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Sumário 

O que auditamos? 

Verificou-se a conta da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, relativa ao 
ano económico de 2018, com o objetivo de confirmar a legalidade e regularidade das 
operações efetuadas e a fiabilidade dos sistemas de controlo interno, bem como se as 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as regras contabilísticas 
aplicáveis e refletem fidedignamente as receitas, as despesas e a situação financeira e 
patrimonial. 

O que concluímos? 

 A prestação de contas foi efetuada por via eletrónica, no prazo legalmente 
previsto. O processo foi instruído nos termos das instruções do Tribunal de Con-
tas; 

 Os documentos inseridos na conta de gerência conferem-lhe consistência téc-
nica e as operações que integram os recebimentos e os pagamentos no mapa 
de fluxos de caixa estão sustentadas nos correspondentes documentos de su-
porte; 

 A receita cobrada aumentou 0,1%, face a 2017; 

 A despesa destinou-se, maioritariamente, ao pagamento de remunerações e a 
contribuições para a Segurança Social; 

 O ativo foi constituído integralmente por imobilizações corpóreas; 

 O passivo é constituído exclusivamente por acréscimos e diferimentos; 

 Os custos e perdas respeitam, praticamente, a custos com o pessoal; 

 Os proveitos e ganhos resultam, praticamente, de transferências e subsídios 
correntes obtidos; 

 As demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, 
em todos os aspetos materiais, a posição financeira em 31 de dezembro de 
2018; 

 Por constrangimentos externos, a entidade ficou impossibilitada de efetuar a 
prestação de contas em SNC-AP. 
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I. Introdução 

1. Fundamento 

1 A verificação externa da conta da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas – Or-
çamento do Estado foi realizada em cumprimento do programa de fiscalização da Secção 
Regional dos Açores do Tribunal de Contas para 2019  e no exercício das competências 
definidas nos artigos 5.º, n.º 1, alínea d), e 54.º da LOPTC, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 92.º do Regulamento do Tribunal de Contas. 

2 A ação enquadra-se no plano trienal do Tribunal de Contas, para 2017-2019, no Objetivo 
Estratégico (OE) 1 – Contribuir para a boa governação, a prestação de contas e a responsa-
bilidade nas finanças públicas, e na Linha de Ação Estratégica (LAE) 01.04 – Intensificar a 
realização de auditorias financeiras e de verificações de contas, individuais e consolidadas, 
das entidades contabilísticas que integram o perímetro de consolidação das administra-
ções públicas, em especial tendo em vista a certificação da CGE e da CSS e a análise finan-
ceira do setor público administrativo alargado, onde se encontra programado apreciar a 
atividade financeira e a prestação de contas individuais da Secção Regional dos Açores do 
Tribunal de Contas (Cofre e OE). A ação enquadra-se, ainda, no programa 1 – Controlo 
financeiro e efetivação de responsabilidades financeiras, subprograma 1.4 – Controlo do 
Sector Público Administrativo – Administração Central, e no domínio de controlo 11 – Pres-
tação de contas. 

2. Enquadramento normativo 

3 A Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas é dotada de autonomia administra-
tiva , encontrando-se sujeita à obrigação de elaboração e prestação de contas .  

4 Tem como órgão de gestão o conselho administrativo, composto pelo Subdiretor-Geral do 
Serviço de Apoio da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, que preside, e por 
dois vogais . Este órgão exerce a competência de administração financeira, competindo-
lhe, designadamente : 

 Autorizar as despesas que não devam ser autorizadas pelo Presidente do Tribunal 
de Contas; 

                                                      

 Aprovado pela Resolução do Plenário Geral do Tribunal de Contas, em sessão de 14-12-2018, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 6, de 09-01-2019, p. 1169, sob o n.º 04/2018, e no Jornal Oficial, II série, n.º 243, de 18-12-2018, p. 
12754, sob o n.º 2/2018. 

 Artigo 31.º, n.º 1, da LOPTC. 

 Artigo 51.º, n.º 1, alínea c), da LOPTC. 

 Artigo 34.º, n.º 3, da LOPTC. 

 Artigo 34.º, n.º 4, da LOPTC. 

https://dre.pt/application/conteudo/114696642
https://dre.tretas.org/pdfs/2019/01/09/dre-3579785.pdf
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 Autorizar o pagamento de despesas, qualquer que seja a entidade que tenha auto-
rizado a respetiva realização; 

 Preparar os projetos de orçamento, bem como as propostas de alteração orçamen-
tal que se revelem necessárias; 

 Gerir o Cofre da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas. 

5 Compete, ainda, ao conselho administrativo a responsabilidade de elaborar, aprovar e pres-
tar as respetivas contas . 

6 O Presidente do Tribunal de Contas dispõe de poderes administrativos e financeiros idên-
ticos aos que integram a competência ministerial, podendo delegá-los, no Vice-Presidente 
e nos juízes das secções regionais . 

3. Âmbito e objetivos 

7 A verificação incidiu sobre a conta da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas 
de 2018, com o âmbito definido no artigo 54.º da LOPTC. De acordo com o respetivo plano 
global , visou os seguintes objetivos: 

 Verificar se as demonstrações financeiras refletem as receitas e despesas, bem 
como a situação financeira e patrimonial e se foram elaboradas de acordo com as 
regras contabilísticas fixadas; 

 Apreciar a legalidade e a regularidade das operações selecionadas; 

 Avaliar o sistema de controlo interno; 

 Conferir a conta para efeitos da demonstração numérica das operações que inte-
gram o débito e o crédito da gerência, com evidência para os saldos de abertura e 
de encerramento; 

 Analisar a conformidade dos documentos de prestação de contas com as normas 
do POCP e as instruções do Tribunal de Contas para a organização e documenta-
ção das contas. 

                                                      

 Artigo 92.º, n.º 3, do Regulamento do Tribunal de Contas. 

Artigo 33.º da LOPTC. 
9 O plano global da verificação externa foi aprovado por despacho de 26-02-2019, exarado na Informação n.º 55/2019-DAT-
UAT III (doc. 1.01). 

https://dre.pt/application/conteudo/114696642
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4. Metodologia e técnicas de controlo 

8 Em conformidade com o artigo 113.º, alínea d), da LOPTC, a conta da Secção Regional dos 
Açores do Tribunal de Contas – Orçamento de Estado foi submetida a auditoria por em-
presa especializada, levada a efeito pela BDO & Associados – Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, L.da, doravante designada por BDO . 

9 A execução dos trabalhos obedeceu às Normas Internacionais de Auditoria emanadas pela 
International Federation of Accountants, complementadas pelas normas e orientações téc-
nicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais determinam que o 
exame seja planeado e executado com o objetivo de se obter um grau de segurança razoável 
sobre as demonstrações financeiras. 

10 A BDO efetuou uma análise, por amostragem, da documentação de suporte dos valores e 
das informações constantes das demonstrações financeiras, a apreciação dos princípios 
contabilísticos adotados, das regras e procedimentos contabilísticos, assim como a avali-
ação da apresentação das demonstrações financeiras consideradas na sua globalidade. 

11 Foi selecionada uma amostra de processos , sobre os quais se realizaram testes de con-
formidade e substantivos que incluíram revisões analíticas e do controlo interno, verifica-
ções documentais, contagens físicas e circularizações de saldos. Da análise efetuada não 
foram identificadas situações anómalas nem erros de registo contabilístico. 

12 O exame abrangeu, também, a verificação da concordância da informação financeira cons-
tante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras e a análise dos procedimen-
tos de contratação pública. 

13 A equipa de auditoria da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas baseou-se na 
opinião formulada pela BDO, de acordo com as normas de auditoria sobre a utilização do 
trabalho de outros auditores . Procedeu à verificação da conta, incluindo, designadamente, 
a certificação dos parâmetros que constam do Apêndice VI, a confirmação dos documentos 
que instruíram o processo de prestação de contas, em conformidade com as instruções do 
Tribunal de Contas e o Plano Oficial de Contabilidade Pública, bem como a análise da exe-
cução orçamental da receita e da despesa e da situação financeira e patrimonial. 

14 Os documentos que fazem parte do processo estão identificados no Apêndice VII ao pre-
sente Relatório (Índice do dossiê corrente). O número de cada documento corresponde ao 
nome do ficheiro que o contém. Nas referências feitas a esses documentos ao longo do 
Relatório identifica-se apenas o respetivo número. 

                                                      

 A BDO foi a empresa de auditoria selecionada para o triénio 2018-2020, por concurso público organizado pela Dire-
ção-Geral do Tribunal de Contas, nos termos dos n.os 5 e 6 do artigo 92.º do Regulamento do Tribunal de Contas. 

 Relativos às contas: Imobilizações corpóreas e amortizações; Acréscimos e diferimentos; Custos com Pessoal; Fundos 
próprios; Acréscimos e diferimentos; Transferências e subsídios correntes obtidos. 

 Manual de Auditoria – Princípios Fundamentais, capítulo VI, e ISSAI 1610. 

https://dre.pt/application/conteudo/114696642
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5. Condicionantes 

15 Regista-se a total colaboração e disponibilidade do conselho administrativo e do núcleo de 
gestão financeira e patrimonial da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, bem 
como da BDO. 

6. Contraditório  

16 O relato foi remetido ao conselho administrativo da Secção Regional dos Açores do Tribu-
nal de Contas, para efeitos de contraditório , em conformidade com o disposto no artigo 
13.º da LOPTC.  

17 O presidente daquele órgão informou, através de mensagem de correio eletrónico, de 
03-04-2019, que o relato merece a concordância do conselho administrativo, nada mais 
havendo a acrescentar ou a esclarecer . A resposta apresentada encontra-se transcrita no 
Anexo II, nos termos do disposto na parte final do artigo 13.º, n.º 4, da LOPTC.  

7. Responsáveis 

18 Os responsáveis pela gerência em análise são os membros do conselho administrativo da 
Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, identificados no quadro I . 

Quadro I – Síntese da relação nominal de responsáveis 

Fonte: Relação nominal de responsáveis. 

  

                                                      

 Doc. 5.01. 

 Doc. 5.02. 

 Cfr. Relação nominal de responsáveis (doc. 2.19). 
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II. Observações 

8. Prestação de contas 

19 Durante o ano de 2018 a Secção Regional dos Açores Tribunal de Contas, no âmbito da sua 
escrituração contabilística, adotou as normas contabilísticas do Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) , como legalmente previsto .  

20 Contudo, atendendo a que a apresentação das contas tem um calendário de aprovação 
próprio, decorrente do procedimento de auditoria externa e por razões exógenas à enti-
dade, designadamente, pelo facto do sistema GeRFiP não dispor ainda das valências que 
possibilitem a apresentação das contas em SNC-AP, não foi possível realizar a prestação 
de contas de acordo com o novo normativo contabilístico. 

21 Refira-se, ainda, que a entidade procurou contribuir para que a implementação do SNC-AP 
fosse bem sucedida, pois, desde o início de 2016 que, como entidade piloto, colaborou 
com a ESPAP no sentido da adequação do GeRFiP ao novo normativo contabilístico. 

22 Apesar dos constrangimentos referidos, foram apresentadas, como anexo à prestação de 
contas, as demonstrações financeiras (balanço de abertura, balanço e demonstração de 
resultados) em SNC-AP, em pró forma . 

23 Assim, a conta foi apresentada em POCP de acordo com a Instrução n.º1/2004. 

24 Em 28-03-2018, a prestação de contas foi efetuada por via eletrónica, através da plataforma 
disponível no sítio do Tribunal de Contas, após a receção do relatório de auditoria da BDO. 
Foi observado o prazo previsto no n.º 4 do artigo 52.º da LOPTC  

25 Todavia, em 26-03-2018, os documentos provisórios de prestação de contas foram dispo-
nibilizados à equipa de auditoria, o que permitiu realizar os trabalhos nos prazos previstos 
no correspondente plano. 

26 A conta foi organizada e documentada de acordo com as Instruções do Tribunal de Contas, 
concluindo-se existir consistência técnica da conta de gerência. 

27 Destaca-se o facto das operações que integram os recebimentos e os pagamentos no mapa 
de fluxos de caixa estarem sustentadas nos correspondentes documentos de suporte. 

                                                      

 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. 

 A entrada em vigor do SNC-AP, inicialmente prevista para o dia 01-01-2017, foi alterada para o dia 01-01-2018, conforme 
disposto no artigo 18.º do Decreto Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro. 

 Doc. 3.05. 

 O artigo 52.º, n.º 4, da LOPTC dispõe que «[a]s contas são remetidas ao Tribunal até 30 de abril do ano seguinte àquele 
a que respeitam». 

https://dre.pt/application/file/1923832
https://dre.pt/application/conteudo/105583346
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9. Publicitação dos documentos previsionais e de prestação de contas 

28 Os documentos de prestação de contas  as declarações de pagamentos e de recebimen-
tos em atraso a 31-12-2018 e o mapa de pessoal estão publicados na página eletrónica do 
Tribunal de Contas na Internet. 

29 Relativamente aos documentos previsionais, estão publicitados o plano trienal para 2017-
2019, a declaração de compromissos plurianuais existentes em 31-12-2018, encontrando-se 
os orçamentos de 2018 e 2019 publicitados na página eletrónica da Direção-Geral do Or-
çamento . 

10. Recursos financeiros 

30 O orçamento da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, no montante de 
1 534 293,00 euros, foi insuficiente para satisfazer a totalidade dos encargos. À semelhança 
de anos anteriores, o reforço da dotação da despesa foi efetuado com verbas provenientes 
do orçamento do Tribunal de Contas – Sede, 151 000, 00 euros, perfazendo um orçamento 
corrigido de 1 685 293,00 euros. 

31 A receita cobrada totalizou 1 684 536,04 euros, sendo a execução orçamental de 99,9% 
(Apêndice I). 

32 Comparativamente a 2017, a previsão inicial da receita cresceu cerca de 15% 
(200 000,00 euros) e a executada, compreendendo a transferida pelo Tribunal de Contas 
– Sede, cresceu 0,1% (1 996,00 euros).  

33 À despesa orçamental aprovada, no montante de 1 534 293,00 euros, não foram aplicados 
quaisquer cativos  . O reforço da dotação inicial em 151 000,00 euros, proporcionou uma 
dotação corrigida, liquida de cativos, de 1 685 936,00 euros.  

34 Os compromissos assumidos e a despesa paga totalizaram 1 684 536,04 euros, originando 
uma execução orçamental de 99,96%. 

35 Sobressaem as remunerações do pessoal dos quadros – regime de função pública 
(1 072 607,99 euros) que absorveram 63,7% dos gastos globais, seguindo-se as contribui-
ções para a Segurança Social (313 604,76 euros), com 18,6% (Apêndice II). 

36 A despesa total (1 684 536,04 euros) aumentou 0,1% (1 996,00 euros), comparativamente 
à da gerência de 2017 (1 682 540,00 euros). O acréscimo ocorreu na generalidade das com-
ponentes. 

37 Decorre das informações constantes da conta que os compromissos assumidos foram pa-
gos na totalidade. 

                                                      

 Balanço, demonstração de resultados e mapa de fluxos de caixa. 

 Cfr. as referidas publicações na parte dos Encargos Gerais do Estado, nas pp. 25- Orçamento do Estado – Desenvolvi-
mento das despesas dos serviços integrados para 2018 e 2019. 

 Cfr. o n.º 1 do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio. 

https://www.tcontas.pt/pt/recursos/recursos.shtm
https://www.dgo.pt/politicaorcamental/Paginas/OEpagina.aspx?Ano=2018&TipoOE=Proposta+de+Or%u00e7amento+do+Estado&TipoDocumentos=Desenvolvimentos+Or%u00e7amentais+(SI)
https://www.dgo.pt/politicaorcamental/OrcamentodeEstado/2019/Proposta%20do%20Or%C3%A7amento/Desenvolvimentos%20Or%C3%A7amentais/Mapa%20OE-12%20Ministerio%2001.pdf
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11. Situação económico-financeira 

38 A situação financeira e patrimonial da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, 
no final de 2018, está espelhada no balanço  (Apêndice IV). 

39 O ativo líquido, 134 872,21 euros, é composto integralmente por imobilizações corpóreas. 
Comparativamente a 2017 diminuiu 0,4%, em resultado das amortizações. 

40 Os fundos próprios têm o valor negativo de 106 687,13 euros, por incorporarem resultados 
transitados negativos. O resultado líquido negativo também agravou aquela componente. 

41 O passivo, 241 559,84euros (179% do ativo líquido), respeita integralmente a acréscimos e 
diferimentos, relacionado com férias e subsídio de férias, bem como os respetivos encar-
gos, a pagar no ano seguinte. Comparativamente a 2017 aumentou 3,3%, em resultado do 
aumento de acréscimos de custos .  

42 A informação sobre a atividade económica da entidade está patente na demonstração de 
resultados  (Apêndice V), onde constam a estrutura dos proveitos e custos, permitindo 
apurar o resultado líquido do exercício.  

43 Os custos e perdas, 1 692 992,54 euros, respeitam, praticamente, a custos e perdas opera-
cionais relativos a custos com pessoal (1 692 251,36 euros – 99,9%). 

44 Comparativamente a 2017, os custos e perdas operacionais aumentaram 11 699,29 euros 
(0,7%); 

45 Os proveitos e ganhos, 1 684 585,62 euros, respeitam, praticamente, a proveitos e ganhos 
operacionais, 1 684 536,04 euros, resultantes de transferências e subsídios correntes obti-
dos. 

46 Comparativamente a 2017, os proveitos e ganhos diminuíram 6 629,58 euros (0,4%), veri-
ficando-se um agravamento dos resultados operacionais e dos resultados correntes, tradu-
zindo-se num resultado líquido do exercício negativo no montante de 8 406,92 euros. 

                                                      

 Doc. 2.12. 

 O aumento registado nesta rubrica deveu-se, sobretudo, ao descongelamento das valorizações remuneratórias previstas 
no artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 

 Doc. 2.13. 
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12. Demonstração numérica 

47 Em resultado da verificação da conta extrai-se a seguinte demonstração numérica, baseada 
nos registos efetuados no mapa de fluxos de caixa26: 

Quadro II – Demonstração numérica 

(em Euro) 

  

  

 

  536,04 

 

    

Fonte: Mapa fluxos de caixa. 
Notas: (1) Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades. 

(2) Importâncias entregues ao Estado e outras entidades. 

48 A gerência abriu com um saldo nulo, confirmado na conta de 2017, objeto de verificação 
externa de contas . 

49 Encerrou igualmente com saldo nulo, certificado através do extrato do Instituto de Gestão 
de Crédito Público incluído no processo de prestação de contas . 

13. Conclusões da auditoria dos revisores oficiais de contas 

50 Com fundamento nas verificações efetuadas, a BDO apresentou o relatório de auditoria , 
expressando a seguinte opinião sobre as demonstrações financeiras: «(…) apresentam de 
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Tri-
bunal de Contas – Secção Regional dos Açores – Agregado, Orçamento do Estado e Cofre 
Privativo, em 31 de Dezembro de 2018, o seu desempenho financeiro, fluxos de caixa e a 
execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Plano Oficial de 
Contabilidade Pública (POCP)». 

51 Relativamente à elaboração e prestação de contas, os revisores oficiais de contas apresen-
taram a seguinte ênfase: «A SRATC, embora sujeita a aplicar desde 1 de janeiro de 2018 o 
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), apro-

                                                      

 Doc. 2.06. 

Cfr. Relatório n.º 03/2018-VEC/SRATC, de 05-04-2018.

 Doc. 2.21. 

 Doc. 3.02. 

https://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_vec/2018/vec-sratc-rel003-2018.pdf
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vado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, teve que manter a prestação de con-
tas de 2018 ainda de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), con-
forme descrito no Relatório de Gestão, por constrangimentos externos e alheios à SRATC, 
no desenvolvimento do sistema informático GeRFiP a cargo da ESPAP, entidade que presta 
os serviços partilhados no âmbito da Administração Pública. Ainda assim e por forma a 
estimar as principais alterações que resultariam da introdução do novo sistema de norma-
lização contabilística, a SRATC apresentou, como Anexo à prestação de contas em POCP, 
demonstrações financeiras resumidas pró-forma em SNC-AP não auditadas (Balanço e De-
monstração dos Resultados por Natureza), que não relevam para efeitos legais, não se 
afigurando materialmente relevantes as diferenças relativamente às presentes contas agre-
gadas». 

52 Sobre o relatório de gestão, a BDO emitiu a opinião de que foi «preparado de acordo com 
as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com 
as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materi-
ais».  

53 Os relatórios de fiscalização e de auditoria constam do processo eletrónico , encon-
trando-se, também, reproduzidos no Anexo I, na parte referente à conta da Secção Regional 
dos Açores do Tribunal de Contas  OE. 

  

                                                      

 Doc. 3.01 e 3.02. 
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III. Conclusões da verificação externa 

14. Principais conclusões 

54 Após a análise da informação contabilística da conta da Secção Regional dos Açores do 
Tribunal de Contas – OE, relativa a 2018, retiram-se as seguintes conclusões: 

Ponto 
do 

Relatório 
Conclusões 

8., 
§§ 24, 26  

e 27 

A prestação de contas foi efetuada por via eletrónica, no prazo legalmente 
previsto, através da plataforma disponível em www.tcontas.pt. O processo 
foi instruído nos termos das instruções do Tribunal de Contas. 

Os documentos inseridos na conta de gerência conferem-lhe consistência 
técnica e as operações que integram os recebimentos e os pagamentos no 
mapa de fluxos de caixa estão sustentadas nos correspondentes documen-
tos de suporte. 

9., 
§§ 28 e 29 

Os documentos previsionais e de prestação de contas estão publicitados na 
Internet, os primeiros na página eletrónica da Direção-Geral do Orçamento 
e os segundos na página eletrónica do Tribunal de Contas. 

10., 
§§ 31, 32, 
34 e 35 

A receita cobrada, no montante de 1 684 536,04 euros aumentou 1 996,43 eu-
ros – 0,1%, face ao ano de 2017. 

A despesa, no valor de 1 684 536,04 euros, destina-se, maioritariamente, a 
remunerações do pessoal dos quadros – regime de função pública e a con-
tribuições para a Segurança Social, componentes que absorvem, em con-
junto, 82,3% da despesa global. 

11., 
§§ 39 a 41, 

43 e 45 

O ativo líquido, 134 872,71 euros, é constituído integralmente pelas imobili-
zações corpóreas. 

Os fundos próprios têm o valor negativo de 106 687,13 euros, por incorpora-
rem resultados transitados negativos. 

O passivo, de 241 559,84 euros, é constituído exclusivamente por acréscimos 
e diferimentos. 

Os custos e perdas, 1 692 992,54 euros, respeitam, praticamente, a custos e 
perdas operacionais relativos a custos com pessoal, 1 692 251,36 euros. 

Os proveitos e ganhos, 1 684 585,62 euros, respeitam, praticamente, a pro-
veitos e ganhos operacionais, resultantes de transferências e subsídios cor-
rentes obtidos, 1 684 536,04 euros. 

13., 
§§ 50 e 51 

As demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, 
em todos os aspetos materiais, a posição financeira em 31 de dezembro de 
2018. 

Por constrangimentos externos, a entidade ficou impossibilitada de efetuar 
a prestação de contas em SNC-AP. 

  

http://www.tcontas.pt/
https://www.dgo.pt/politicaorcamental/Paginas/OEpagina.aspx?Ano=2018&TipoOE=Proposta+de+Or%u00e7amento+do+Estado&TipoDocumentos=Desenvolvimentos+Or%u00e7amentais+(SI)
https://www.tcontas.pt/pt/recursos/recursos.shtm
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15. Decisão  

Aprova-se o presente relatório, bem como as suas conclusões, nos termos do disposto nos 
artigos 54.º, n.º 3, e 78.º, n.º 2, alínea a), conjugado com o artigo 105.º, n.º 1, da LOPTC.  

Expressa-se ao conselho administrativo da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Con-
tas e à BDO & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, o apreço do 
Tribunal pela disponibilidade e colaboração prestadas no desenvolvimento desta ação.  

São devidos emolumentos mínimos (1 716,40 euros), nos termos do artigo 9.º, n.º 6, do 
Regime Jurídico dos Emolumentos do Tribunal de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 66/96, de 31 de maio, com a redação dada pela Lei n.º 139/99, de 28 de agosto.  

Remeta-se cópia do relatório ao conselho administrativo da Secção Regional dos Açores do 
Tribunal de Contas.  

Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, em 05 de abril de 2019.  

 

O Juiz Conselheiro, 

 

 

 

Os Assessores, em substituição 

  

 

Fui presente 
O Representante do Ministério Público 
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Ficha técnica 

Nome Cargo/Categoria 

António Afonso Arruda Auditor-Chefe 

Belmira Simas Resendes Auditora 

Marisa Fagundes Pereira Técnica Verificadora Superior 
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I - Relatórios de fiscalização e de auditoria da BDO, SROC, L.da 
(na parte relativa ao Orçamento do Estado) 
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II – Contraditório 

 
 

 
Ex.mo Senhor  
Juiz Conselheiro, da Secção Regional dos Açores 
do Tribunal de Contas 
Rua Ernesto do Canto, n.º 34 
9504-526 Ponta Delgada 

 
 
 
Assunto: Relato 19-401VEC3 SRATC-OE – Resposta ao contraditório 

 
 
 
Em resposta ao ofício da SRATC, Saída 451-ST, de 2 de abril de 2019, e no uso da prerrogativa que 
me assiste no âmbito do contraditório, consagrado no artigo 13.º da LOPTC, venho informar V. Ex.a 
de que o mesmo merece a concordância do Conselho Administrativo da SRATC, nada mais havendo 
a acrescentar ou a esclarecer.  
 
Com os melhores cumprimentos e a maior consideração e estima pessoais. 
 
Ponta Delgada, 3 de abril de 2019 
 
 
 
Fernando Flor de Lima 
Presidente do Conselho Administrativo da 
Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas 
 
 
TRIBUNAL DE CONTAS 
SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES – SERVIÇO DE APOIO 
Palácio Canto 
Rua Ernesto do Canto, 34 •9504-526  • Ponta Delgada 
T: +351 296304980 
E: sra@tcontas.pt 
W: www.tcontas.pt   
 
  

mailto:sra@tcontas.pt
http://www.tcontas.pt/
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Apêndice I – Execução da receita 

       

       

Fonte: Mapa de controlo orçamental da receita.  

Nota: Não se considerou a importância de 453 604,59 euros de operações de tesouraria 

 

Apêndice II – Execução da despesa 
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Apêndice III– Evolução da despesa 

Δ

  536,04  

   

  

 

Apêndice IV – Síntese do balanço 

 

     

     

     

     

Fonte: 
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Apêndice V – Demonstração de resultados 

    

 

 

 

    

 

    

 

 

 
   

       Fonte: Demonstrações financeiras de 2017 e 2018. 
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Apêndice VI – Parâmetros certificados 

Parâmetros certificados Observações 

1. 
A conta de gerência foi instruída com todos os documentos mencionados nas instruções do Tribunal 
de Contas, aplicáveis à entidade? Sim 

2. 
O período de responsabilidade, de pelo menos um dos responsáveis, corresponde ao período da conta 
de gerência? Sim 

3. O saldo inicial inscrito no mapa de fluxos de caixa coincide com o saldo final da gerência anterior? Sim 

4. O saldo de encerramento de operações orçamentais é positivo ou nulo? Sim 

5. O saldo de encerramento de operações extraorçamentais é positivo ou nulo? Sim 

6. 
Os recebimentos no mapa de fluxos de caixa coincidem com os valores que constam na relação dos 
documentos de receita? Sim 

7. 
Os pagamentos no mapa de fluxos de caixa coincidem com os valores que constam na relação dos 
documentos de despesa? Sim 

8. 
O total dos recebimentos coincide com o total da receita cobrada no mapa de controlo orçamental da 
receita? Sim 

9. O total dos pagamentos coincide com o total da despesa paga no mapa de controlo orçamental da 
despesa? 

Sim 

10. A despesa autorizada e/ou paga, no mapa de controlo orçamental da despesa, observa, em todas as 
rubricas, as dotações orçamentais aprovadas? 

Sim 

11. No mapa de controlo orçamental da despesa todos os compromissos assumidos foram pagos? Sim 

12. 
As entradas de receitas do Estado e de operações de tesouraria, que constam no mapa de fluxos de 
caixa, coincidem com os valores dos mapas de operações extraorçamentais da receita? Sim 

13. 
As saídas de receitas do Estado e de operações de tesouraria, que constam no mapa de fluxos de caixa, 
coincidem com os valores dos mapas de operações extraorçamentais da despesa? Sim 

14. Todas as rubricas de operações extraorçamentais têm saldo nulo ou positivo? Sim 

15. O valor do saldo para a gerência seguinte, no mapa de fluxos de caixa, coincide com o saldo contabi-
lístico evidenciado na síntese das reconciliações bancárias? 

Sim 

16. Os valores dos depósitos no Tesouro, no balanço, refletem a situação a 31 de dezembro? Sim 

17. O resultado líquido do exercício que consta da demonstração de resultados coincide com o inscrito 
no balanço? 

Sim 

18. 
Os resultados transitados do ano de 2017 correspondem ao somatório dos resultados transitados com 
os resultados líquidos do ano de 2016? Sim 

19. Observa-se o princípio da especialização ou do acréscimo? Sim 
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Apêndice VII – Índice do dossiê corrente 

Pasta Doc. Descrição  Data 

1  Trabalhos preparatórios e plano de verificação  

 1.01 Plano de verificação externa 22-02-2019 

2  Documentos de prestação de contas  

 2.01 Orçamento 14-10-2017 

 2.02 Alterações  orçamentais - despesa 22-02-2019 

 2.03 Alterações orçamentais - receita 22-02-2019 

 2.04 Controlo orçamental - despesa 22-02-2019 

 2.05 Controlo orçamental  - receita 22-02-2019 

 2.06 Fluxos de caixa 22-02-2019 

 2.07 Certidão de verbas recebidas de outras entidades 22-02-2019 

 2.08 Relação de documentos de receita 22-02-2019 

 2.09 Relação de documentos de despesa 22-02-2019 

 2.10 Descontos e retenções- retenção 22-02-2019 

 2.11 Descontos e retenções - entrega 22-02-2019 

 2.12 Balanço 22-02-2019 

 2.13 Demonstração de resultados 22-02-2019 

 2.14 Notas ao balanço e à demonstração de resultados 22-02-2019 

 2.15 Caraterização da entidade 22-02-2019 

 2.16 Relatório de gestão 22-02-2019 

 2.17 Ata de apreciação das contas 22-02-2019 

 2.18 Prestação de contas em SNC-AP 19-03-2019 

 2.19 Relação nominal de responsáveis 22-02-2019 

 2.20 Certidões do BP  31-12-2018 

 2.21 Extrato de conta do IGCP 31-12-2018 

3  Outros documentos  

 
3.01 Relatório anual sobre a fiscalização efetuada no exercício findo em 31 de de-

zembro de 2018 
25-03-2019 

 3.02 Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras 25-03-2019 

 3.03 Informação n.º 16/19-NGFP 25-01-2019 

 3.04 Nota emitida pelo Departamento de Auditoria IV às contas de 2018 11-03-2019 

 3.05 Informação n.º 27/19-NGFP 19-03-2019 

 3.06 Contraditório ao draft  do relatório efetuado pela BDO às contas de 2018 da 
SRATC 

25-03-2019 

4  Relato  

 4.01 Relato 02-04-2019 

5  Contraditório  

 5.01 Ofício n.º 451-ST – Remessa do relato para contraditório 02-04-2019 

 5.02 Saída n.º 469 –-Resposta ao contraditório 03-04-2019 

6  Relatório  

 6.01 Relatório n.º 09/2019 –  VEC/SRATC 05-04-2019 
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