoria/certificação possam ser
acolhidos em tempo útil. Recomendámos
que
o
regulador
diminua
significativamente tais desfasamentos
temporais.
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Empresa concessionária do transporte de
passageiros no eixo ferroviário norte-sul
Do
resultado
da
auditoria
ao
cumprimento das cláusulas financeiras,
no exercício de 2010, do Contrato de
Concessão destacam-se os seguintes
aspetos:






A quota a entregar ao Concedente a
título de partilha do excedente de
receitas relativas ao transporte
ferroviário de passageiros ascendeu a
M€ 1,0. O acerto relativo à variação
verificada nas tarifas por prestação de
serviços essenciais de utilização da
infraestrutura, a que alude o nº 3 da
cláusula 14ª do Contrato, ascendeu a
m€ 469,9, tendo sido pago pelo
Concessionário em mar/2011.
Os outputs do sistema de gestão de
bilhética atualmente em utilização
não possuíam qualquer campo que
permitisse verificar a sequencialidade
dos títulos vendidos, limitando assim
a sua auditabilidade.
O investimento da responsabilidade
do Concessionário, relativo ao
período de 2004 (2º semestre) a
2010, apresentava uma taxa de
execução de 62,7% face ao previsto
no modelo financeiro.

Empresa concessionária da gestão de um
edifício hospitalar
A ação de auditoria realizada à execução
do contrato de gestão (CG), na vertente
legal, económica e financeira da Parceria
Público - Privada (PPP) no sector da

127

Saúde, celebrado entre a Administração
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, IP (ARSLVT), como Entidade Pública
Contratante (EPC) e a Entidade Gestora
do Edifício (EGEd permitiu revelar os
seguintes aspetos:
• A gestora do HC tem uma equipa
muito reduzida face às exigências do
CG,
tendo
sido
contratados
consultores externos em áreas
técnicas essenciais para acompanhar o
CG de forma contínua;
• As alterações nas obras do Hospital
fizeram-se
dentro
dos
termos
contratuais;
• A avaliação de desempenho efetuada
pela EPC revelava recomendações que
ainda careciam de implementação;
• Nos anos de 2010 e 2011 a
remuneração da EGEd ascendeu em
termos globais a cerca de M€ 15,1, não
revelando desvios face ao previsto no
CG;
• A Comissão Conjunta não tem
funcionado devido a acumulação de
funções dos membros na EGEd e EPC;
• O cotejo do caso base com o real não
revela desvios relevantes ao nível do
desempenho;
• As recomendações da Provedora do
utente não têm tido acolhimento pela
EGEd;
• O justo valor dos instrumentos
financeiros de cobertura à taxa de juro
dos financiamentos traduziram-se no
capital próprio negativo;
• O capital próprio negativo da EGEd
obriga a que os acionistas tomem
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medidas nos termos do art.º 35.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Empresa concessionária da prestação do
serviço noticioso e informativo de
interesse público
Tratou-se de uma auditoria financeira
limitada, tendo incidido sobre as contas
de 2010 e visou a verificação do
cumprimento das obrigações de natureza
económica e financeira da empresa
concessionária (detida em 50,4% pelo
Estado) regulado por um contrato de
prestação de serviços (CPSP) com vigência
até
31/dez/2009,
renovado
automaticamente por 3 anos, O custo do
serviço público noticioso e informativo é
financiado através da compensação
atribuída à empresa pelos encargos
(diretos e indiretos) incorridos com a
prestação desse serviço, manutenção de
delegações e correspondentes e de
preços tendencialmente gratuitos. Para o
período de extensão foi fixado o valor
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global desse serviço (M€ 55,5, com IVA) e
o limite anual (M€ 17,7 em 2010).
O custo líquido de rendimentos do serviço
ascendeu a M€ 15,6 (sem IVA), o que
traduz melhor desempenho face ao
orçamento, fruto da redução de gastos
(m€ -287,5), nas componentes não
desembolsáveis
(imparidades
e
depreciações), da menor imputação de
gastos indiretos e de estrutura, que no
conjunto permitiram absorver a subida
dos gastos diretos com delegações. Este
comportamento foi acompanhado com o
aumento de atividade, originando
redução no custo unitário da notícia. Os
réditos apenas subiram m€ 12,6.
A indemnização compensatória a atribuir
à empresa relativa a 2010 ascendeu a M€
14,8 (sem IVA) e está conforme com o
valor revisto no âmbito da renovação
automática do contrato e foi inferior aos
M€ 15,6 de custos líquidos de réditos
incorridos com a prestação deste serviço.
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Poupança em Intervenções Públicas – Pareceres às contas e
outros controlos

→ Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação
de Empresas (FACCE)

As principais conclusões da análise do Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e
Consolidação de Empresas (FACCE) foram as seguintes:













O FACCE é um instrumento destinado a concretizar as medidas de apoio
especial à atividade económica e ao emprego; o seu capital social é de M€
175,0, subscrito totalmente pelo IAPMEI, do qual se encontra realizado M€
134,0, à data de 30/nov/2011, representando 77% do total;
Trata-se de um instrumento de cofinanciamento de projetos de
reestruturação e consolidação de empresas, em especial de pequenas e
médias empresas, e tem como objetivos principais a promoção do
crescimento económico, a criação, manutenção e a qualificação de
emprego, o reforço da competitividade das empresas e da economia, bem
como o incentivo à reestruturação, à concentração e à consolidação
empresarial;
Tinham sido recebidas 94 candidaturas, representando um volume de
investimento de cerca de M€ 1 068,9 e financiamento potencial por parte do
Fundo de M€ 296,2. Destas, 57 foram consideradas não elegíveis,
envolvendo parte substancial do investimento e financiamento previsto,
respetivamente, de M€ 584,0 e de M€ 179,027
As candidaturas aprovadas envolviam financiamento do FACCE de M€ 92,6 e
um volume de investimento de M€ 409,6, essencialmente ligadas aos setores
da indústria têxtil, produção de resinas e reciclagem de embalagens, agroindústria e indústria metalomecânica;
Os investimentos analisados encontravam-se bem estruturados no que
respeita à descrição e objetivos da operação, apresentação do proponente e
análise histórica da sua atividade, análise do sector/mercado, avaliação do
projeto e proposta de investimento;
Os mecanismos previstos de acompanhamento e controlo dos investimentos
realizados pelo FACCE mostravam-se apropriados
Um dos projetos apoiados pelo FACCE (UNICERAM), no montante de M€ 1,0,
encontra-se em elevado risco de incumprimento contratual, por eventual
insolvência da empresa.

Em 2010, foi reconhecida uma provisão, no montante de M€ 1,6, na sequência de um
pedido de insolvência do Grupo INVESTVAR, decorrente da execução de uma garantia
prestada pelo Fundo.
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Projetos desenvolvidos:



Pareceres às contas e outros controlos específicos relativos a entidades de
natureza empresarial

Neste âmbito, foram efetuados diversos
pareceres às contas e outros controlos
específicos relativos a entidades de
natureza empresarial.

• Verificou-se uma evolução positiva da
situação económica e financeira, com
forte redução do passivo bancário, e
da atividade de exploração da Rede.

Setor do Turismo

• O serviço prestado nas pousadas
recebe nota positiva por parte dos
auditores externos.

A auditoria realizada à empresa pública
deste setor visou expressar uma opinião
fundamentada sobre o cumprimento dos
aspetos fundamentais do Contrato de
Cessão de Exploração da Rede de
Pousadas, no qual a empresa pública atua
como Cedente, assim como apreciar o
grau de eficiência e eficácia na utilização
dos recursos públicos pela empresa e as
medidas adotadas no âmbito de
contenção de custos.
Os principais aspetos que relevam desta
auditoria são, em síntese, os seguintes:
• A exploração da Rede de Pousadas de
Portugal foi atribuída ao Grupo
Pestana Pousadas, através do Contrato
de Cessão de Exploração de 2003
• O capital social da empresa é detido
pelo Turismo de Portugal, IP (51,00%)
e Grupo Pestana Pousadas (49,00%)
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No período de 2007 a 2010, o montante
realizado nos investimentos de expansão
ascendeu a M€ 15,2 (50,8% face ao
previsto), tendo as obras de adaptação do
Palácio de Estói a Pousada Histórica
absorvido a quase totalidade desse valor.
O procedimento adotado para a
adjudicação da empreitada de Adaptação
do Palácio de Estói a Pousada Histórica foi
o concurso público internacional. O prazo
de execução contratual foi reduzido face
ao definido no respetivo caderno de
encargos em 4,26 meses (-23,7%).
Contudo o prazo real de execução veio a
exceder mesmo o prazo previsto no
concurso - Desvio de execução física de
272 dias. Não foi aplicada multa por
atraso não justificado, não cumprindo um
procedimento previsto na Lei.
Na execução financeira observou-se a
realização de valores que excediam os
contratuais, mesmo expurgando o efeito
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das revisões de preços, afastando-se
inclusive do valor base do concurso
(+24,99%, sem revisão de preços).

Setor do Financiamento à Inovação
Parecer sobre o Relatório e Contas do
FINOVA – Fundo de Apoio ao
Financiamento à Inovação referente a
2011, ao abrigo do art.º 17º do DecretoLei n.º 175/2008, de 26 de Agosto,
diploma que criou e regula a atividade do
FINOVA.
O FINOVA cuja atividade teve início em
2008 está focalizado para estimular a
intervenção do capital de risco no apoio
às PME e promoção da contratualização
de linhas de crédito bonificadas e no
reforço do sistema de garantia mútua,
gerindo, à data do relatório, um conjunto
de 8 linhas de crédito no montante global
de M€ 9 725,0.
Até 31/Dez/11 foram celebrados 84 713
contratos de financiamento no valor de
M€ 7 835,5.
As bonificações de taxas de juros e
comissões de garantia processadas
ascendiam a M€ 227,1.
Até final de 2011 foram registados 4 218
episódios
de
incumprimento
no
pagamento dos empréstimos apoiados
pelo FINOVA, correspondendo a cerca de
M€ 258,7 de crédito concedido.
A IGF deu parecer favorável à aprovação
do relatório e contas em apreço.
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SINDICAÇÃO DE CAPITAL DE RISCO
A auditoria ao FUNDO DE SINDICAÇÃO DE
CAPITAL DE RISCO (FSCR), nos termos do
DL 187/2002, de 21/ago, com as
alterações conferidas pelo DL 13/2007, de
19/jan.
O FSCR visa concretizar o apoio público às
intervenções da capital de risco na
economia nacional, ao nível das pequenas
e médias empresas.
Cabe à IGF velar pelo cumprimento das
leis e regulamentos e emitir parecer sobre
as contas anuais, que devem ser
acompanhadas de parecer do auditor
externo.
O Fundo tinha um capital de M€ 45,6
(M€ 40,1 pelo IAPMEI e M€ 5,5 pelo ITP) e
o seu ativo ascendia a M€ 27,8,
apresentando uma redução de M€ 4,4
face a 2010, fruto da diminuição de valor
das participações financeiras. O capital
próprio ascendia a M€ 16,6, evidenciando
a delapidação que vem sofrendo por via
das desvalorizações constantes da
carteira de ativos. Os resultados líquidos
negativos ascenderam a M€ 4,4.
Nos gastos salientam-se as comissões
pagas à entidade gestora, a PME
Investimentos, no montante de m€ 683,3
e em menor escala a comissão da
entidade depositária, BES, SA, no valor de
m€ 21,1. No cômputo global destaque
para os ajustamentos de justo valor, num
total de m€ 918,5, devido a reduções no
valor da carteira de participações do FSCR
e ainda uma menos valia de m€ 49,5
apurada com a alienação de duas
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participações de capital concretizadas em
2011.

acréscimo ficado a dever-se ao aumento
das taxas de juro passivas.

Nos rendimentos apenas regista os juros
(m€ 388,5), na sua maioria provenientes
de depósitos a prazo e que aumentaram
por via de taxas de juros mais elevadas.

A taxa de incumprimento (default) dos
créditos titularizados no final de 2011
situava-se nos 3,96%, muito abaixo da
taxa de 12,35% (trigger), a partir da qual a
aplicação financeira do Fundo dos
M€ 24,0 poderá ser utilizada na cobertura
dos incobráveis, mas que, pelos
elementos disponíveis, não é provável
entrar em imparidade;

Face ao exame efetuado a IGF deu
parecer favorável à aprovação do
relatório e contas relativas ao exercício de
2011.

Garantia para Titularização de Créditos
Nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº
188/2002, de 21 de agosto, que criou o
Fundo de Garantia para Titularização de
Créditos (FGTC), doravante apenas
designado por Fundo, compete à
Inspeção-Geral de Finanças a sua
fiscalização, no que concerne ao
cumprimento das leis e regulamentos
aplicáveis, e emitir parecer sobre as suas
contas anuais.
A atividade do Fundo em 2011
circunscreveu-se à gestão de depósitos a
prazo em várias instituições de crédito
nacionais que, no início do ano, eram de
M€ 2,19 e no final do ano totalizavam
M€ 2,24 (+2,28%), bem como uma
aplicação financeira de M€ 24,0
constituída no Banco Português de
Investimentos (BPI) em 2005, dada em
garantia numa operação de titularização
de créditos de M€ 500,00 a PME. Estas
aplicações, no seu conjunto, originaram
rendimentos financeiros de m€ 495,0,
superior em 73,7% em relação ao ano
anterior (m€
285,0), tendo este
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Os custos, num total de M€ 0,50,
correspondem, na sua quase totalidade, à
comissão de gestão fixa paga à PME
Investimentos (M€ 0,38) e ao IRC retido
na fonte referente aos depósitos a prazo
(M€ 0,12),
representando,
respetivamente, 76,0% e 24,0% do
universo.
O Fundo tem vindo a registar resultados
líquidos positivos, exceto o desempenho
negativo registado em 2010, ascendendo
em 2011 a m€ 52,81 e apresentam um
significativo acréscimo em relação aos do
exercício anterior (-m€ 104,78), devido ao
facto das taxas de juro das aplicações
financeiras terem apresentado uma
recuperação. Nos termos da lei os lucros
têm sido totalmente reinvestidos no
Fundo.
O ROC emitiu certificação legal de contas
sem reservas nem ênfases e a IGF deu
parecer favorável à aprovação do
relatório e contas de exercício de 2011.
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Seguro de Créditos
A auditoria visou a certificação dos
valores reportados pela COSEC, relativos à
gestão dos riscos garantidos pelo Estado,
no exercício de 2010.
Tendo em conta os elementos que nos
foram disponibilizados, as evidências
obtidas, a análise e avaliação das mesmas,
os principais aspetos a relevar são os
seguintes:
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Registaram-se
crescimentos
acentuados no ano de 2010, face
ao ano anterior, quer das
responsabilidades
assumidas
(+58,3%), quer do valor global da
exposição
do
Estado
a
31/dez/2010 (+28,4%);
O resultado económico em 2010,
relativo à gestão dos riscos dos
seguros garantidos pelo Estado,
foi positivo e superior ao ano
transato em cerca de 60,8%;
Os custos com a função Estado
apurados pela COSEC em 2010
ascenderam
a
m€
929,9,





enquanto o valor das respetivas
comissões de gestão, fixa e
variável, que aquela empresa
recebeu foi de m€ 2.556,6,
excedendo em 174,9% o custo
dos respetivos serviços prestados
ao Estado o que revela
desproporcionalidade
entre
custos e benefícios.
Como a atual legislação prevê que
possam ser selecionadas outras
seguradoras para a prestação
deste serviço, embora não tenha
ainda sido desencadeado o
correspondente procedimento,
não se considerou oportuno
proceder à revisão das condições
de remuneração da COSEC;
O processo de concurso relativo à
de seleção e contratualização da
prestação de serviços ao Estado
de gestão destes seguros, deverá
ter lugar o mais rapidamente
possível.
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Poupança em Intervenções Públicas
Edificação na Administração Local

→

-

Urbanização

Urbanização e Edificação na Administração Local

As principais conclusões neste domínio prendem-se com a inexistência
de Planos Diretores Municipais atualizados, encontrando-se em
processo de revisão, em muitos municípios, há vários anos, em parte
devido à multiplicidade de entidades da administração central
envolvidas no processo. O arrastamento destas situações pode dar
origem a que, após a sua conclusão e aprovação, os PDM se encontrem
desajustados em relação à realidade do respetivo município.
Verifica-se, com alguma frequência, a violação quer dos PDM quer de
outros planos de ordenamento territorial em vigor na área geográfica
dos municípios. Estas situações são geradoras de nulidade do ato de
aprovação da operação urbanística, objeto de controlo prévio, cabendo
aos Tribunais Administrativos competentes declarar a respetiva
nulidade.

Também detetámos que as autarquias nem sempre promovem com a
necessária celeridade a reposição da legalidade urbanística, quer seja
através do embargo, quer da legalização das obras, sendo esta possível,
ou, caso o não seja, através da demolição e/ou da reposição da situação
inicial.
Foram detetadas inúmeras fragilidades ao nível da eficiência e eficácia
da fiscalização municipal, bem como ao nível do exercício do poder
sancionatório dos municípios através da aplicação de procedimentos de
contraordenação.
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Projetos desenvolvidos:



Controlo da Urbanização e da Edificação na Administração Local

No âmbito do controlo da Urbanização e
da Edificação na Administração Local,
foram concluídas, foi detetada, na
generalidade dos municípios auditados,
que os PDM se encontram em vigor há
muitos anos, alguns há 17 anos, ou no da
Amadora, há 18 anos. Encontram-se
alguns deles em processo de revisão, não
sendo regra geral possível estimar quando
é que esses processos se encontrarão
concluídos.
Destacamos, de entre os principais
resultados obtidos nos diferentes
municípios, que a grande maioria dos
processos de contraordenações está
parada ou em fase incipiente de
instrução, não existindo ainda decisão,
embora
algumas
das
autarquias
auditadas, tenham remetido evidência de
diversas medidas adotadas na sequência
das recomendações da IGF, tendo por
objetivo incrementar a eficácia da
atuação dos Serviços de Fiscalização
Municipal, bem como o tratamento dado
aos processos de contraordenação,
garantindo a redução ou eliminação, do
elevado risco de prescrição dos processos
e a consequente não arrecadação das
receitas devidas.
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Destacamos que, num dos Municípios,
apurámos a Instauração de 2 488
procedimentos contraordenacionais, no
período de 2008 a 2010, dos quais 1 476
se encontravam à data de conclusão da
intervenção, ainda na fase de instrução.
Noutro Município, e como resultado
direto da intervenção da IGF, foi revogado
um despacho ilegal, no decurso da
auditoria,
que
determinava
a
possibilidade de arquivamento dos
processos de contraordenação se os
respetivos
arguidos
procedessem,
entretanto, à reposição da legalidade
violada.
Em geral, os serviços de fiscalização
municipal evidenciam, na generalidade
dos municípios auditados, muitas
fragilidades,
quer
ao
nível
do
funcionamento e organização, quer da
própria dimensão, em termos de recursos
humanos afetos, o que tem gerado
ineficiências muito significativas neste
domínio de intervenção municipal.
Foi suscitada, em relação a outro
Município, a declaração de caducidade,
na sequência da ação, dos licenciamentos
de loteamento e de obras titulados por
dois alvarás emitidos pelo Município.

2012_____________
Síntese da Atividade

AVALIAÇÃO
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Poupança em Intervenções Públicas - Avaliação das Fundações

→

Potencial de Poupança inerente às soluções
apresentadas no âmbito da avaliação das fundações

Foram tomadas decisões finais no âmbito do
Censo realizado ao abrigo da Lei nº 1/2011, de 3
de Janeiro, a 423 fundações estimando-se uma
poupança de M€ 150.

Projetos desenvolvidos:



Avaliação das intervenções e entidades públicas - value for money, qualidade e
pertinência

Avaliação das Fundações nos termos do
censo realizado pelo Governo

Trabalho para a Avaliação das Fundações
(GTAF).

No âmbito do Despacho n.º 4862/2012, de 2
de abril, dos Ministro de Estado e das Finanças
(MEF) e Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros (SEPCM), foi
cometida à IGF a coordenação do Grupo de

Tendo por referência a Lei n.º 1/2012, de 3 de
janeiro, a qual determinou a realização de um
censo dirigido às fundações, nacionais ou
estrangeiras, que prossigam os seus fins em
território nacional, com vista a avaliar o
respetivo custo/benefício e viabilidade
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financeira e decidir sobre a sua manutenção
ou extinção, sobre a continuação, redução ou
cessação dos apoios financeiros concedidos,
bem como sobre a manutenção ou
cancelamento do estatuto de utilidade
pública, a IGF desenvolveu os trabalhos
seguintes:

estrangeiras, que prosseguem os seus fins em
território nacional;

Procedeu à identificação do universo de
fundações respondentes ao censo e das não
respondentes;

Elaborou o relatório final de avaliação das
fundações, publicado no portal do Governo.

Concebeu o modelo para avaliar as
fundações, atentos os referenciais do censo e
a informação requerida no âmbito do mesmo,
tendo a resposta das fundações ao
questionário, bem como os documentos
disponibilizados, serviram de base à avaliação
desenvolvida pelo GTAF.
Prestou apoio técnico especializado ao
Gabinete do Secretário de Estado da
Administração Pública (SEAP) no âmbito dos
esclarecimentos
apresentados
e/ou
solicitados quer por fundações avaliadas quer
não avaliadas quer ainda pelas entidades
públicas instituidoras das mesmas;
Participou na conceção da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 79-A/2012, de 25
setembro, a qual traduz os projetos de
decisões tomadas pelo Governo em resultado
do censo dirigido às fundações, nacionais ou
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Elaborou as notificações dos projetos de
decisão formulados no âmbito da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 79-A/2012, de
25 setembro;

Modelo de avaliação
O modelo de avaliação assenta nos critérios
da
pertinência/relevância,
eficácia
e
sustentabilidade, aos quais foram atribuídas
diferentes ponderações, considerando não só
os objetivos do trabalho, como também a
informação disponibilizada pelas próprias
fundações em sede de resposta ao censo.
Cada um dos critérios de avaliação tem
inerentes subcritérios, como se observa na
figura infra, cuja seleção e atribuição das
respetivas ponderações teve em conta as
caraterísticas específicas das entidades a
avaliar, nomeadamente o tipo de fundação
(pública de direito privado, público-privada ou
privada).

A maior relevância do critério relativo à
“sustentabilidade” resulta, naturalmente, da
maior valorização dada à vertente da
“dependência financeira do Estado” no
cômputo da avaliação efetuada ao universo

Principais etapas da avaliação
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fundacional, atenta a situação de emergência
financeira em que o país se encontra e à
necessidade de promover uma melhor
utilização dos recursos públicos afetos ao
chamado “Estado Paralelo”.

Resultados da avaliação
Responderam ao censo 558 fundações. De
entre este universo foram excluídas da
avaliação, as fundações:
De origem canónica ou de outras
confissões religiosas, reguladas pela Lei da
Liberdade Religiosa, aprovada pela Lei n.º
16/2001, de 22 de junho, e pela
Concordata entre a República Portuguesa e
a Santa Sé, ratificada pelo Decreto do
Presidente da República n.º 80/2004, de 16
de novembro;
Criadas ou que iniciaram atividade após 1
de janeiro de 2011, isto é, fora do período
de análise definido na Lei n.º 1/2012, de 3
de janeiro (triénio 2008-2010).
Foram excluídas 56 cooperativas, associações,
centros sociais e/ou paroquiais; 100
fundações constituídas ao abrigo do Direito
Canónico; e 1 fundação entretanto extinta.
Foram avaliadas 408 fundações, das quais 178
são fundações IPSS, abrangidas pelo Estatuto
das Instituições Particulares de Solidariedade
Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83,
de 25 de fevereiro, alterado pelos
Decretos-Leis n.ºs 386/83, de 15 de outubro,
9/85, de 9 de janeiro, 89/85, de 1 de abril,
402/85, de 11 de outubro, e 29/86, de 19 de
fevereiro.
Foram proferidas decisões finais, para as 423
fundações não IPSS, nos termos da RCM
n.º 13-A/2013, de 8 de março, tendo por base
o universo avaliado de 230 fundações e de
193 fundações não respondentes.
Às 230 respondentes, foi aplicado um modelo
de avaliação assente em três critérios, aos
140

quais
foram
atribuídas
diferentes
ponderações, considerando não só os
objetivos do trabalho, como também a
informação disponibilizada pelas próprias
fundações em sede de resposta ao censo.

Relatório final de avaliação das fundações
O universo de análise do presente relatório
abrange 423 fundações, correspondente a
230 avaliadas e 193 incumpridoras da
obrigação de acesso e resposta ao censo.

Tipologia das fundações
A maioria das fundações tem natureza
privada.
Fundações incluídas no âmbito da avaliação

N.º

%

Públicas de direito privado

72

Público-privadas

11

4,8

147

63,9

230

100

Privadas
Total

31,3

Estatuto de utilidade pública
Na resposta ao censo, 128 fundações
referiram deter o estatuto de utilidade
pública.
Por seu turno, 101 fundações identificaram
não deter estatuto de utilidade pública e 1
fundação não respondeu à questão.

Património inicial e património em 2010
As fundações avaliadas identificaram um
património inicial no valor de M€ 1.785.
Já em 2010, o valor do património ascendia a
M€ 5.160.
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O valor do património das fundações
apresenta mutações significativas entre o
momento da instituição (M€ 1.785 para 193
entidades) e 2010 (M€ 5.160 para 207
entidades).
Cerca de metade do montante do património
inicial (50,2%) estava associado a fundações
públicas de direito privado, tendência que se
alterou, em 2010, quando o património
associado a este tipo de entidades
representava apenas 15,6% do valor global.

Públicas de
direito privado
Públicoprivadas

12.068;
48%

12.762;
51%

Privadas
308; 1%

Total de apoios financeiros públicos
Natureza jurídica

Património Inicial
%

Montante

%

Privada

€872.850.275

48,9

€4.257.795.345

82,5

Pública de direito privado

€895.951.908

50,2

€803.431.388

15,6

Público-privada
Total

Montante

Património 2010

€16.107.394

0,9

€98.529.698

1,9

€1.784.909.577

100,0

€5.159.756.431

100,0

De acordo com a resposta ao censo, foram
identificados apoios financeiros públicos no
montante de M€ 825, no triénio 2008-2010,
dos quais M€ 299 foram atribuídos a
fundações públicas de direito privado.

Órgãos de administração
Em 213 fundações foram identificados 1 184
membros de órgãos de administração,
estando 57% associados a fundações privadas.
63; 5%

Públicoprivadas
Públicas de
direito privado

676; 57%

445; 38%

Privadas

Total de colaboradores
As fundações avaliadas identificaram um total
de 25 138 colaboradores, sendo que cerca de
51% dos mesmos dizem respeito a fundações
públicas de direito privado:
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Se adicionarmos os apoios financeiros
públicos atribuídos às fundações públicas de
direito privado, abrangidas pelo regime
jurídico das instituições de ensino superior
(Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro), o total
de apoios financeiros públicos, no triénio em
referência, atingem M€ 1 283.

Peso dos apoios financeiros públicos no total
de proveitos
Para 52 fundações avaliadas, os apoios
financeiros públicos representam mais de 50%
dos proveitos totais do triénio, sendo entre as
fundações públicas de direito privado e as
público-privadas que a importância relativa
dos apoios financeiros públicos é mais
significativa.
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Valor patrimonial isento (IMI) entre 20082010
De acordo com a Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT), o valor patrimonial tributário
(VPT) dos imóveis que beneficiam de isenção
de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
pertencentes a fundações, refere-se apenas
àquele valor dos imóveis e não ao montante
do imposto (aplicação da taxa ao VPT) que
deixou de ser arrecadado pelo Estado em
consequência da isenção.

Despesas fiscais e outras regalias concedidas
a fundações
No triénio 2008-2010, as fundações avaliadas
usufruíram de benefícios fiscais e de outras
regalias que atingiram o total de M€ 2,26. A
análise por ano mostra que este valor passou
de M€ 0,4 em 2008 para M€ 0,8 em 2010, o

Despesas parafiscais das fundações
Entre 2008 e 2010, as fundações beneficiaram
de redução da taxa para a segurança social
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Com efeito, considerando o universo alargado
de prédios (na ordem dos milhares), a AT
referiu não ser possível apurar o valor da
despesa fiscal associada, dada a diversidade
de situações, nomeadamente as diferentes
taxas de imposto aplicadas pelos municípios e
as caraterísticas de cada prédio.
O valor patrimonial tributário dos imóveis das
fundações que beneficiaram de isenção de
IMI, passou de M€ 330 em 2008 para M€ 351
em 2010, conforme resulta do quadro
seguinte, tendo beneficiado 58 fundações:

que corresponde a uma taxa de crescimento
de 112%.
A análise por imposto evidencia a importância
das receitas associadas ao Imposto Sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) que
foram sempre predominantes no triénio e
representaram 76% do total.

nos encargos com o pessoal, no montante
total de M€ 25,6.
A este montante acrescem aproximadamente
M€ 3, referentes às fundações públicas de
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direito privado, abrangidas pelo regime
jurídico das instituições de ensino superior

(Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro).

O número de fundações que tem vindo a
beneficiar desta redução também aumentou
no triénio, tendo passado de 131 em 2008
para 153 em 2010, e de M€ 8,2 para M€ 8,9,

sendo as principais abrangidas as fundações
privadas.

143

2012_____________
Síntese da Atividade

Avaliação de fundações de solidariedade social (IPSS)

→

Avaliação das fundações

Descrição

178

N.º de fundações religiosas e reconhecidas em 2011 e 2012 (excluídas da
avaliação)

79

N.º de fundações (civis) não respondentes

42

Total do Fundo Social/Capital Realizado (em 31/dez/2010)

M€ 412

Total do Património em 2010

M€ 850

Total do Ativo Líquido em 2010

M€ 1.972

Total do Imobilizado Líquido em 2010

M€ 1.701

N.º de fundações com imobilizado líquido inferior a 250 mil euros

38

N.º de fundações com acordos de cooperação com o Estado (MSSS e RAM)

113

Total de apoios financeiros públicos (no triénio 2008/2010), repartidos por:

M€ 264

Subsídios à exploração do Setor Público Administrativo (conta 741)
Despesa fiscal (IRC, IUC, IMT, IS, ISV, IVA-restituição e consignação
0,5% IRS)
Despesa parafiscal (redução de taxa nos encargos com o pessoal)

M€ 240

Valor patrimonial tributário isento (IMI) em 2010

M€ 162

Apoios financeiros públicos (declarados pelas fundações em 2008/2010)
N.º de fundações que declararam receber apoios financeiros públicos no
triénio

M€ 206

Apoios financeiros comunitários (declarados por 15 fundações no triénio)

M€ 24

Apoios financeiros públicos, com exclusão de despesa fiscal e parafiscal
(declarados por entidades públicas no triénio)

M€ 258

N.º de fundações cujos subsídios à exploração do Setor Público
Administrativo representaram 50% ou + dos proveitos e outros ganhos

47

N.º de fundações cujos subsídios à exploração do Setor Público
Administrativo representaram 50% ou + dos custos operacionais

66

N.º de colaboradores (incluindo voluntários) em 31/out/2011

144

Total

Nº de fundações avaliadas

M€ 10
M€ 14

133

10.107

N.º de voluntários em 31/out/2011 (44 fundações)

581

N.º de fundações que declaram “0” utentes/beneficiários/destinatários ou
não responderam ao questionário

35

N.º de fundações cujos membros do órgão de administração eram
remunerados em 31/out/2011

37
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Projetos desenvolvidos:



Controlo financeiro dos auxílios públicos - Administração Central do Estado

Como se disse atrás, no âmbito do censo às

apenas 16, salientando-se que só outras

fundações em geral foi efetuada, nos termos

16 não tiveram qualquer auxílio público;

especiais previstos na Lei nº 1/2012, de 3/jan,
a avaliação das fundações IPSS, que teve em



fundações são as áreas da infância e

conta uma análise qualitativa especifica à sua
atuação,

no

triénio

juventude (92) e da educação (74). Porém,

2008-2010,

algumas fundações declararam: intervir

conjuntamente com as respetivas tutelas
setoriais:
Segurança

Ministério
Social

da Solidariedade

(MSSS),

Ministério

em áreas que não são críticas para os

e

objetivos de solidariedade social (v.g.

da

artes e cultura, religião, cooperação

Educação e Ciência (MEC), Ministério da

internacional) e desenvolver atividades

Saúde (MS) e Regiões Autónomas da Madeira

não alinhadas com os fins estatutários (34

(RAM) e dos Açores (RAA). Os resultados finais

atividades em 27 fundações);

são os seguintes:


O universo de fundações de solidariedade

As principais atividades declaradas pelas



Apesar de terem sido celebrados, pelo

(maioritariamente

MSSS e RAM, acordos de cooperação com

fundações privadas), foi de 178 (143

113 fundações (459 respostas sociais),

reconhecidas pelo MSSS, 14 pelo MS, 8

parte das restantes atividades declaradas

pelo MEC, 12 pela RAM e 1 pela RAA),

não é crítica face ao previsto nos art.ºs

enquanto

as excluídas da avaliação

63.º a 72.º da Constituição (v.g. cedência

(religiosas ou reconhecidas no período

de obras de arte, manutenção de jardins,

subsequente/2011 ou 2012) totalizaram

organização de festas). Além disso, 81 das

79 e as não respondentes foram 42;

167 fundações que declaram pelo menos

social

avaliadas

uma atividade confirmam que existem


Do total de M€ 263,9 de apoios

entidades

financeiros públicos concedidos no triénio

atividades congéneres ou afins;

às fundações analisadas (inclui subsídios
do Estado à exploração e benefícios fiscais
e parafiscais), cerca de 50% foi obtido por



públicas

que

desenvolvem

35 das 178 fundações avaliadas não
indicaram qualquer beneficiário, utente
ou destinatário das atividades por si
desenvolvidas ou não responderam;
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A frequência média suportada em acordos

orçamentos

de

expressamente, que não elaboraram);

colaboração

é

inferior

a

500

utentes/beneficiários em mais de 60% das
fundações, apresentando a maioria das



anuais

(25

confirmaram

No que respeita ao valor do património

fundações com acordo (79%) uma taxa de

em 2010, 144 fundações declararam que o

utilização superior a 75%;

mesmo

atingiu

os

M€

851.

Se

considerarmos os dados do “Ativo total


O financiamento público, segundo as

líquido”, o valor declarado, pelas 178

respostas de 168 fundações e de acordo

fundações analisadas, atinge os M€ 1.972

com as contas das 178 avaliadas (peso dos

em 2010 (1 fundação com M€ 1.177);

subsídios do Estado à exploração no total
de custos operacionais), cobre mais de



20 fundações possuíam um valor total do

50% dos custos das atividades em cerca

Ativo líquido inferior a m€ 250 e 38

de 37% dos casos (63 e 66 entidades,

apresentavam o mesmo resultado no

respetivamente) denotando um reduzido

Imobilizado

autofinanciamento (em 2 fundações os

31/dez/2010),

subsídios do Estado à exploração são

orientação

superiores aos custos operacionais);

fundação não tem condições mínimas de

líquido
o

(Balanço

que

segundo

contraria

a

qual

a
a

“…uma

subsistência enquanto tal, se não possuir


Apenas em 5 fundações, os custos

um acervo patrimonial mínimo de 250.000

incorridos são inferiores ao custo técnico

euros...” (despacho SEAI de 2002);

estabelecido pelo MSSS, em pelo menos
metade das atividades desenvolvidas. Por



valor total de Fundos ou Capitais Próprios

outro lado, os custos declarados com as
principais atividades são inferiores a 80%

em 2010 era negativo, o que poderá

do total de custos operacionais em 27%

indiciar uma situação de “falência técnica”

(46

fundações

(apenas não concretizada pelo volume de

respondentes e os custos operacionais são

financiamento público, superior a m€ 200,

inferiores aos custos financeiros em 7

de que 5 delas beneficiam);

entidades)

das

168

fundações, o que parece indiciar um
desvirtuamento dos fins (solidariedade
social) para que foram criadas;


Segundo as respostas de 7 fundações, o



Apesar do exercício de funções nos órgãos
das fundações IPSS dever ser, em regra,
não remunerado (art.º 18º, n.º 1, do

No período analisado, 32 e 55 fundações,

Estatuto das IPSS), 100 membros do órgão

respetivamente, não remeteram para

de gestão de 37 fundações recebem uma

visto da tutela (art.º 31º, n.º 1, do

remuneração

Estatuto das IPSS), em qualquer dos 3

beneficiárias de subsídios do Estado), 2

anos, os seus relatórios e contas e os

dos

quais

remuneração
146

(25
auferem
superior

fundações
mesmo
ao

são
uma

primeiro-
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ministro (em fundações beneficiárias de
apoios financeiros públicos), 4 acumulam
funções de administração em mais do que
uma fundação (1 em 4 entidades) e 2
destes auferiam mesmo remuneração nas
entidades onde exercem funções, o que
não

parece

compatível

com

Apenas

um

fundações

reduzido
declarou



número

de

publicitar

os

respetivos planos de atividades (17), as
suas

contas

atividades

(14),

(15)

e

os

relatórios

de

o

número

de

colaboradores ao serviço (7), apesar das
178 fundações avaliadas possuírem o
estatuto de utilidade pública e usufruírem
de benefícios e regalias diversas.
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Em termos finais, foram efetuadas, nos
termos da Lei nº 1/2012, as seguintes
propostas principais para decisão final do
Governo:

uma

“presença prolongada”, como diz a lei;


Propostas principais para decisão final do
Governo



Cancelamento do estatuto de utilidade
pública / cancelamento do registo como
IPSS e de cessação dos apoios financeiros
públicos (incluindo benefícios fiscais e
parafiscais); ou
Redução do financiamento público em
20% (não incluindo financiamento
comunitário e benefícios fiscais e
parafiscais), acompanhado das seguintes
medidas
complementares:
reforço
obrigatório do fundo social para um valor
mínimo (m€ 50) no caso do esforço dos
instituidores ser muito reduzido; reforço
do Ativo das fundações para um mínimo
de m€ 250, de preferência através do
aumento do respetivo Imobilizado, em
cumprimento do despacho do SEAI de
14/mar/2002; e demonstração da
prestação de contas, bem como de outras
boas práticas (v.g. manutenção de página
eletrónica).
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SUPERVISÃO
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SGPS e SGII

→ Supervisão das SGPS/SGII

No âmbito do controlo do regime jurídico e do cumprimento das
obrigações tributárias das SGPS foram realizados cerca de 2500 controlos
de regularidade à base de dados existente na IGF, anualmente atualizada
em termos de dados novos e dos riscos associados de incumprimento, 18
análises económico-financeiras de supervisão e 9 auditorias externas, de
que resultaram propostas de correção à matéria coletável no valor de M€
27, participadas oportunamente à AT, a instauração de 78 processos de
contraordenação, de que resultaram coimas aplicadas e pagas em 44
processos já concluídos, no valor de m€ 65,4.

Projetos desenvolvidos:



Controlo tributário dos grupos económicos e supervisão das Sociedades Gestoras
de Participações Sociais (SGPS) e Sociedades de Gestão e Investimento Imobiliário
(SGII)

As Sociedades Gestoras de Participações
Sociais (SGPS) foram criadas pelo Decreto-Lei
n.º 495/88, de 30 de Dezembro, tendo em
consideração o papel importante que podiam
desempenhar no aperfeiçoamento das formas
de organização das empresas, constituindo
um elemento relevante de desenvolvimento
económico.
Com efeito, à sua característica essencial de
detenção, a título permanente, de
149

participações sociais relevantes de outras
empresas, estas sociedades centralizam os
resultados e os meios financeiros gerados nas
participadas, competindo-lhes igualmente a
captação de outros meios financeiros externos
que venham a constituir financiamentos a
utilizar pelas empresas do grupo no âmbito da
execução dos objetivos estratégicos dessas
empresas.
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Em reconhecimento dessa relevância, e nos
termos do disposto no artigo 32.º do Estatuto
dos Benefícios Fiscais (EBF), as SGPS gozam de
benefícios fiscais no que respeita à tributação
dos resultados que lhes forem distribuídos
pelas participadas, bem como à tributação das
mais e menos-valias obtidas pelas próprias
SGPS na transmissão de partes de capital.
Na prática, as SGPS podem ser detidas por
uma ou mais pessoas singulares ou coletivas,
devendo ter sede ou direção efetiva em
território nacional, podendo ainda dispor de
um regime fiscal privilegiado (caso das
empresas sediadas na Zona Franca da
Madeira).
Frequentemente, as SGPS inserem-se em
estruturas empresariais avançadas (com
eventual articulação em cascata através de
participações noutras SGPS) ou existem por si
só, enquanto depósitos de carteiras de
participações individuais ou de sociedades,
beneficiando dos referidos benefícios fiscais.
O número de SPGS vem aumentado de ano
para ano, estando inseridas, atualmente, na
base de dados da IGF 3 997 empresas SGPS
em suposta situação de atividade.
As Sociedades de Gestão e Investimento
Imobiliário (SGII), previstas no Decreto-Lei n.º
135/91, de 4 de Abril, são sociedades, cujo
património é essencialmente constituído por
imóveis e/ou projetos destinados à
construção, compra e venda e ao
arrendamento habitacional, pretendendo-se
que constituíssem um veículo para o
relançamento daquele mercado.
Contudo, a partir de 31/Dez/2005, foram
extintos os incentivos fiscais de que até esta
data beneficiavam.
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O número de SGII em atividade, em 2012, era
somente de 9.
Compete à Inspeção-Geral de Finanças (IGF) a
supervisão das SGPS, nos termos do art.º 10.º
do Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de
Dezembro, bem como das SGII, ao abrigo do
art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 135/91, de 4 de
Abril.
O regime legal estabelece requisitos para o
exercício
da
atividade
das
SGPS,
designadamente quanto à composição e
permanência das participações detidas, à
concessão de créditos e prestação de serviços
às empresas participadas, à obtenção de
financiamentos
das
participadas,
à
explicitação individualizada nos documentos
de prestação de contas das posições credoras
ou devedoras das participadas e, ainda,
quanto à titularidade e detenção e afetação
de bens imóveis.
Como suporte do exercício de supervisão das
SGPS, a IGF dispõe de uma aplicação
informática de administração do cadastro das
SGPS (designada “Aplicação SGPS”), que
comporta o cadastro desse tipo de sociedades
e respetivos dados essenciais identificativos.
Dispõe ainda de um guião de controlo e
supervisão, com vista a assegurar uma
atuação uniforme relativamente aos principais
procedimentos a desenvolver na atividade de
supervisão e controlo destas entidades.
Assim, no domínio da supervisão das SGPS e
SGII, os trabalhos desenvolvidos em 2012 pela
IGF assumiram dois grandes objetivos: o
primeiro visou garantir o controlo das SGPS,
enquanto entidades integradoras de Grupos
Económicos,
numa
perspetiva
do
cumprimento das suas obrigações tributárias,
atento o regime de tributação dos grupos de
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sociedades, e em especial as grandes
operações económicas gizadas a coberto de
um planeamento fiscal, por vezes, abusivo,
que distorcem a concorrência, acentuam as
desigualdades tributárias e representam um
muito relevante impacto na arrecadação da
receita fiscal. O segundo visou garantir o
controlo de supervisão dos regimes especiais
deste tipo de entidades, cometido por lei à
IGF.

propostas de correção à matéria coletável no
valor de M€ 27, participadas oportunamente à
AT, a instauração de 78 processos de
contraordenação, de que resultaram coimas
aplicadas e pagas em 44 processos já
concluídos, no valor de m€65,4.

No que concerne ao controlo do regime
jurídico e do cumprimento das obrigações
tributárias das SGPS foram realizados cerca de
2500 controlos de regularidade à base de
dados existente na IGF, anualmente atualizada
em termos de dados novos e dos riscos
associados de incumprimento, 18 análises
económico-financeiras de supervisão e 9
auditorias externas, de que resultaram

Por se considerar oportuno, face ao atual
contexto económico-financeiro, foi também
sugerida a revisão do atual regime jurídico das
SGPS, tendo em vista o seu aperfeiçoamento e
à atualização das sanções previstas, tendo em
conta que a última alteração ao regime criado
pelo DL 495/88, foi efetuada através da Lei n.º
109-B/2001, de 27 de Dezembro.
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Foi ainda efetuada uma participação ao Banco
de Portugal, relativa a exercício indevido de
atividade creditícia

Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA)

O Conselho Nacional de Supervisão de
Auditoria (CNSA) foi criado pelo DecretoLei n.º 225/2008, de 20 de Novembro que
transpôs para a ordem jurídica nacional a
Diretiva n.º 2006/43/CEE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de Maio,
relativa à revisão legal das contas anuais e
consolidadas, que altera as Diretivas nºs
78/660/CEE e 83/349/CEE, do Conselho, e
que revoga a Diretiva n.º84/253/CEE, do
Conselho.
O CNSA, tem como responsabilidade a
organização de um sistema de supervisão
pública dos revisores oficiais de contas e
das sociedades de revisores oficiais de
contas, orientado por objetivos de
eficiência e de transparência, visando
reforçar a confiança e a credibilidade na
atividade de auditoria exercida pelos
revisores oficiais de contas e sociedades
de revisores oficiais de contas em
Portugal.
A diretiva exige que o sistema de
supervisão pública seja gerido, na sua
maioria, por pessoas que não exerçam a
profissão de revisor oficial de contas e
que tenham conhecimentos nas matérias
relevantes para a revisão legal das contas.
A Inspecção-Geral de Finanças está
representada no CNSA, através de uma
Subinspetora-Geral, a par do Banco de
Portugal, da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários, do Instituto de
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Seguros de Portugal e da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.

Atividades
desenvolvidas em 2012

Intervenção junto de entidades
No decurso de 2012 a ação da IGF
traduziu-se na intervenção de um jurista
na análise e enquadramento jurídico das
situações ilícitas, maxime no apuramento
de
eventuais
responsabilidades,
detetadas no âmbito de duas ações de
inspeção, as quais culminaram num
processo administrativo e num processo
contraordenacional.

Participação
Permanente

no

Secretariado

Participação na assessoria à atividade do
CNSA
sobre
diversos
assuntos,
relacionados, designadamente, com a
alteração de normativos referentes a
auditoria e revisão de contas, bem como
intervenção na supervisão do controlo de
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qualidade do trabalho dos revisores
oficiais de contas do ciclo 2011/2012.

Apoio Jurídico
Um jurista da IGF integrou dois grupos de
trabalho, tendo em vista a elaboração de
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dois pareceres jurídicos a submeter à
aprovação do Conselho, um sobre o
“Dever de Segredo do CNSA” e outro
sobre “O Regime Contra-Ordenacional do
CNSA”.
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APOIO TÉCNICO
ESPECIALIZADO
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Participação em Conselhos

Participações em 2012:
a) Conselho de Prevenção da Corrupção
b) Conselho Coordenador do SCI (Apoio ao Presidente e Secções Especializadas de
Informação e Planeamento e das Normas e Metodologias)
c)

Conselho Coordenador do SCI (Secções Especializadas da Avaliação de Serviços e da
Qualificação e Formação)

d) Conselho Consultivo do Fundo Social Europeu (CCIGFSE)

Conselho de
Corrupção

Prevenção

da

Apoio à Participação no Conselho de
Prevenção da Corrupção
O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC)
foi criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de
Setembro, como entidade administrativa
independente e tem como fim desenvolver
uma atividade de âmbito nacional no domínio
da prevenção da corrupção e infrações
conexas, incumbindo-lhe, designadamente, a
recolha e organização de informações
relativas à prevenção da ocorrência de factos
de corrupção ativa ou passiva, de
criminalidade económica e financeira, de
branqueamento de capitais, bem como o
acompanhamento
da
aplicação
dos
instrumentos jurídicos e das medidas
administrativas adotadas pela Administração
Pública e sector público empresarial para a
prevenção e combate dos factos referidos e
avaliação da respetiva eficácia.
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O Inspetor-Geral de Finanças é, a par com
outras personalidades, um dos Conselheiros
do CPC, sendo no contexto desta participação,
que a IGF presta apoio técnico especializado,
quer no acompanhamento permanente da
atividade do Conselho, quer nas ações
específicas por si desenvolvidas, quer, ainda,
na análise e preparação dos documentos que
mensalmente são objeto de tratamento nas
reuniões do Conselho.
Com enfoque no ano de 2012, salienta-se o
tratamento conferido a temas objeto de
análise no CPC, com especial realce para o
conflito de interesses, que deu origem à
Recomendação do CPC, de novembro do
mesmo ano, sobre a gestão de conflitos de
interesses no setor público, a apreciação
efetuada a diversos Planos de Gestão de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de
entidades públicas, objeto de intervenção da
IGF, bem como a alguns relatórios de
execução desses Planos.
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Importa, ainda, destacar o contributo ao nível
da elaboração de pareceres solicitados ao
CPC, relacionados com o fenómeno da
corrupção e matérias conexas, a que acresce o
trabalho que tem sido desenvolvido no
âmbito do acompanhamento das comissões
especiais criadas para apoiar tecnicamente os
processos de reprivatização, de modo a
garantir a plena observância dos princípios da
transparência, do rigor, da isenção, da
imparcialidade e da melhor defesa do
interesse público.

Coordenação do
Funcionamento do Sistema de
Controlo Interno da
Administração Financeira do
Estado (SCI)
Conselho Coordenador do SCI

O Conselho Coordenador (CC) é presidido pelo
Inspetor-Geral de Finanças.
Neste âmbito destacam-se principalmente as
seguintes atividades:


A IGF assegurou a elaboração do plano de
atividades e parecer aos planos de
atividades das inspeções setoriais do SCI
para 2012;



A IGF assegurou a elaboração do relatório
de atividades e o parecer aos relatórios
de atividades das inspeções setoriais
relativos a 2011;



A IGF preparou, em articulação com a
DGO, o capítulo sobre o controlo da
Conta Geral do Estado de 2011;



A IGF preparou em conjunto com as
inspeções setoriais o programa anual das
auditorias de 2013;



A IGF, na pessoa do Inspetor-Geral,
presidiu a uma reunião do CC do SCI,
assim como promoveu diversas reuniões
periódicas em Secção Especializada para
debate de assuntos relacionados com a
coordenação estratégica do sistema;



Foi ainda elaborado uma proposta de
despacho com vista à regulamentação do
artigo 15º-A, aditado ao regulamento das
atividades de inspeção pelo artigo 80º do
decreto de execução orçamental de 2012
(obrigatoriedade
de
remessa
de
relatórios das inspeções sectoriais aos
membros do Governo da área das
finanças e da administração pública);



Por fim foi dado cumprimento pelo SCI ao
previsto no artº 208º da Lei do
Orçamento de Estado para 2012 sobre a
regularização
extraordinária
dos
pagamentos aos fornecedores do setor
público administrativo e empresarial,

Apoio ao Presidente e Seções
Especializadas de Informação e
Planeamento e de Normas e
Metodologias
São objetivos deste projeto a coordenação do
funcionamento do Sistema de Controlo
Interno da Administração Financeira do
Estado (SCI), em obediência aos princípios da
suficiência, complementaridade e relevância,
em especial, no que respeita ao planeamento,
e ao quadro metodológico.
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tendo a IGF e as inspeções sectoriais
assegurado a publicação nos sites das
entidades das respetivas dívidas em
atraso, nos diferentes ministérios e
autarquias locais, e publicado de forma
consolidada no site da IGF em julho de
2012.

Conselho
Consultivo
do
Fundo
Social
Europeu
(CCFSE)
A IGF assegurou a sua representação no
Conselho Consultivo do Fundo Social Europeu
(CCFSE), um órgão de consulta, apoio e
participação na definição das linhas gerais de
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atuação do IGFSE, I. P., e nas tomadas de
decisão do conselho diretivo.
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Gabinetes do MF

Apoio Técnico Especializado prestado em 2012:
•

Participação em reuniões com a Troika no contexto do PAEF

•

Administração Central do Estado

•

Autárquico

•

Avaliação

•

Jurídico

•

Recursos Humanos da AP

•

Tributário

•

Empresarial Local

•

Empresarial do Estado

Apoio Técnico Especializado
- Participação em reuniões
com a Troika no contexto do
PAEF
A IGF participou em diversas reuniões e outras
iniciativas que decorreram durante as
diferentes missões da Troica em Portugal, em
particular sobre o seguinte conjunto de
matérias:
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Contratação pública;
Questões orçamentais
Regime financeiro das Autarquias
Locais, em especial, o endividamento
municipal.
Situação financeira da Região
Autónoma da Madeira
Setor Empresarial Local;



Aplicação da Lei dos Compromissos e
dos Pagamentos em Atraso.

Apoio Técnico Especializado
Jurídico
Foram prestados diversos apoios
gabinetes do MF, designadamente:


aos

No âmbito da contratação pública
foram
prestados
inúmeros
esclarecimentos,
bem
como
elaborados alguns pareceres escritos
sobre esta temática;
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Informações várias na sequência dos
processos relacionados com a
devolução de remunerações
Apreciação
de
documentos
e
preparação de reuniões no âmbito do
apoio à participação no Conselho de
Prevenção da Corrupção;
Análise de diversos assuntos no
âmbito do apoio técnico à Direção;
Análise de diversos aspetos jurídicos
solicitados pelos Gabinetes do MF;

•

Análise da proposta de diploma sobre
o regime de prestação e pagamento
dos serviços especiais remunerados à
GNR e PSP;

•

Análise ao recurso hierárquico
interposto pelo Instituto Politécnico
de Leiria relativo a pedido de
reposição de verbas (Programa IIE);

•

Redução das transferências para
fundações previstas nas leis do OE
2011 e 2012 (Orçamento da
Segurança Social); e

•

Apreciação de pedidos das Fundações
Comendador Manuel Correia Botelho
e Museu Nacional Ferroviário
Armando Ginestal Machado sobre a
eventual aplicação das medidas de
redução salarial e outras de contenção
da despesa na área de pessoal.

Apoio técnico especializado
no domínio tributário
Apoio Técnico Especializado
- Administração Central do
Estado
Estudos, informações, pareceres,
denúncias e exposições na área da
Adm. Central do Estado
No que respeita ao apoio técnico
especializado abrangendo a área orçamental
da Administração Central do Estado foram
elaboradas 32 informações externas, das
quais 19 a solicitação direta dos diversos
membros do Governo do ministério das
Finanças, com destaque para os seguintes:
•
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Promoções de militares da GNR - 2011
e 2012;

No domínio da administração tributária, a IGF
procedeu, por solicitação do Ministro de
Estado e das Finanças e do SEAF, à elaboração
do Relatório Anual de combate à fraude e
evasão tributárias a apresentar à Assembleia
da República.
Procedeu também à elaboração de um
parecer solicitado pelo Ministro de Estado e
das Finanças relativamente a um projeto de
alteração legislativa em matéria tributária de
iniciativa de um partido político.
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No domínio da administração tributária, a IGF



Participação
na
conceção
do
Programa de Apoio à Economia Local
e colaboração no desenvolvimento do
respetivo
enquadramento
legal,
publicado em 2012;
Colaboração ao nível da adaptação
para o subsetor local da Lei dos
Compromissos e Pagamentos em
Atraso;
Participação
no
SATAPOCAL
(Subgrupo de Apoio Técnico à
Implementação do POCAL), na
sequência do que já vinha ocorrendo
em anos anteriores;

procedeu, por solicitação do Ministro de
Estado e das Finanças e do SEAF, à elaboração
do Relatório Anual de combate à fraude e
evasão tributárias a apresentar à Assembleia
da República.





Apoio Técnico Especializado
– Autárquico
A análise de participações e denúncias no
âmbito do controlo financeiro das Autarquias
Locais integra pedidos de autoridades judiciais

No âmbito do apoio técnico especializado,

e judiciárias, de entidades públicas, da

destacamos, ainda, a emissão de pareceres

Administração Central e Local e também de

solicitados pelo Secretário de Estado do

particulares, tendo sido objeto de análise, em

Orçamento, designadamente, em matéria

2012, diversos processos com essa origem,

com

quer provenientes da ex-IGAL, quer dirigidos

relativamente

diretamente à IGF.

Parlamentares na mesma área;

Os temas em que se regista a maior incidência

No âmbito da atividade interna, em matéria

de queixas prende-se com questões de tutela

autárquica, importa ainda referir que, após o

administrativa das autarquias locais, de

processo

urbanismo e de ordenamento do território, de

consequente integração na IGF, 76 processos

contratação pública e de recursos humanos.

aguardavam (alguns, desde o início janeiro de

Têm sido frequentes os pedidos de apoio

2012) o cumprimento dos despachos tutelares

técnico e de colaboração apresentados por

do SEALRA, aos quais ainda não tinha sido

entidades judiciárias.

dada execução pela ex-IGAL. A IGF, em 2012,

Para além do referido não podemos deixar de
salientar a intervenção da IGF quanto à:

incidência

de

autárquica,
a

inúmeras

extinção

da

bem

como

Perguntas

ex-IGAL

e

afetou os recursos necessários para dar
integral

execução

ao

cumprimento

dos

referidos despachos tutelares.
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Integração no Secretariado Técnico
para a Revisão da Lei das Finanças
Locais, cujo trabalho contribuiu para
apresentação de uma proposta na
Assembleia da República em finais de
2012;

Em 2012, foram objeto de despacho/sentença
judicial, com notificação formal à ex-IGAL e à
IGF, 41 processos. Destes, foram objeto de
arquivamento

22

nos

Tribunais
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Administrativos e Fiscais, 11 nos Tribunais
Judiciais, 2 no Departamento de Investigação
e Ação Penal (DIAP) e 6 no Tribunal de Contas.

Apoio Técnico especializado
– Recursos Humanos da AP
No âmbito da análise de participações e
denúncias relativas aos recursos humanos da
Administração Pública, foram analisadas
diversas
participações
denúncias
e
participações, em 2012, com diferentes
origens. Destacam-se como áreas de
incidência, nomeadamente, a não aplicação
ou aplicação inadequada do SIADAP, em
particular dos subsistemas 2 e 3, diversas
irregularidades ao nível dos procedimentos
concursais, contratações e nomeações ilegais,
pagamentos indevidos e situações irregulares
de acumulação de funções.

Quanto a novas taxas de portagem há a referir
as respeitantes ao novo sublanço Castanheira
do Ribatejo – Plataforma Logística de Lisboa
Norte, inserido na Autoestrada A1 –
concessionada à BCR – Brisa Concessão
Rodoviária, SA (BCR).
No que respeita à atualização das taxas de
portagem para o ano de 2013, a IGF analisou e
concordou com as propostas remetidas pelas
concessionárias BCR, Autoestradas do
Atlântico, Concessões Rodoviárias de Portugal,
SA, BRISAL – Auto-Estradas do Litoral, SA e
Autoestradas do Douro Litoral, SA. O
coeficiente de atualização genérico, extraído
da evolução do IPC, foi de 1,020339 (nalguns
casos, por força do CC o coeficiente de
atualização é reduzido para 90% do IPC,
traduzindo-se em 1,018305). De salientar que
as taxas de portagem são arredondadas para
o múltiplo de 5 cêntimos do euro mais
próximo, por excesso ou por defeito.

Outros apoios técnicos no SEE

Apoio técnico Especializado
- Sector Empresarial do
Estado
Atualização das taxas de portagem
No âmbito das competências específicas
atribuídas à IGF, nos contratos de concessão
rodoviários (CC), destaca-se a análise das
propostas de fixação e atualização das taxas
de
portagem
comunicadas
pelas
concessionárias.
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Elaboração de várias informações relativas à
compensação a pagar pelo Estado à
concessionária PT-Comunicações, S.A., pelas
margens de exploração negativas decorrentes
da prestação dos serviços fixos de telex,
telegráfico, de teledifusão e móvel marítimo,
quer no âmbito da fiscalização do contrato de
concessão, quer na ação arbitral movida pela
Concessionária contra o Estado Português.
Informações
várias
relacionadas
com
reduções
remuneratórias
de
diversas
empresas públicas, bem como com a análise e
apreciação da legalidade de determinadas
componentes remuneratórias atribuídas a
trabalhadores das mesmas empresas.
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Apreciação de documentos e preparação de
reuniões no âmbito do apoio à participação no
Conselho de Prevenção da Corrupção.
Análise de diversos assuntos no âmbito do
apoio técnico à Direção.
Análise de diversos aspetos
solicitados pelos Gabinetes do MF.

jurídicos

Apoio jurídico ao CNSA e à CNC.
Acompanhamento
de
recomendações
formuladas no âmbito de anteriores
auditorias, designadamente à EDIA, MAC,
CHLC e CHMT.
Acompanhamento do processo de avaliação
de Portugal - OCDE/GRECO.
Análise e elaboração de diversas informações
sobre denúncias relacionadas com o setor
empresarial, bem como sobre pedidos de
acesso a documentos produzidos pela IGF,
cujos processos envolvem frequentemente
respostas à CADA.
Análise e preparação dos documentos
relacionados com os processos judiciais no
âmbito do Programa Interreg III B – Madeira,
Açores e Canárias, em particular os relativos
ao Processo Cautelar, bem como à
subsequente ação administrativa comum.
Elaboração de atas, declarações sobre política
remuneratória, bem como de outros
documentos sobre matéria remuneratória no
âmbito da participação de inspetores em
cerca de 30 Comissões de Fixação de
Remunerações de EP.
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Apoio Técnico Especializado
- Sector Empresarial Local
(SEL)
Proposta de Lei do Regime Jurídico da
Atividade Empresarial Local
e das
Participações
Locais:
Apoio
Técnico
Especializado
Por solicitação do Gabinete do Secretário de
Estado da Administração Local e Reforma
Administrativa (SEALRA), no domínio do Setor
Empresarial Local (SEL), a IGF prestou apoio
técnico especializado durante o processo de
conceção da proposta de Lei, tendo ainda
participado, a pedido do Gabinete SEALRA ,
em reuniões de discussão técnica com a
Estrutura
de
Acompanhamento
dos
Memorandos (ESAME) de apoio ao Gabinete
do Secretário de Estado Adjunto do PrimeiroMinistro.
Tal apoio técnico decorreu até à apresentação
na Assembleia da República da proposta que
veio dar origem à Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto, e que revogou as Leis n.ºs 53-F/2006,
de 29 de dezembro e 55/2011, de 15 de
novembro.

Vitrus Ambiente, E.M., S.A.: Cumprimento do
Despacho n.º 669/2012/SEO
Parecer da IGF formulado no âmbito do
Despacho supra citado, que teve por objeto a
análise procedimental e substancial do
processo de criação da empresa municipal
VITRUS e, em simultâneo, o processo de
extinção da ECO AVE SUCATAS, CIPRL.
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Baião Vida Natural EM, Ld.ª
Parecer da IGF sobre Controlo da criação da
empresa Baião Vida Natural, EM, Ld.ª, no qual
se propõe a extinção da empresa municipal
ou, em alternativa, que seja demonstrado,
pelo promotor público, da racionalidade
económica legalmente exigida para a
constituição da empresa.
Outros apoios técnicos especializados
Apesar de a prestação de esclarecimentos ou
de consultoria, a pessoas singulares ou
coletivas (públicas ou privadas), não se
enquadrar no âmbito das atribuições e
competências da IGF, considerando a
importância para a redução dos custos
públicos de diversas questões colocadas pelas
empresas locais, nomeadamente sobre a
correção do processamento das reduções
remuneratórias previstas nas diferentes Leis
do OE.
Decorrente dos interesses a acautelar e
preservar, a conformidade e regularidade da
despesa pública, emitimos os pareceres
seguintes:
Figueira Domus, EEM – Aprovação dos
instrumentos de prestação de contas de 2010
A IGF emitiu parecer relativamente ao
processo de anulação das transferências
financeiras, a título de suprimentos, realizadas
a favor da sua participada Figueira Paranova –
Renovação e Desenvolvimento Urbano, E.M.,
face às dúvidas suscitadas na Assembleia
Geral (AG) pelo acionista único – Município da
Figueira da Foz.
Ainda neste âmbito, a IGF obteve evidência da
reposição de € 124.594,86, referente aos
suprimentos irregularmente concedidos,
através do correspondente comprovativo.
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VRSA, Sociedade de Gestão Urbana, E.M.,
S.A.
Parecer sobre a aplicabilidade do art. 202.º da
LOE 2012, a trabalhadores da empresa
municipal beneficiários de pensões de
reforma da segurança social.
Cul.Tur – Empresa Municipal de Cultura e
Turismo de Santarém, EEM
Parecer sobre a aplicabilidade do art. 22.º da
LOE 2011 e do art. 26.º da LOE 2012 e da Lei
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
(LCPA) às entidades que integram o Sector
Empresarial Local
ADC – Águas da Covilhã, EEM
Parecer sobre o disposto nos arts. 21.º e 24.º
da Lei n.º 64-B/2011, de 30 DEZ (LOE 2012),
concretamente se o não pagamento dos
subsídios de férias e de Natal constitui um
menos gasto para a empresa ou se existe a
obrigatoriedade de as verbas não pagas aos
trabalhadores serem entregues nos cofres do
Estado.
Infralobo – Empresa de Infra-estruturas de
Vale do Lobo, EM
Parecer sobre a aplicabilidade da LOE 2012 –
suspensão dos subsídios de férias e de natal a trabalhadores com contratos de trabalho em
empresa municipal.
EPAVE, Escola Profissional do Alte Ave,
Sociedade Unipessoal, Ldª.
Parecer sobre a legalidade do pagamento do
subsídio de Natal aos funcionários da
empresa, ainda que aos mesmos seja aplicado
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o regime do contrato de trabalho, nos termos
do art. 28.º, da Lei n.º 50/2012, de 31/ago
PMUGEST
Prestação de esclarecimentos sobre o
enquadramento das entidades empresariais
municipais no que se refere à legislação
aplicável na área dos recursos humanos, em
especial no que respeita aos seguintes
aspetos:
 Suspensão dos subsídios de férias e de
Natal aos trabalhadores da empresa
municipal;
 Quais as adaptações autorizadas e
justificadas pela sua natureza empresarial
aplicáveis aos trabalhadores que integram
o setor empresarial municipal, previstas na
alínea t), do n.º 9, do art. 19.º, da Lei n.º
55-A/2010, de 31 DEZ (Lei do Orçamento
de Estado para 2011 – LOE 2011).
Instituto Profissional da Sertã, Lda.
Parecer sobre a necessidade do Instituto, na
qualidade de entidade empregadora pública,
proceder à entrega nos cofres do Estado das
quantias dos subsídios cujo pagamento se
encontra suspenso nos termos do art. 21.º da
LOE 2012 que respeitem aos seus
trabalhadores em regime de cedência de
interesse público, nos termos a definir por
despacho do membro do Governo
competente.
Profiacademus, Escola Profissional de santa
Comba Dão, Ldª.: Natureza jurídica
O Presidente da Câmara Municipal de Santa
Comba Dão solicitou à IGF esclarecimento
sobre a obrigatoriedade legal de adaptar os
estatutos da sociedade “Profiacademus –
Escola Profissional de Santa Comba Dão,
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Sociedade Unipessoal, Ld.ª” ao Regime do
Sector Empresarial Local (RJSEL) aprovado
pela Lei n.º 53-F/2006, de 29 DEZ, alterada e
republicada pela Lei n.º 55/2011, de 15 NOV.
Tal pedido surge na sequência do Relatório da
inspeção ordinária ao Município de Santa
Comba Dão realizada pela ex-Inspeção-Geral
da Administração Local, no qual se recomenda
à Câmara Municipal a adaptação dos Estatutos
da sociedade unipessoal “Profiacademus” ao
RJSEL.
A IGF concluiu que a “Profiacademus-Escola
Profissional de Santa Comba Dão, Sociedade
Unipessoal, Ld.ª”, criada em 1999, é uma
empresa municipal em virtude de o respetivo
capital social ser totalmente detido pelo
Município de Santa Comba (cfr. art. 3.º, do
RJSEL).
Os Estatutos da empresa deveriam ter sido,
até 1 janeiro de 2009, revistos e adaptados ao
RJSEL, não o sendo este Regime prevalece
sobre os Estatutos não revistos e adaptados
(cfr. art. 48.º, do RJSEL).
Ambiolhão – Empresa Municipal de Ambiente
de Olhão, EM
Na sequência de ofício remetido pela
Procuradoria-Geral da República (PGR),
através do qual foi remetida uma exposição
subscrita por um cidadão, apreciámos:
 “Conformidade ou inconformidade legal na
atribuição de cargos diretivos na empresa
municipal, considerando para tanto o teor
das atas e a maneira como as pessoas
compareceram na assembleia geral e
depois se auto nomearam;
 Existência ou não de conflitos de interesses
(e portanto impedimento legal) na
participação dos vereadores que são
simultaneamente administradores da
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empresa, nas deliberações camarárias
referentes à AmbiOlhão”.
Culturguarda, Gestão da Sala de Espetáculos
e Atividades Culturais, E.M.

Guarda, Cidade Desporto, E.M.

Trancoso Eventos, Empresa Municipal de
Gestão de Equipamentos Culturais e de Lazer
EEM
As 3 empresas identificadas solicitaram à IGF
“orientações quanto à forma” como devem
proceder para “cumprir o estipulado na Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro”. Foi neste âmbito
que a IGF emitiu opinião, tendo enunciado as
soluções legais possíveis face:
 Às “inúmeras dificuldades existentes” no
cumprimento da aplicação da Lei n.º
8/2012, de 21/fev, diploma que aprova as
regras aplicáveis à assunção de
compromissos e aos pagamentos em
atraso das entidades públicas (LCPA).
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 Segundo as exposições, as empresas locais
deparam-se com dificuldades de cumprir
as
obrigações
de
informação
(preenchimento dos mapas do SIIAL)
estabelecidas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º
da LCPA, uma vez que, embora obrigadas a
adotar o SNC, não existe “no mercado
software que proceda à conversão do
sistema” para o POCAL, o mesmo
sucedendo quanto à obrigatoriedade de
emitir um “número de compromisso válido
e sequencial que é refletido na ordem de
compra, nota de encomenda, ou
documento equivalente”.
 De igual modo, não conhecem a existência
de sistemas informáticos adaptados ao SEL
que permitam “realizar diversos registos de
modo a controlar os fundos disponíveis, os
compromissos, as contas a pagar e os
pagamentos em atraso, especificadas pela
respetiva data de pagamento”.
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Relacionamento Financeiro entre Portugal e União Europeia

Apoio Técnico Especializado prestado em 2012:
•

Fundos Comunitários

•

Proteção dos Interesses Financeiros da EU

119 Apoio Técnico
Especializado – Fundos
Comunitários
Comissão Técnica de Auditoria do QREN
Comissões
QREN

de

Acompanhamento

–

Estudos e pareceres sobre assuntos
comunitários
Normas e metodologias para o controlo
do QREN
Quadro Legal para o período de
programação 2007-2013
Sumário anual em aplicação do art.º
53.º b(3) do Regulamento Financeiro
• Este projeto envolve o apoio técnico
especializado à atividade de auditoria
desenvolvida pela IGF e demais entidades
com responsabilidades de controlo e
auditoria, sendo decisivo para assegurar a
monitorização da execução dos diversos
planos de controlo e para harmonizar o
tratamento
conferido
a
situações
suscitadas no âmbito das auditorias,
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designadamente, por via do respetivo
enquadramento jurídico e da manutenção
de arquivo atualizado de legislação
relevante para as auditorias aos fundos
comunitários. Das atividades desenvolvidas
salientam-se:
• Foi assegurada a representação da IGF nas
reuniões da Comissão Técnica de Auditoria,
a que preside, bem como nas Comissões de
Acompanhamento dos diversos programas
operacionais, sempre que, em função das
respetivas agendas, considerámos de
interesse.
• Promovemos ainda diversos estudos sobre
aplicação das regras comunitárias com
relevância para a atividade de auditoria e
mantivemos atualizados os nossos arquivos
de legislação.
• Demos também cumprimento à aplicação
do art.º 53.º b(3) do Regulamento
Financeiro, tendo elaborado e transmitido
à Comissão, em fevereiro, os sumários
anuais relativos à despesa certificada em
2011 e à correspondente atividade de
auditoria, no domínio dos Fundos
Estruturais, dos Programas de Cooperação
e do Fundo de Solidariedade.
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irregularidades e respetiva evolução, em
particular, das recuperações de montantes
indevidamente pagos.

162 Apoio Técnico
Especializado - Proteção
dos Interesses Financeiros
da UE
Comunicação de irregularidades dos
Fundos Agrícolas
Comunicação de irregularidades dos
Fundos Estruturais
Relatório Anual do Artº 280 (2010)
Reuniões COCOLAF
Releva neste projeto o processo de
centralização, tratamento e comunicação ao
OLAF / Comissão Europeia dos casos de
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O reconhecimento, pelas autoridades
comunitárias, da qualidade do trabalho
desenvolvido neste domínio encontra-se
patente, quer em relatórios de missões
comunitárias, quer em atas de reuniões de
coordenação, sendo de salientar, apesar das
naturais dificuldades inerentes a este
processo, níveis muito satisfatórios de taxas
de execução dos planos de controlo e de
tratamento de casos de irregularidades.
Ainda durante o ano de 2012 foram
encerrados com a Comissão Europeia diversos
casos do período de programação 2000 –
2006 e anteriores. Procedeu-se, ainda, à
monitorização do desenvolvimento do QREN e
dos Fundos Agrícolas (FEAGA e FEADER).
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COOPERAÇÃO
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Cooperação e Relações Institucionais

Nesta área de intervenção da IGF, integram-se
as ações de desenvolvimento de parcerias e
de outras formas de cooperação com órgãos
de controlo nacionais e estrangeiros,
particularmente dos PALOP/CPLP e da EU.
Em 2012, são de destacar as seguintes ações
de cooperação realizadas:

Cooperação Internacional – PALOP (PICATfin )
No âmbito da cooperação com os PALOP, no
quadro do programa PICATFIN, são de
salientar as seguintes ações realizadas
durante o ano de 2012:




1.º fase de uma auditoria à
arrecadação da receitas municipais
em Moçambique, que decorreu em
Maputo, no mês de Novembro de
2012;
Ação de formação sobre “Gestão
Estratégica de Recursos humanos –
Liderança e Chefia de Equipas” – que
decorreu em Maputo.

Esta última ação foi ministrada através de dois
cursos de formação dirigidos a dirigentes da
Administração Pública de Moçambique e
decorreu na cidade de Maputo, no centro de
Formação do Ministério das Finanças de
Moçambique, na Matola, entre os dias 21 de
Maio e 1 de Junho de 2012, os quais tiveram
como objetivos aperfeiçoar os conhecimentos
técnicos dos dirigentes na gestão estratégica
dos recursos humanos, num modelo de gestão
por objetivos, bem como na área da liderança
e chefia de equipas.
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Cada um dos cursos teve uma duração média
de 25 horas, sendo o primeiro ministrado aos
dirigentes intermédios e o segundo aos
dirigentes de topo.

Outra Cooperação Internacional – PALOP
Decorreu na IGF de Portugal uma reunião
entre o Inspetor-Geral de Finanças da IGF de
São Tomé e Príncipe e o Secretário Regional
da ilha do Príncipe, tendo em vista obter
colaboração da IGF portuguesa na criação de
uma inspeção regional de finanças nesta
região autónoma.
Realizou-se também na IGF uma reunião com
o Inspetor-Geral da Inspeção-Geral da
Administração do Estado de Moçambique,
tendo em vista a preparação da realização, em
2013, da V Conferência Anual dos OECI-CPLP,
tendo em conta que a mesma não foi possível
realizar na Guiné-Bissau, tal como estava
previsto, pelos constrangimentos políticos
ocorridos neste país.

Cooperação com o Ministério das
Finanças e Inspeção de Finanças do
Estado da Ucrânia
Esta iniciativa envolveu a participação de 12
funcionários do Ministério das Finanças da
Ucrânia, que visitaram a IGF de 19 a 21 de
novembro de 2012, com vista a participação
num workshop sobre “Risk analisys probability of financial commitment’s
breaches”.
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Cooperação entre a IGF de Portugal, a IGF
francesa e a IGF de Marrocos
Em outubro de 2012 ocorreu em Marrocos o
seminário de lançamento do processo de
cooperação da IGF portuguesa e IGF francesa
visando o reforço das capacidades
institucionais da IGF marroquina.
O projeto que decorrerá em 2013 e 2014,
envolvendo a deslocação de peritos
portugueses a Marrocos e visando,
designadamente, o fortalecimento das
competências daqueles inspetores nos
domínios da gestão, das metodologias, da
avaliação de políticas públicas e das
tecnologias
de
informação.
Prevê-se,
igualmente a deslocação de inspetores de
Marrocos em visitas de estudo a Portugal.
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COLABORAÇÃO
COM
TRIBUNAIS,
MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍCIA JUDICIÁRIA
Em 2012, a IGF procedeu ainda à realização
das seguintes ações:
Diligência de recolha de prova
solicitada pelo MP (DIAP);
Diligência em processo de averiguação
preventiva da Polícia Judiciária;
Diligência
de
averiguação
de
responsabilidade disciplinar solicitada
pelo TAF do Porto.
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ACTIVIDADES
INSTRUMENTAIS DE
MISSÃO
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Atividades Instrumentais de Missão



Planeamento e controlo da atividade



Inovação e boas práticas



Sistemas de informação



Gestão de Conhecimento – Formação e Desenvolvimento de Competências

Política de Publicação de
Relatórios da IGF
Política de publicação de relatórios da IGF
Por indicação do Ministro de Estado e das
Finanças, a IGF delineou uma política de
publicação dos resultados finais alcançados no
exercício da sua missão de controlo
estratégico e avaliação da Administração
Financeira do Estado;
Tal indicação acentua a necessidade de
melhorar a accountability e reafirmar a
transparência dos resultados alcançados pela
IGF, enquanto serviço utilizador de recursos
públicos que visa acrescentar valor à gestão
pública;
A política de publicação de relatórios
apresentada e aprovada respeita os princípios
e normas da proteção de dados pessoais e de
direitos protegidos de outras partes
interessadas, obtidos em observância do
Código de Ética da Inspeção-Geral de
Finanças, das suas Normas e Boas Práticas e
das Normas Internacionais de Auditoria.
Em termos sinópticos, o formato a utilizar
para a divulgação das ações executadas é o do
abstract (resumo), o qual deve permitir,
sempre que possível e aplicável, tomar
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conhecimento de forma acessível, rápida e
focada sobre os principais elementos da ação,
o qual contém a informação relevante
caraterizadora da ação, o(s) objeto(s) de
análise, os resultados obtidos em referência
às principais conclusões, recomendações e
deficiências detetadas e, sempre que possível,
o correspondente follow up.
O abstract dos relatórios, após homologação
pelo Ministro de Estado e das Finanças (ou por
aqueles em quem este tenha delegado tal
competência), é tornado público por inserção
na página eletrónica da IGF, assim devendo
intemporalmente permanecer.

Sistemas e Tecnologias de
Informação da IGF
Foi prosseguida a estratégia de aplicação da
tecnologia em direção à simplificação e
redução de custos através de diversas
iniciativas, designadamente:
•

Gestão de contratos relacionados com
as TIC;

•

Manutenção da rede de comunicações
(IGF);
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•

Manutenção
pessoais;

de

computadores

•

Manutenção do Software de suporte ao
desempenho (SIAD);

•

Manutenção e Controlo de Servidores;

•

Segurança da rede informática;

•

Seleção de equipamento e software a
adquirir seguindo os princípios da
economia de recursos

Aquisição do acesso a base de dados jurídica
Online
Os inspetores da IGF carecem do acesso a
uma base de dados jurídica Online provida de
conteúdos
amplos,
especializados,
sistematizados e atualizados e que permita o
acesso simultâneo a vários utilizadores.
Em 2012, os inspetores da IGF dispunham do
acesso a uma base de dados jurídica Online
que permitia o acesso simultâneo a 20
utilizadores, serviço pelo qual a IGF pagava
m€ 4,05 anuais (acrescidos de Imposto sobre
o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor).
O Código dos Contratos Públicos estabelece
que o prazo de vigência dos contratos
celebrados na sequência de ajuste direto no
regime simplificado (cujo preço contratual não
seja superior a m€ 5,0) não pode ter a duração
superior a um ano a contar da decisão de
adjudicação, nem pode em princípio ser
prorrogado.
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Consequentemente, a IGF realizou um novo
procedimento para os inspetores conservarem
o acesso a uma base de dados jurídica Online.
A IGF efetuou uma consulta a quatro agentes
económicos da especialidade com produtos
firmados no mercado de modo a indagar qual
dispunha da base de dados jurídica Online que
melhor se ajustasse às especificações técnicas
(conteúdos jurídicos e número de acessos
simultâneos) previamente fixadas.
A adjudicação veio a ser efetuada ao agente
económico cuja proposta melhor se
enquadrou nas especificações técnicas
fixadas, para além de ter apresentado um
preço mais baixo (m€ 3,18 anuais, acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor) que aquele que
anteriormente estava contratado com outro
agente económico.
Saliente-se que a nova contratação permite
mais 10 acessos por menos despesa pública
(redução de € 868,69 anuais, sem Imposto
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em
vigor).
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Gestão de Conhecimento Formação e Desenvolvimento
de Competências

A formação sob responsabilidade da IGF, em
2012, correspondeu à conclusão das ações
aprovadas pelo POPH. Destaque-se que a
formação realizada externamente teve a
duração global de 10.437 horas, das
abrangendo um total de 568 inspetores. A
formação realizada incidiu sobre diversas
temáticas, designadamente, Finanças Locais,
Metodologias e Auditoria, Informática, Gestão
Orçamental / Compromissos, Gestão Geral e
de RH, Contabilidade e Prestação de Contas,
Regulação, Finanças Públicas e Empresariais,
Direito Administrativo e Contratação, Fraude e
Igualdade de Género.
A autoformação atingiu 826 horas em
matérias do interesse dos participantes, mas
relacionadas com a sua atuação na IGF e
autorizadas pelos dirigentes da IGF.
Foram realizadas várias comunicações e
asseguradas outras participações no âmbito
de Protocolos e outras colaborações da IGF
com diversas entidades, sendo de destacar a
indicação de inspetores como formadores em
cursos do INA ou conferencistas em eventos
organizados pelo IESM, IGAP e CEFA.
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Ainda no domínio do relacionamento
institucional nacional, foram recebidos os
aspirantes a oficial da Escola Naval do Alfeite,
na sequência da colaboração desenvolvida
pela IGF e pela referida instituição.
Realizou-se em 2012 o Curso de Formação
Específico destinado aos inspetores que
ingressaram na IGF (2º grupo), na sequência
de procedimento concursal aberto em 2010,
que incidiu sobre os seguintes temas: gestão
orçamental pública, qualidade no controlo,
normas e boas práticas da IGF, tipologia de
produtos
de
controlo
e
avaliação,
planeamento, execução e relato em auditoria,
procedimento de contraditório e follow up,
gestão de riscos, fraude, responsabilidades
financeira, administrativa e penal e prevenção
e combate à corrupção.

