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SUMÁRIO 

Breve enquadramento legal 

O Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, definiu a missão, atribuições e tipo de 

organização interna da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC). Em particular, os seus 

artigos 2.º e 5.º definem, respetivamente, a sua Missão e atribuições e o seu Tipo de 

organização interna. Neste plano, há que destacar a adoção do modelo de estrutura matricial 

nas áreas de atividade de inspeção. 

No contexto deste Relatório Anual merecem realce as seguintes atribuições: 

 Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos atos dos órgãos, serviços e organismos do 

MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo e avaliar o seu desempenho e gestão, 

através da realização de ações de inspeção e de auditoria, que podem conduzir a propostas 

de medidas corretivas, quer na gestão, quer no seu funcionamento; 

 Auditar os sistemas e procedimentos de controlo interno dos órgãos, serviços e organismos da 

área de atuação do MEC ou sujeitos à tutela do membro do Governo, no quadro das 

responsabilidades cometidas ao sistema de controlo interno da administração financeira do 

Estado; 

 Controlar a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos nos termos da lei e 

de acordo com os objetivos definidos pelo Governo e avaliar os resultados obtidos em função 

dos meios disponíveis; 

 Conceber, planear e executar ações de inspeção e auditoria aos estabelecimentos de ensino 

superior, no respeito pela respetiva autonomia, aos serviços de ação social e aos órgãos, 

serviços e organismos tutelados pelo MEC em matéria de organização e de gestão 

administrativa, financeira e patrimonial, nomeadamente quando beneficiários de 

financiamentos nacionais ou europeus atribuídos pelo MEC; 

 Avaliar a qualidade dos sistemas de informação de gestão, incluindo os indicadores de 

desempenho. 

A atividade de auditoria e controlo financeiro na IGEC é da competência da Equipa 

Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro (EMAF), sendo desenvolvida, na atualidade, 

de acordo com o Despacho n.º 10434/2013 do Senhor Inspetor-Geral, de 25/07/20131. 

  

                                                      
1 Cfr. DR II série, de 09/08/2013, fls. 25207/8. 
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Expressão quantitativa da atividade desenvolvida 

À EMAF, em 2014, estiveram afetos 25 inspetores, os quais desenvolveram um conjunto de 

auditorias, intervenções inspetivas e processos de índole disciplinar identificados no quadro 

seguinte: 

EMAF 
N.º de 

intervenções 

Escolas e Agrupamentos de Escolas (E/AE) – 
Ed. Pré-escolar, Ensinos Básico e Secundário  

  
Auditorias SCI art.º 62.º da LEO 61 

  
Intervenções inspetivas 18 

  
Inquéritos 12 

  
Processos disciplinares 15 

Organismos do MEC 
 

  
Intervenções inspetivas 1 

  
Inquéritos 3 

Ensino Superior e Ciência 
 

  
Auditorias 3 

  
Intervenções Inspetivas 2 

TOTAL 115 

 

Tendo presente os valores constantes acima, afigura-se relevante salientar que a EMAF 

desenvolveu a sua atividade em todas as áreas significantes do MEC, abrangendo todos os níveis 

de educação e de ensino (desde a educação pré-escolar até ao ensino superior) bem como a 

Ciência. De igual forma, desenvolveu atividade nos Organismos do MEC (Direções-Gerais e/ou 

Institutos Públicos). 

Com efeito, foi nas Escolas que se registou um maior número de intervenções: 106 das 115 

realizadas em 2014, significando 92% desse total. Noutro plano de apreciação, foram as 

auditorias a tipologia de intervenção mais utilizada, significando que o caráter programado da 

atividade representou 56% (64 em 115) do total. 

Há que destacar a relevância da participação da IGEC na realização de auditorias associadas ao 

cumprimento do Plano de Atividades do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado (SCI-AF) para 2014, o qual visa dar cumprimento ao 

estabelecido no n.º 2 do art.º 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) − Lei n.º 91/2001, 

de 20/08, na redação conferida pela Lei n.º 52/2011, de 13/10 − que estipula: O sistema e os 

procedimentos de controlo interno das operações de execução do Orçamento a que se refere o 

n.º 5 do artigo 58.º devem ser sujeitos a auditoria no quadro do funcionamento do Sistema de 

Controlo Interno (SCI) à luz dos respetivos princípios de coordenação e tendo presentes os 

princípios de auditoria internacionalmente consagrados. 
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A expressão financeira da atividade de auditoria e controlo financeiro na IGEC encontra-se, 

sinteticamente, apresentada nos quadros seguintes: 

Valores em milhares de euros 

Tipologia de 
entidades 
auditadas 

Universo relevante da execução 
orçamental auditada 

Amostra da execução orçamental 
sujeita a verificações 

Situações 
com proposta 
de correção 

Valores de 
responsabilidade 

financeira 
detetados Despesa Receita Despesa Receita 

Para 
mais 

Para 
menos 

Escolas 469.052 474.805 134.849 363.959 275 92 28 

Ensino Superior 
e Ciência 

156.477 --- 53.537 --- --- 533 533 

TOTAL 625.529 474.805 188.386 363.959 275 625 561 

Nota: As execuções orçamentais dizem respeito quanto aos E/AE, ao ano de 2013, quanto aos restantes tipos de entidades 
auditadas podem envolver execuções orçamentais plurianuais. 

Para mais: Valores a pagar a trabalhadores das Escolas em resultado de incorreções nos processamentos de 
remunerações e/ou abonos a seu favor. 

Para menos: Valores a entregar nos cofres do Estado por trabalhadores do MEC. 

 

 

Tipologia de entidades 
auditadas 

Peso dos setores no total 
auditado 

Representatividade da 
Amostra 

Despesa Receita Despesa Receita 

Escolas 75% 100% 29% 77% 

Ensino Superior e Ciência 25% --- 34% --- 

TOTAL 100% 100% 30% 77% 

 

Neste domínio, sobressaem, entre outros, os seguintes aspetos: 

 A IGEC procedeu, em 2014, à realização de atividade em sede de auditoria e controlo 

financeiro sobre um universo de 625,5 milhões de euros de despesa realizada e de 474,8 

milhões de euros de receita arrecadada, pelos diferentes tipos de entidades auditadas; 

 As verificações realizadas sobre esse universo, por amostragem, incidiram sobre 188 

milhões da despesa realizada e sobre 364 milhões da receita arrecadada, significando, 

respetivamente, 30% e 77% do universo da despesa e da receita; 

 Em resultado dessas diligências detetaram-se cerca de 561 mil euros que revelaram 

indícios de infrações financeiras, as quais foram comunicadas ao Tribunal de Contas, 

tendo em vista o apuramento de eventuais responsabilidades, enquanto entidade 

competente para o efeito. Adicionalmente foram ainda detetadas situações merecedoras 

de correções por parte dos serviços auditados no valor de 625 mil euros, decorrente de 

valores a entregar nos cofres do Estado por trabalhadores do MEC e de 275 mil euros, 

referente a valores a pagar a trabalhadores das Escolas em resultado de incorreções nos 

processamentos de remunerações e/ou abonos a seu favor.  
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Metodologia, clientes e destinatários da atividade de 

auditoria e controlo financeiro 

No plano metodológico, salienta-se que o programa de auditoria e controlo financeiro realizado 

pela IGEC, através da EMAF, consubstanciou-se, essencialmente, na análise do funcionamento 

das entidades auditadas, em particular dos seus órgãos e estrutura orgânica, dos seus sistemas 

de informação e dos seus procedimentos de controlo interno, por referência às normas que lhes 

são aplicáveis e às obrigações legais a que estão sujeitas, em virtude dos diversos regimes de 

natureza orçamental, patrimonial e contabilística, com vista a verificar e a emitir uma opinião 

fundamentada da sua adequação e operacionalidade. 

Visou-se, com igual relevância, a formulação de recomendações que, além de poderem 

contribuir para a melhoria dos resultados da atividade desenvolvida, permitissem suprir 

eventuais fragilidades, irregularidades ou ilegalidades detetadas. 

Essa análise assentou em princípios da administração moderna − rigor, independência técnica, 

transparência e equidade − e em metodologias de auditoria financeira, operacional ou de 

resultados, conforme aplicável. Assume especial destaque a metodologia desenvolvida no âmbito 

do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado (SCI-AF), com as 

adaptações necessárias às realidades institucionais e organizacionais em presença nos sistemas 

de ensino, tecnológico e cientifico objeto da intervenção da IGEC. 

Por fim, é de salientar, que na seleção das entidades auditadas, além das situações com caráter 

de obrigatoriedade legal ou de determinação tutelar, aplicaram-se critérios que, no todo ou em 

parte, integram a relevância, a materialidade, a conformidade, a eficácia, a eficiência, a 

pertinência e ainda, se considerado necessário, a oportunidade de controlo em resultado de 

intervenções anteriores. 

O cliente da IGEC corresponde, em regra, à tutela, ou seja, ao conjunto de entidades lideradas 

pelo Ministro da Educação e Ciência e que integram igualmente os quatro Secretários de Estado 

do Ministério: Ensino Superior, Ciência, Ensino e Administração Escolar, e Ensino Básico e 

Secundário. 

É ainda cliente da IGEC o Ministério das Finanças (MF) na medida em que sendo a IGEC parte 

integrante do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado (SCI-AF), as 

ações de auditoria, controlo e inspeção desenvolvidas neste âmbito são incluídas no Plano de 

Atividades desse SCI-AF, o qual, nos termos legais, é merecedor de aprovação pelo MF. 
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Quanto aos destinatários e em função do tipo de Atividades/Produtos realizados, estes 

correspondem ao conjunto de entidades (vg. Instituições do Ensino Superior e da Ciência, 

Organismos do Ministério da Educação e Ciência (MEC), Escolas e Agrupamentos de Escolas) que 

são objeto de intervenção ou que, pela sua missão, funções e atribuições constituem a 

envolvente externa de relevo face às entidades auditadas e/ou inspecionadas.  

Podem também considerar-se destinatários, ainda que, na maioria das situações, de forma 

indireta, os recursos humanos em presença no sistema educativo, tecnológico e científico, bem 

como os alunos (e as famílias) em qualquer grau de ensino. 

Acresce ainda, por fim, que, em resultado das matérias analisadas nos trabalhos da IGEC no que 

se refere a este programa e decorrentes de obrigações de caráter legal, poderão também ser 

destinatários das nossas atividades/produtos, nomeadamente, o Ministério Público, o Tribunal de 

Contas, a Administração Fiscal bem como outras entidades diversas com funções e atribuições no 

plano da regulação, controlo e fiscalização. 
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1 − ATIVIDADE PROGRAMADA: DESENVOLVIMENTO POR 

SETORES DE INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DO MEC 

1.1 Ensino Superior e Ciência 

A IGEC, em 2014, procedeu à realização de auditorias com cariz administrativo e financeiro em 

duas Instituições de Ensino Superior bem como numa entidade no âmbito da Ciência. O mapa 

seguinte apresenta, de forma sintética, os principais resultados das verificações efetuadas e das 

recomendações formuladas: 

QUADRO 1-A − ENSINO SUPERIOR: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

ÁREAS DE 
TRABALHO 

CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

Custos com 
Pessoal 

 Ausência de conformidade legal nas remunerações 
de cargos dirigentes. 

 

 Conformar a atuação de acordo com a 
legislação em vigor. 

 Assegurar a emissão de guias de reposição dos 
valores indevidamente pagos ao abrigo do DL 
n.º 155/92, de 28/07. 

 

QUADRO 1-B − CIÊNCIA: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

ÁREAS DE 
TRABALHO 

CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

 
Estrutura 

organizacional 
e ambiente de 

controlo 
 

 

 Inexistência de um circuito hierarquizado de 
responsabilidades e de segregação de funções 
quanto à análise, validação e controlo de 
qualidade da despesa, submetida no âmbito dos 
PEst. 

 Inexistência de visitas de controlo, 
nomeadamente, sobre os ativos adquiridos pelos 
LA e UI e sobre os apoios concedidos a outras 
instituições. 

 Inexistência de acompanhamento, controlo e 
validação da despesa, sobre a execução do 
programa Incentivo 2013. 

 Ausência de regulamentação no financiamento às 
Redes. 

 Inexistência de formalização sobre a verificação 
interna quanto à cumulação de apoios, por parte 
dos investigadores e bolseiros contratados pelas 
Redes 

 Estabelecer um circuito hierarquizado de 
responsabilidades com funções segregadas, 
quanto à análise técnica e validação da 
despesa e controlo de qualidade, submetida 
no âmbito dos PEst. 

 Efetivar e formalizar as visitas de controlo 
sobre os ativos adquiridos pelos LA e UI e 
sobre se os apoios concedidos a outras 
instituições, foram aplicados para os fins a 
que se destinavam. 

 Analisar e validar a despesa submetida, 
proceder ao encerramento do Programa 
Incentivo 2013. 

 Regulamentar os apoios concedidos no âmbito 
das Redes. 

 Formalizar os procedimentos de verificação 
interna de cumulação de apoios, concedidos 
direta ou indiretamente (redes), pela FCT. 

 Formalizar os procedimentos quanto ao 
pagamento de apoios especiais, ponderando 
adiantamentos ou reembolsos parcelares, 
face ao grau de execução das atividades 
apoiadas. 

 Proceder à eliminação dos apoios às entidades 
cujos projetos sejam enquadráveis em ações 
ou programas já concursados pela FCT. 

Orçamento 

 Existência de reembolsos duplicados de despesa 
considerada de elegibilidade duvidosa. 

 Existência de desvios na execução orçamental da 
B-ON, relativa ao biénio 2012-2013, face aos 
valores previstos nas RCM. 

 Proceder às regularizações dos montantes de 
despesa reembolsada aos LA e UI, em 
duplicado. 

 Conformar a execução orçamental da B-ON, 
com os valores previstos nas RCM. 
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QUADRO 1-B − CIÊNCIA: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (CONT.) 

ÁREAS DE 
TRABALHO 

CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

Subvenções 
Atribuídas 

 Ausência de referências ao fundamento legal por 
apoio concedido, imposto pelo n.º 1 do artigo n.º 4 
da Lei n.º 64/2013 

 Publicitar o enquadramento legal, por apoio 
concedido, imposto pelo n.º 1 do artigo n.º 4 
da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto. 

Sistemas de 
informação 

 Inexistência de um único sistema integrado de 
gestão. 

 Proceder à interoperabilidade entre os 
sistemas de informação existentes. 

 

 

1.2 Escolas e agrupamentos de escolas (E/AE) do ensino 

básico e secundário 

O objetivo principal das 61 auditorias realizadas às Escolas foi avaliar os sistemas e 

procedimentos de controlo interno das operações de execução do Orçamento do Estado 

instituídos, verificando a legalidade, a adequação e operacionalidade dos mesmos, mas também 

apresentar recomendações que pudessem contribuir para a melhoria do sistema, bem como 

colmatar eventuais fragilidades detetadas. As principais conclusões e recomendações neste 

âmbito apresentam-se, em síntese, no quadro seguinte: 

 

QUADRO 2 − ESCOLAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

ÁREAS DE 
TRABALHO 

CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

1.2.1.  
Ambiente de 

Controlo 

 Deficiências no cumprimento da composição, 
competências e funcionamento dos órgãos 
colegiais dos AE/E; 

 Elaboração/atualização, nomeadamente, de 
regulamentos internos dos AE/E e dos 
regimentos de órgãos colegiais; 

 Dar cumprimento às disposições legais 
aplicáveis nessas matérias; 

 Ausência de manuais de procedimentos que 
suportem o funcionamento das diferentes áreas 
de natureza administrativa, financeira e 
patrimonial dos AE/E, garantindo um controlo 
interno dessas operações. 

 Elaborar manuais de procedimentos. 

1.2.2. 
Orçamento e 
Planeamento 

 Expressiva frequência no Universo auditado de: 

Inexistência de articulação entre o Plano Anual 
de Atividades e o Orçamento; 

Ausência de aprovação do Orçamento pelo 
Conselho Administrativo dos AE/E; 

Ausência de aprovação pelo Conselho Geral dos 
AE/E das linhas orientadoras para a elaboração 
do orçamento. 

 Cumprimento das normas e determinação 
legais associadas ao ciclo orçamental dos 
AE/E. 
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QUADRO 2 − ESCOLAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (CONT.) 

ÁREAS DE 
TRABALHO 

CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

1.2.3. Meios 
financeiros 
existentes: 

  

1.2.3.1 
Tesouraria 

 Insuficiências e/ou deficiências na segregação de 
funções entre os agentes que asseguram 
movimentos e operações de natureza financeira 
ou contabilística; 

 Insuficiências ao nível dos Fundos de Maneio 
(quando constituídos); 

 Regularidade dos depósitos associados a receitas 
próprias dos AE/E. 

 Elaboração de manuais de procedimentos a 
este nível; 

 Proceder, em regra, ao depósito diário das 
receitas próprias. 

1.2.3.2. 
Receitas 

orçamentais e 
receitas 

relacionadas 
com a ASE 

 Inexistência de normas e procedimentos para o 
circuito de cobrança da receita; 

 Ausência de fixação de preços, nomeadamente 
de produtos alimentares e de papelaria; 

 Deficiências na escrituração e registo das 
receitas. 

 Elaboração de manuais de procedimentos a 
este nível; 

 Aprovação tempestiva dessas tabelas pelo 
órgão competente dos AE/E; 

 Assegurar a correta e integral escrituração. 

1.2.4. Aplicação 
dos meios 

financeiros: 
  

1.2.4.1. 
Despesas com 

Pessoal 

 Incorreções no pagamento de abonos eventuais 
ou variáveis e de ajudas de custo e despesas de 
transporte; 

 Desatualização dos processos individuais; 

 Deficiências no controlo de assiduidade. 

 Apurar os efetivos valores a pagar ou a 
solicitar reposição; 

 Atualizar o arquivo a este nível; 

 Aperfeiçoar o controlo de assiduidade. 

1.2.4.2. 
Aquisição de 

Bens e Serviços 

 Incumprimento do Código da Contratação Pública 
(CCP), designadamente no que diz respeito: 
à escolha do procedimento a aplicar tendo 

presente as efetivas necessidades de 
contratação; 
publicitação no portal dos contratos públicos 

dos contratos celebrados; 
seleção dos fornecedores de bens e serviços; 
recurso aos acordos quadro a que os AE/E estão 

legalmente vinculados para a aquisição de bens 
ou serviços. 

 Ausência de procedimentos de controlo sobre os 
produtos adquiridos. 

 Insuficiente cumprimento do disposto na Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, uma vez que a 
informação de compromisso nem sempre foi 
assumida por referência aos fundos disponíveis. 

 Cumprimento integral do CCP. 

 Proceder às necessárias conferências de 
bens nesta sede. 

 Cumprir a Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro. 

1.2.4.3. 
Património 

 Inexistência de inventários dos bens móveis de 
acordo com as instruções do CIBE. 

 Proceder à atualização/realização de 
inventários de acordo com as determinações 
legais em vigor. 
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QUADRO 2 − ESCOLAS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES (CONT.) 

ÁREAS DE 
TRABALHO 

CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

1.2.5. 
Organização e 

Funcionamento 
da Ação Social 

Escolar 

 Insuficiente cumprimento do disposto no 
documento Bufetes Escolares - Orientações 
emanado da Direção-Geral da Educação (DGE). 

 Insuficiente cumprimento do DL n.º 55/2009, de 2 
de março, pelo facto da ASE não ser contemplada 
no RI e pela falta de acompanhamento da taxa de 
rentabilidade dos setores da ASE e aplicação dos 
respetivos lucros. 

 Deficiências nos registos contabilísticos 
associados ao controlo da atividade da ASE. 

 Deficiente controlo no consumo das refeições 
encomendadas. 

 Assegurar o cumprimento do disposto no 
documento Bufetes Escolares - Orientações. 

 Assegurar o cumprimento do DL n.º 
55/2009, de 2 de março. 

 Garantir a correção dos registos da ASE 
indispensáveis para um correto 
acompanhamento e controlo desta 
atividade. 

 Implementar procedimentos eficazes no 
controlo do consumo das refeições 
encomendadas. 

1.2.6. Sistemas 
de Informação 

 Inexistência de manuais de procedimentos, em 
particular para as questões associadas à 
segurança informática. 

 Deficiente organização/arquivo da informação 
contabilística. 

 Elaboração de manuais de procedimentos a 
este nível. 

 Organizar e arquivar a informação 
contabilística. 

1.2.7. 
Prestação de 

Contas 

 As contas de gerência nem sempre refletiam os 
factos económicos ocorridos na gerência a que 
respeitavam; 

 A ausência de aprovação do relatório da conta de 
gerência pelo Conselho Geral. 

 Garantir que as contas de gerência 
refletiam os factos económicos ocorridos na 
gerência a que respeitam. 

 Garantir a aprovação do relatório da conta 
de gerência pelo Conselho Geral. 

 

O GRÁFICO 1, de seguida apresentado, identifica o volume global de recomendações: 2536 

recomendações, organizadas em 10 aspetos relevantes em termos de execução orçamental e de 

controlo interno, realizadas pelas equipas de auditoria da IGEC às escolas que constituíram o 

universo auditado, em 2014: 

GRÁFICO 1 − NÚMERO TOTAL DE RECOMENDAÇÕES FORMULADAS (POR ÁREA DE AUDITORIA) 
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Destacam-se, neste conjunto, as recomendações emitidas nas áreas de Aplicação de Meios 

Financeiros − Despesas com Pessoal − 440, Aplicação de Meios Financeiros − Aquisições de Bens e 

Serviços − 504 e Organização e Funcionamento da ASE – 396, as quais representam, globalmente, 

mais de 50% do total de recomendações. 

1.2.1 Ambiente de Controlo 

O Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 

2 de julho, aprovou o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos 

públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.  

Este diploma estabelece como instrumentos de autonomia2 o projeto educativo, o regulamento 

interno, os planos anual e plurianual de atividades, o orçamento, o relatório anual de atividades, 

a conta de gerência e o relatório de autoavaliação, sendo estes três últimos considerados, 

nomeadamente, para efeitos de prestação de contas. 

Estabelece ainda, como órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas 

e escolas não agrupadas os seguintes: 

 Conselho Geral − órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas 

orientadoras da atividade da escola, a quem compete a aprovação das regras 

fundamentais de funcionamento da escola, as decisões estratégicas e de planeamento e o 

acompanhamento da sua concretização. A sua composição compreende representantes do 

pessoal docente e não docente, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, do 

município e da comunidade local. 

 Diretor − órgão unipessoal, a quem compete a gestão administrativa, financeira e 

pedagógica, assumindo para o efeito a presidência do Conselho Pedagógico e do Conselho 

Administrativo. No exercício das suas funções, o diretor é coadjuvado por um subdiretor e 

por um a três adjuntos.  

 Conselho Pedagógico − órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação 

educativa do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, constituído por 

representantes dos coordenadores de departamento, de outras estruturas de 

coordenação e supervisão pedagógica e de pais e encarregados de educação. 

  

                                                      
2 N.º 1 do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 

de julho: A autonomia é a faculdade reconhecida ao agrupamento de escolas ou à escola não agrupada pela lei e pela 

administração educativa de tomar decisões nos domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da 

gestão dos recursos humanos, da ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e 

financeira, no quadro das funções, competências e recursos que lhe estão atribuídos. 
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 Conselho Administrativo − órgão deliberativo em matéria administrativo-financeira, 

constituído pelo diretor (que preside), o subdiretor ou um dos adjuntos do diretor por ele 

designado e pelo chefe dos serviços de administração escolar.   

Na dependência do diretor funcionam os serviços administrativos − unidades orgânicas flexíveis 

com o nível de secção, chefiadas por um trabalhador com a categoria de coordenador técnico da 

carreira geral de assistente técnico ou por um chefe de serviços de administração escolar 

(CSAE), e os serviços técnicos e técnico-pedagógicos, assegurados por pessoal técnico 

especializado ou por pessoal docente. 

Compete ao coordenador técnico/CSAE organizar e submeter à aprovação do Conselho 

Administrativo (CA) a distribuição de serviço pelos assistentes técnicos, nomeadamente, pelas 

áreas de alunos, de pessoal, de contabilidade e de expediente geral e proceder à sua 

redistribuição sempre que o julgue necessário. 

Nesta área de auditoria, procedeu-se à verificação e análise dos instrumentos de gestão, da 

constituição dos órgãos de direção, administração e gestão, dos regimentos e atas dos órgãos 

colegiais, das delegações de competências, da estrutura funcional e atribuição de 

responsabilidades, da existência de uma política de formação de pessoal, do sistema de 

avaliação de desempenho, das orientações e manuais de procedimentos existentes, dos 

despachos e ordens de serviço e dos circuitos de produção e circulação de suportes documentais.  

Das verificações efetuadas, concluiu-se que: 

 o universo das escolas auditadas se encontrava organizado de acordo com o regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 As escolas auditadas dispunham, na sua quase totalidade, dos instrumentos do exercício 

de autonomia. Com efeito, todos os estabelecimentos auditados apresentaram o plano 

anual de atividades e 51 (85%) o projeto educativo elaborado e aprovado o regulamento 

interno atualizado. 

 Os órgãos colegiais de 47 (78,3%) das escolas auditadas dispunham dos respetivos 

regimentos. Em 22 (36,7%), não era respeitada a composição desses órgãos (1) ou o 

exercício das respetivas competências e o seu funcionamento (21). 

 As atas das reuniões dos órgãos colegiais não eram elaboradas de acordo com o previsto 

no art.º 27.º do Código de Procedimento Administrativo em 31 (51,7%) das escolas 

auditadas, dado não conterem a ordem de trabalhos, a sua numeração ou o registo de 
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todos os assuntos nelas apreciados e as deliberações tomadas. 

 A distribuição de serviço do pessoal não docente encontrava-se devidamente formalizada 

em 31 (51,7%) das escolas auditadas. Em 46 (76,7%), foi apresentado o plano de formação 

do pessoal docente e não docente. 

 Relativamente ao cumprimento do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril − diploma que 

estabelece medidas de modernização administrativa3 −, constatou-se que apenas 15 das 

escolas auditadas (24,6%) davam cumprimento aos art.º 6.º (Horários de atendimento), 

art.º 7.º (Acolhimento e atendimento) e art.º 23.º (Identificação dos intervenientes nos 

processos administrativos). 

 51 das escolas auditadas (85%) possuíam um sistema, manual ou informático, para o 

registo de toda a correspondência entrada e saída.  

Os trabalhos de auditoria conduziram à formulação, nesta área, de 295 recomendações, 

apresentadas no GRÁFICO 2.  

GRÁFICO 2 − AMBIENTE DE CONTROLO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Designadamente sobre: a) Acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e dos agentes económicos em particular e 

receção de pedidos através dos demais canais de comunicação existentes − digital, presencial, postal ou telefónico; b) 

Comunicação administrativa; c) Simplificação de procedimentos; d) Elogios, sugestões e reclamações dos utentes; e) 

Avaliação pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos portais e sítios na Internet da 

Administração Pública; f) Sistema de informação para a gestão; g) Linha do Cidadão.  
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A análise do gráfico permite concluir que os cinco grupos de recomendações formuladas com 

maior frequência nos relatórios de auditoria representam 78% do total de recomendações e 

constam no quadro seguinte. 

QUADRO 3 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – AMBIENTE DE CONTROLO 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Ambiente de Controlo 

Elaborar manual de procedimentos de controlo interno 18,3% 

Cumprir o disposto no DL n.º 135/99, de 22 de abril 16,9% 

Formalizar as responsabilidades funcionais 15,3% 

Elaborar as atas dos órgãos colegiais observando o disposto no CPA 14,6% 

 Cumprir a composição, as competências e funcionamento dos órgãos 12,9% 

 78% 

 

1.2.2 Orçamento e Planeamento 

As escolas são financiadas pelo Orçamento de Estado (OE), por receitas próprias e fundos 

comunitários e elaboram anualmente dois orçamentos: da verba proveniente do OE e o 

Orçamento de Dotação com Compensação em Receita (ODCR) que, além das receitas próprias, 

integra ainda as verbas provenientes dos fundos comunitários referentes aos programas a que a 

escola se candidatou. 

As dotações para funcionamento das escolas são distribuídas globalmente nas rubricas Outras 

despesas correntes − Diversas e Outras despesas de capital − Diversas. As dotações para pessoal 

não constam no orçamento de funcionamento das escolas, sendo requisitadas mensalmente ao 

Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P. (IGeFE)4. 

Compete ao diretor Elaborar o projeto de orçamento, em conformidade com as linhas orientadoras 

definidas pelo conselho geral5, e, atendendo ao Plano Anual de Atividades, cujas atividades deverão 

conter a previsão dos recursos materiais e financeiros necessários à sua prossecução. 

Posteriormente, o diretor submete o projeto de orçamento à aprovação do conselho administrativo. 

As propostas de orçamento são apresentadas ao IGeFE durante os meses de janeiro/fevereiro do 

ano a que respeitam, através do preenchimento de formulários eletrónicos disponibilizados por 

esta entidade que divulga, através de ofício-circular, as orientações para a sua elaboração e fixa 

a data limite para o seu envio: 

                                                      
4 Atual designação da então Direção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira (DGPGF). 
5 Alínea b) do n.º 4 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 
julho. 
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 Relativamente à fonte de financiamento 111 (verbas provenientes do OE), o projeto de 

orçamento contempla apenas as dotações para a atividade funcionamento dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico e secundário, sendo as verbas a atribuir nas restantes atividades6 

calculadas com base em dados já existentes no IGeFE, ponderadas as justificações 

apresentadas pelos agrupamentos/escolas. 

 Quanto às fontes de financiamento receitas próprias (FoFi 123) e fundos comunitários 

(FoFi 242 e FoFi 280), o IGeFE solicita o envio da proposta de orçamento, através do 

preenchimento dos mapas de previsão de receitas (Receitas FoFi 123/242/280) e 

despesas (FoFi123, FoFi242 e FoFi 280) disponibilizados eletronicamente. 

Após a aprovação do projeto de orçamento financiado pelo OE por parte do IGeFE (em 

março/abril), o conselho administrativo procede à distribuição das verbas pelos respetivos 

blocos e rubricas de despesa.  

No processo de execução orçamental, as verbas provenientes do OE destinadas à aquisição de 

bens e serviços são requisitadas mensalmente ao IGeFE, por duodécimos e, as verbas do 

Orçamento de Dotação com Compensação em Receita (ODCR) são entregues mensalmente ao 

Tesouro e requisitadas posteriormente. 

Os encargos são assumidos após a confirmação de cabimento com referência ao orçamento anual 

(livre de cativos), sendo, independentemente da fonte de financiamento, obrigatório o registo 

dos respetivos compromissos, sujeitos aos fundos disponíveis para os três meses seguintes. Os 

sistemas contabilísticos de apoio à execução orçamental devem emitir um número único e 

sequencial de compromisso, que deverá ser refletido na nota de encomenda, ordem de compra 

ou documento equivalente sem o que o compromisso não é válido.  

A competência para alterações orçamentais entre os vários blocos de despesa é do órgão de 

gestão, sendo necessária a autorização do IGeFE para as alterações orçamentais entre despesas 

correntes e de capital. 

A definição das responsabilidades das operações de execução orçamental decorre do plasmado 

na alínea c) do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho: ao conselho administrativo compete autorizar a 

realização de despesas e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a 

                                                      
6 Atividade. 190 − Educação Pré-Escolar (despesas inerentes ao funcionamento da Educação Pré-Escolar), Atividade. 191 – 1.º 
Ciclo do Ensino Básico (despesas inerentes ao funcionamento do 1.º Ciclo do Ensino. Básico), Atividade. 192 – 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico e Secundário, Atividade 197 − Funções Não Letivas (despesas inerentes a projetos educativos e Desporto 
Escolar) e Atividade 199 – Educação Especial. 
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legalidade da gestão financeira, competência esta que pode ser delegada no presidente do 

conselho administrativo, respeitando o disposto no Código do Procedimento Administrativo.  

Os trabalhos de auditoria efetuados nesta área incidiram na verificação e análise do 

cumprimento das normas, regras e princípios dos procedimentos associados à elaboração, 

aprovação e execução do orçamento referente ao ano de 2013, tendo-se concluído que: 

 os projetos de orçamento de 41 das escolas auditados (68,3%) observaram o 

enquadramento legal previsto e/ou foram enviados à ex-DGPGF dentro do prazo 

estipulado. No entanto, apenas em 29 das escolas auditadas (48,3%), o projeto de 

orçamento foi submetido à aprovação do CA, dando cumprimento ao disposto na alínea a) 

do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho.  

 Competindo ao Conselho Geral definir as linhas orientadoras para a elaboração do 

orçamento, nos termos previstos na alínea h) do n.º 1 do art.º 13 do mesmo diploma, 

constatou-se que apenas em 45 das escolas auditadas (75%) essa competência foi exercida. 

 Em 39 das escolas auditadas (65%) não estava garantida a articulação entre o Plano Anual 

de Atividades e a elaboração do orçamento uma vez que no Plano Anual não se 

encontravam quantificados os recursos financeiros necessários à prossecução das 

atividades inscritas. 

 Quanto à norma expressa no n.º 5 do art.º 11.º do Decreto de Execução Orçamental, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2013, de 11 de março, concluiu-se que, regra geral, as 

escolas auditadas não utilizaram, prioritariamente, na cobertura da despesa, as receitas 

provenientes do ODCR. 

 As auditorias realizadas indicaram que foram realizadas alterações orçamentais em 12 

escolas sem terem sido formalmente apreciadas e aprovadas em CA. 

Na área em análise foram formuladas 142 recomendações que se apresentam no GRÁFICO 3. 
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GRÁFICO 3 − ORÇAMENTO E PLANEAMENTO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que os quatro grupos de recomendações formuladas com 

maior frequência nos relatórios de auditoria representam 77,5% do total das recomendações e 

constam no quadro seguinte. 

 
QUADRO 4 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – ORÇAMENTO E PLANEAMENTO 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Orçamento e 
Planeamento 

Garantir a articulação entre o PAA e o orçamento 29,6% 

Aprovar o projeto de orçamento pelo CA 23,2% 

Cumprir regras e prazos de elaboração e envio do orçamento 14,1% 

Aprovar as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento pelo CG 10,6% 

 77,5% 

 

1.2.3 Meios financeiros existentes 

1.2.3.1 Tesouraria 

Para a movimentação das verbas do Orçamento de Estado (OE), Orçamento de Despesa com 

Compensação em Receita (ODCR), Ação Social Escolar (ASE) e para o controlo das verbas 

referentes à utilização do cartão magnético, as Escolas devem dispor, no mínimo, de três contas 

bancárias. Para a movimentação destas contas são necessárias as assinaturas de dois dos três 

membros do CA que devem ser titulares das contas bancárias. 

Nos serviços administrativos das Escolas, existe um setor de tesouraria cujas funções são 

asseguradas por um assistente técnico nomeado tesoureiro pelo CA, hierarquicamente 

dependente do coordenador técnico/chefe dos serviços administrativos (CSAE).  
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Neste setor procede-se à arrecadação dos valores cobrados no estabelecimento de ensino 

mediante guias ou documentos de receita emitidos, ao depósito diário dessas importâncias 

incluindo as transferências da conta dos cartões para as contas da ASE e do ODCR, à elaboração 

mensal das guias de receita do Estado, ao preenchimento dos cheques e sua submissão à 

assinatura dos titulares das contas ou à preparação da operação de transferência bancária para a 

realização de pagamentos após a sua autorização, ao controlo das contas bancárias e à 

escrituração diária da folha de cofre. 

O conjunto de boas práticas associadas a este setor deve garantir, nomeadamente, que: 

 As folhas de cofre sejam diariamente verificadas pelo coordenador técnico/CSAE ou por 

outro assistente técnico.  

 Mensalmente sejam elaboradas reconciliações bancárias por trabalhador que não está 

relacionado com contas correntes, assinatura de cheques e/ou com poderes para assinar 

cheques.  

 A existência de um fundo de maneio, devidamente regulamentado, para a realização de 

pagamentos, urgentes e de pequeno montante, através de numerário. 

 Para a realização de pagamentos, os cheques sejam preenchidos pelo tesoureiro e, 

posteriormente, assinados por dois dos três membros do CA, titulares das contas bancárias.  

Nesta área de auditoria realizaram-se verificações ao cumprimento dos princípios de controlo e 

regulamentação geral relacionada com os meios financeiros, nomeadamente, quanto à 

movimentação de contas bancárias, à guarda e depósito de valores, à segregação de funções 

entre as operações de tesouraria e de contabilidade, à emissão de cheques e à existência e 

regulamentação de fundos de maneio. 

 Todas as escolas auditadas detinham contas bancárias abertas na banca comercial, para a 

movimentação das verbas do OE/ODCR, do POPH, da ASE e dos carregamentos dos 

cartões. Em quatro escolas (6,7%) existiam contas bancárias que se encontravam inativas. 

 Do universo de escolas auditado, 43 (71,7%) asseguravam a segregação de funções entre a 

área da tesouraria e a área da contabilidade. No entanto, ao considerar-se a segregação 

de funções entre a movimentação das contas bancárias e a assinatura dos cheques, 

verificou-se que este procedimento era observado apenas em 38 das escolas (63,3%) uma 

vez que os mesmos eram assinados pela tesoureira. 

 Em 2013, as escolas tinham implementado o procedimento de elaboração de 

reconciliação bancária. Contudo, verificou-se que em 22 das escolas auditadas (36,7%), a 

reconciliação bancária não era elaborada para todas as contas bancárias, designadamente 
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para a conta cartões, não era conferida e/ou era efetuada pelo assistente técnico com 

funções de tesoureiro. 

 Em 29 das escolas auditadas (48,3%) não existiam normas ou procedimentos definidos 

para cheques inutilizados ou para a regularização de cheques emitidos e não levantados.  

 A conferência diária das operações de tesouraria era efetuada diariamente em 49 das 

escolas auditadas (81,7%) e 31 (51,7%) procediam ao depósito diário e integral das verbas 

arrecadadas. 

 31 das escolas auditadas (51,7%) depositavam diária e integralmente a receita 

arrecadada.  

 Verificou-se a existência de numerário em cofre para fazer face a pagamentos de 

pequeno montante em 28 das escolas auditadas (46,7%), sem que as mesmas tivessem 

regulamentado os moldes em que haveria lugar aos pagamentos realizados. 

Os trabalhos de auditoria conduziram à formulação, nesta área, de 246 recomendações, 

apresentadas no GRÁFICO 4. 

 

GRÁFICO 4 – MEIOS FINANCEIROS EXISTENTES - TESOURARIA (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das 246 recomendações formuladas referentes à implementação de controlo interno na gestão 

da tesouraria das escolas auditadas, destacam-se as constantes do QUADRO 5.   
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41 
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34 
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25 
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Constituir e regulamentar o Fundo de Maneio 

Implementar segregação de funções  

Designar um Assistente Técnico para substituir, em 
caso de impedimento ou férias, o Assistente Técnico 

com funções de Tesoureiro 

 Contas bancárias-utilização 

Conferir diariamente as operações de tesouraria pela 
área da contabilidade 

Elaborar reconciliações bancárias e implementar 
procedimentos de controlo das mesmas 

Cheques -  Utilização 

Depositar diária e integralmente todas as verbas 
arrecadadas 

Outras recomendações 
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A análise do gráfico permite elencar os seis grupos de recomendações formuladas com maior 

frequência nos relatórios de auditoria, que representam 75,6% do total das recomendações e que 

constam no quadro seguinte. 

QUADRO 5 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES - TESOURARIA 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Tesouraria 

Implementar segregação de funções  16,7% 

Constituir e regulamentar o Fundo de Maneio 15,4% 

Utilização de cheques - procedimentos anulação e emissão de cheques em branco 15,0% 

Depositar diária e integralmente todas as verbas arrecadadas 14,6% 

Utilização de contas bancárias 13,8% 

Elaboração de reconciliação bancária 10,2% 

 75,6% 

 

1.2.3.2 Receita e cobrança 

A principal fonte de financiamento das escolas são as verbas provenientes do Orçamento de 

Estado. 

As Escolas asseguram, ainda, a liquidação, a contabilização e a cobrança da sua receita própria 

(propinas, emolumentos, multas, donativos, transferências das autarquias e de outras entidades 

e lucros do Bufete) e de receita alheia (IRS, ADSE, CGA, SS, seguros e sindicatos, Seguro Escolar 

e do Refeitório, quando concessionado). 

As receitas próprias integram o ODCR e estão classificadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 

26/2002, de 14 de fevereiro. 

Mensalmente são elaboradas requisições de fundos − de pessoal e de funcionamento (OE e 

Orçamento de despesa com compensação em receita − ODCR) −, enviadas ao IGeFE7, 

devidamente fundamentadas face aos compromissos assumidos e dentro dos prazos fixados por 

esta entidade. 

Os meios de pagamento aceites nas escolas são os cheques, cartão multibanco, numerário ou a 

sua intermediação através da utilização do cartão magnético. 

O cartão magnético (que funciona como cartão de identificação do aluno) pode ser carregado 

nos postos existentes − na secretaria, na reprografia, na papelaria − e ainda nos moedeiros caso 

existam. Ao final do dia, os trabalhadores em funções nesses postos, ao encerrar as respetivas 

caixas, procedem à contagem do numerário e entregam-no ao tesoureiro, acompanhado pelo 

                                                      
7 Atual designação da DGPGF. 
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talão da máquina com o total arrecadado. No ato da entrega, o tesoureiro imprime a folha 

carregamento por posto, verifica o total entregue e os dois trabalhadores assinam esse 

documento.  

Relativamente à receita arrecadada nos serviços administrativos, na reprografia e nos setores da 

ASE e paga através do cartão, o tesoureiro ou o assistente técnico com funções na ASE imprime 

diariamente a folha de caixa dos setores para a realização da transferência das verbas da conta 

dos cartões para a conta do ODCR ou da ASE. 

Toda a receita própria arrecadada - propinas, emolumentos, multas, donativos, transferências 

das autarquias e de outras entidades e lucros do Bufete − é entregue no Tesouro através de Guia 

de Receita de Estado elaborada mensalmente e posteriormente requisitada ao IGeFE. 

A receita alheia é entregue mensalmente às respetivas entidades através dos formulários 

legalmente aprovados. As transferências mensais para a DGEstE da receita do Seguro Escolar e 

do Refeitório, são comprovadas através de documento de despesa emitido pela escola. 

As tabelas de preços devem estar afixadas nos respetivos sectores, devidamente formalizadas e 

datadas. A fixação dos preços é da competência do CA.  

No sentido de se verificar os procedimentos instituídos, visando o cumprimento das normas, 

regras e princípios relativos à área da receita, designadamente quanto à segregação de funções, 

à cobrança, liquidação e contabilização, analisaram-se os procedimentos associados à cobrança 

e arrecadação da receita e correspondentes registos contabilísticos. 

Das verificações realizadas, concluiu-se que: 

 No universo auditado, em 19 escolas (31,7%), foi efetuado o registo de todas as receitas 

cobradas e a correta inscrição e classificação orçamental.   

 Dispunham de normas internas e procedimentos formalmente definidos para o circuito da 

receita 22 das escolas auditadas (36,7%) e 33 (55%) possuíam tabelas de preços 

formalmente aprovadas e afixadas. 

 Os lucros do bufete não foram transferidos trimestralmente para o ODCR ou entregues no 

Tesouro dentro do ano económico a que respeitavam em 16 das escolas auditadas (26,7%). 

 Em 47 (78,3%) das escolas auditadas estava garantida a segregação de funções.  

A análise dos sistemas de controlo interno implementados pelas escolas auditadas referentes à 

área da receita e cobrança levou a que fossem formuladas 234 recomendações que se 

apresentam no GRÁFICO 5. 
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GRÁFICO 5 – MEIOS FINANCEIROS EXISTENTES – RECEITAS ORÇAMENTAIS E DA ASE (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no GRÁFICO 5, apresentam-se no QUADRO 6, os três grupos das recomendações formuladas 

com maior frequência na área da receita e cobrança, que representam 65,8% do total de 

recomendações nesta área. 

QUADRO 6 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – RECEITAS ORÇAMENTAIS E DA ASE 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Receitas 
Orçamentais e da 

ASE 

Definir normas e procedimentos para o circuito de cobrança da receita 26,5% 

Garantir a escrituração da receita e a correção do seu registo 26,5% 

Aprovar e afixar as tabelas de preços 12,8% 

 65,8% 

 

1.2.4 Aplicação dos meios financeiros 

1.2.4.1 Despesas com pessoal 

Os recursos humanos da escola são constituídos por pessoal docente e não docente, no qual se 

inserem os técnicos especializados, nomeadamente das áreas dos serviços de psicologia e 

orientação e de apoio educativo, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais. 
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Definir normas e procedimentos para o circuito de 
cobrança da receita 

Garantir a escrituração da receita e a correção do seu 
registo 

Garantir a emissão de documento válido aquando da 
cobrança da receita 

Aprovar e afixar as tabelas de preços 

Transferir os lucros do bufete para o ODCR 

Classificar/Arquivar os documentos de receita 

Garantir a segregação de funções 

Abolir a cobrança de taxas (cartâo magnético, relativas à 
matrícula e frequência escolar,despesas de 

comunicaçôes…) 

Outras recomendações 



 

 

 

 

 
 

AUDITORIA – CONTROLO FINANCEIRO – 2014 

27 

A generalidade destes trabalhadores exerce funções públicas mediante vínculo8 de emprego 

público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, que pode ser estabelecido 

por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, certo ou incerto. 

O concurso para seleção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário foi regulado pelo Decreto-Lei n.º 132/20129, de 27 de junho.  

Usualmente, o pessoal não docente exerceu funções públicas mediante vínculo com o Ministério 

da Educação e Ciência (MEC). Contudo, com a publicação do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de 

julho, que desenvolve o quadro de transferência de competências para os municípios em matéria 

de educação, o pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar foi 

transferido para os municípios, quando estas entidades celebraram acordo com o MEC. 

Os serviços administrativos das escolas, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 74/84, de 18 de 

setembro, estão organizados por áreas funcionais, uma das quais é a área de pessoal. As diversas 

tarefas de natureza administrativa relacionadas com atribuições ao nível do planeamento e 

gestão de recursos humanos, da admissão/contratação de pessoal e do processamento de 

remunerações e outros abonos competem à área de pessoal e são concretizadas com recurso a 

uma aplicação informática.  

Na referida aplicação estão inseridos os trabalhadores da escola, sendo esta responsável por 

manter atualizada a ficha pessoal de cada um, dando especial atenção à informação relativa a 

se exerce ou não funções na escola, ao horário de trabalho, aos cargos e/ou funções e, em caso 

de cessação, ao motivo e data em que a mesma aconteceu. Estas informações irão servir de base 

ao processamento das requisições de fundos para despesas com pessoal. 

Além da existência de fichas de pessoal, as escolas asseguram a organização e atualização dos 

processos individuais de cada um dos trabalhadores, os quais contêm os elementos conclusivos 

da legalidade e regularidade na admissão e permanência do pessoal na unidade orgânica. 

A área de pessoal efetua o registo da assiduidade na aplicação informática, uma vez que os 

sistemas de controlo de assiduidade não estão interligados com o processamento de 

vencimentos. Este controlo é assegurado pelo preenchimento dos livros de ponto, manualmente 

ou digitalmente, sistema este que tem vindo a ser utilizado com maior frequência. 

As escolas processam os vencimentos no cumprimento dos normativos em vigor, nomeadamente, 

na Lei do Orçamento de Estado para cada ano. Desenvolvem também os procedimentos inerentes 

                                                      
8 Regimes de vinculação definidos e regulados pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, revogada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, com exceção das normas 
transitórias abrangidas pelos artigos 88.º a 115.º. 
9 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 146/2013, de 22 de outubro e pela Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro. 
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às retenções e descontos a aplicar e à determinação dos montantes a pagar, designadamente 

suplementos, horas extraordinárias, ajudas de custo e despesas de transporte, indemnização por 

cessação de funções, abono de família, abono para falhas entre outros.  

As verificações nesta área incidiram nos procedimentos, operações e registos decorrentes da 

relação jurídica de emprego público.  

No âmbito do planeamento e gestão de recursos humanos, foram efetuadas verificações com 

enfoque na duração e horário de trabalho e na organização e atualização dos processos 

individuais dos trabalhadores.  

Quanto ao processamento de remunerações e outros abonos, as verificações incidiram no 

controlo da assiduidade, no processamento, conferência e contabilização das remunerações, na 

regularidade dos abonos e no pagamento das ajudas de custo e despesas de transportes.  

Foram ainda adotados procedimentos com o objetivo de confirmar se as verbas orçamentais 

afetas a despesas com pessoal foram suficientes para fazer face aos encargos com as 

remunerações de pessoal, se o processamento de remunerações e outros abonos correspondeu à 

atividade desenvolvida e se estava em conformidade com os normativos em vigor.   

Das verificações efetuadas concluiu-se que: 

 Na generalidade das escolas, os vencimentos foram processados no cumprimento dos 

normativos em vigor; 

 A segregação de funções na área de processamento de vencimentos estava salvaguardada 

na maioria das escolas. 

 O pagamento de indemnização por cessação de funções foi o devido em 39 (65,0%) das 

escolas, sendo que os lapsos resultaram sobretudo de uma incorreta aplicação da Circular 

Conjunta n.º 1/DGO/DGAP/2004, de abril.  

 Adotaram procedimentos fiáveis no controlo de assiduidade, 25 (41,7%) das escolas.  

 Apenas 15 (25,0%) das escolas tinham os processos individuais dos trabalhadores 

atualizados. 

Decorrente das auditorias realizadas em 2014, foram formuladas 440 recomendações para esta 

área, apresentadas no GRÁFICO 6. 
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GRÁFICO 6 – APLICAÇÃO DOS MEIOS FINANCEIROS - DESPESAS COM PESSOAL (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que existem três grupos de recomendações com maior 

expressão, os quais se apresentam no quadro seguinte. 

QUADRO 7 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: APLICAÇÃO DE MEIOS FINANCEIROS - DESPESAS COM PESSOAL 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Aplicação de Meios 
Financeiros – Despesas 

com Pessoal 

Assegurar a correção na atribuição e no pagamento de ajudas de custo e 
deslocações e no preenchimento dos boletins itinerários 

20,5% 

Assegurar a correção no pagamento de Indemnização por cessação de funções 15,2% 

Verificar o processamento/pagamento de remunerações 13,6% 

 49,3% 

 

 

1.2.4.2 Aquisição de Bens e Serviços 

As escolas, neste âmbito, constituem-se como entidades adjudicantes do regime da contratação 

pública contido no Código da Contratação Pública (CCP) em vigor, designadamente enquanto 

entidades compradoras, estão vinculadas ao Sistema Nacional de Compras Públicas I.P. (SNCP)10. 

Este sistema foi gerido pela Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E. (ANCP) até à 

                                                      
10  Definido no Decreto -Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro. 
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Assegurar a correção na atribuição e no pagamento de ajudas de 
custo e deslocações e no preenchimento dos boletins itinerários 
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Assegurar a correção no pagamento de subsídio familiar a crianças e 
jovens e outras prestações familiares 

Atualizar os processos individuais/registos biográficos e garantir a 
confidencialidade dos dados 

Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores 

Garantir a segregação de funções 

Verificar o pagamento de abonos variaveis e eventuais 

Verificar o pagamento de remunerações certas e permanentes 

Controlar o processamento/pagamento de remunerações 

Outras recomendações 
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publicação do Decreto-Lei n.º 117-A/2012, em 14 de junho, diploma que entrou em vigor no dia 

seguinte ao da sua publicação e que cria a entidade de serviços partilhados da Administração 

Pública (ESPAP I.P.). 

As escolas estão obrigadas a recorrer aos Acordos Quadro11 em vigor para a aquisição de bens e 

serviços. No âmbito da aquisição de bens, de uma maneira geral, são adquiridos produtos de 

higiene e limpeza e de papel e economato. Quanto à aquisição de serviços, esta prende-se com 

encargos de funcionamento, onde se inclui o fornecimento de energia elétrica e de água, e ainda 

com serviços de comunicações, serviços de limpeza, de vigilância e segurança das instalações e 

com serviços de assistência técnica dos equipamentos.  

O processo de aquisição de bens e serviços envolve um conjunto de práticas levadas a cabo pelo 

Conselho Administrativo (CA), pelos assistentes técnicos e pelos assistentes operacionais. 

A entidade competente para a decisão de aquisição, realização de despesas e autorização de 

pagamento das mesmas é o CA. Em caso de contratação, cabe ainda a este órgão a decisão da 

escolha do procedimento a seguir e a decisão de adjudicação. 

A identificação de necessidades concretiza-se com o preenchimento da relação de necessidades 

que, em caso de aprovação da despesa, dá origem à elaboração da requisição oficial e à 

encomenda dos bens.    

Aquando da entrega dos bens, o trabalhador que os recebe segue um conjunto de passos 

tendentes a verificar se os bens entregues respeitam a encomenda previamente feita.  

Aos assistentes técnicos com funções na contabilidade cabe a escrituração das despesas 

realizadas.  

Considerando que a aquisição de bens e serviços se rege sobretudo pelo CCP, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro12, que estabelece a disciplina aplicável à contratação 

pública, no desenvolvimento das auditorias adotaram-se procedimentos que tinham como 

principal objetivo confirmar o cumprimento das disposições legais contidas no referido código. 

Foram efetuadas verificações no âmbito da organização dos processos de aquisição de bens e 

serviços, da gestão de compras, dos procedimentos de contratação e do controlo dos 

pagamentos, as quais permitiram concluir que: 

                                                      
11 A Portaria n.º 420/2009, de 20 de abril, e a Portaria n.º 103/2011, de 14 de março, definem as categorias de bens e 
serviços constantes nos acordos quadro e  estabelecem procedimentos que concretizam a contratação centralizada de 
bens e serviços. 

12 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, Lei n.º 
3/2010, de 27 de abril, Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro e Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho. 
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 A aplicação do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, ainda está longe de ser 

generalizada, 56 (93,3%) das escolas não dão cumprimento aos formalismos exigidos para 

a realização de despesas e contratação pública; 

 Apenas 20 (33,3%) das escolas inventariaram as existências e têm procedimentos de 

controlo de bens implementados. Nas escolas auditadas continua a verificar-se que as 

mesmas se limitam a utilizar, geralmente no final de cada período letivo, procedimentos 

de verificação física das existências para confirmar a correspondência entre os stocks 

contabilizados e os bens armazenados. 

 Em 21 (35,0%) escolas não foi dado cabal cumprimento ao disposto na Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro. A informação de compromisso nem sempre foi assumida por referência 

aos fundos disponíveis e nas requisições oficiais nem sempre foi refletido o n.º de 

compromisso. 

Da análise nesta área resultaram 504 recomendações apresentadas no GRÁFICO 7. 

 
GRÁFICO 7 – APLICAÇÃO DOS MEIOS FINANCEIROS - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que existem quatro grupos de recomendações, que 

apresentam maior expressão, os quais se apresentam no quadro seguinte. 
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QUADRO 8 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – APLICAÇÃO DE MEIOS FINANCEIROS –  

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Aplicação dos Meios 
Financeiros - Aquisição 

de Bens e Serviços. 

Cumprir o código dos contratos públicos 25,6% 

Implementar normas para inventariar existências 18,1% 

Cabimentar/autorizar a despesa e autorizar o respetivo pagamento de acordo com 
o legalmente estabelecido 

15,5% 

Organizar os processos de aquisição 14,7% 

 73,9% 

 

Dos grupos de recomendações enunciados no quadro anterior tem mais destaque Cumprir o 

código dos contratos públicos, com 160 recomendações distribuídas como se apresenta no 

gráfico seguinte.  

GRÁFICO 8 – CUMPRIR O CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o gráfico, para o incumprimento do código dos contratos públicos assumem maior 

preponderância: 

 Uma seleção de fornecedores que não respeita o estipulado no CCP; 

 A escolha de um procedimento de aquisição que não é adequado ao valor do contrato 

celebrado; 

 A aquisição de bens e/ou de serviços abrangidos pelas categorias definidas pelos acordos 

quadro sem recurso aos respetivos acordos. 

Com efeito, o elevado número de recomendações efetuadas no sentido do cumprimento do CCP 

é legitimado quando analisado, em termos de valor, o tipo de procedimento de contratação. No 
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universo das 60 escolas auditadas, para 54 foi possível recolher e organizar, em quadro, os dados 

relativos ao tipo de procedimento de contratação escolhido e ao montante envolvido para as 

diferentes fontes de financiamento. 

QUADRO 9 − PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES (€) 

Tipo de 
procedimento 

FF 
111/123/242/280 

% FF 
% FF 

Despesa 
Total 

ASE % ASE 
% ASE 

Despesa 
Total 

TOTAL % 

Ajuste Direto 
Simplificado 

14.811.197,82 62,7% 74,8% 4.996.733,08 47,4% 25,2% 19.807.930,90 58,0% 

Ajuste Direto 
Regime Geral 

4.021.747,82 17,0% 43,0% 5.338.550,19 50,6% 57,0% 9.360.298,01 27,4% 

ESPAP/Acordos 
Quadro 

1.403.438,72 5,9% 94,9% 76.045,36 0,7% 5,1% 1.479.484,08 4,3% 

Outros 3.381.404,81 14,3% 96,1% 137.217,77  1,3% 3,9% 3.518.622,58 10,3% 

TOTAL 23.617.789,17 100,0% 69,1% 10.548.546,40   100,0% 30,9% 34.166.335,57 100,0% 

 

Verifica-se que 58% da despesa total executada corresponde ao Ajuste Direto Simplificado, 

proporção que aumenta quando avaliadas apenas as aquisições de bens e serviços referentes ao 

funcionamento das escolas (62,7%). 

Relativamente às aquisições de bens e serviços da ASE, constata-se que o ajuste Direto – Regime 

Geral foi o tipo de procedimento mais utilizado, representando 50,6% no total das aquisições, 

denotando o impacto das aquisições do Leite Escolar.  

Em sintonia com os dados do GRÁFICO 8, verifica-se que o valor das aquisições de bens e serviços 

efetuadas através dos acordos quadro assumem um peso quase insignificante no valor total das 

aquisições: 5,9% no total das despesas de funcionamento, 0,7% no total da despesa da ASE e 4,3% 

no total da despesa com a aquisição de bens e serviços correntes, apesar dos agrupamentos de 

escolas integrarem as entidades compradoras vinculadas ao Sistema Nacional de Compras 

Públicas, como já se referiu, sendo-lhes assim vedada a possibilidade de contratação direta de 

bens móveis e serviços abrangidos pelas categorias definidas pelos acordos quadro13. 

Embora já tenha sido referido que para o incumprimento do CCP contribui, entre outros, o facto 

de as escolas não selecionarem os seus fornecedores no respeito pelo que dispõe o código da 

contratação pública, queremos destacar esse facto, sublinhando que a seleção de fornecedores 

deve assentar em princípios de criteriosa gestão financeira e pondo em prática os princípios da 

transparência, da igualdade e da concorrência, consagrados no n.º 4 do art.º 1.º do CCP. 

Chamamos, ainda, a atenção para o número de fornecedores a quem as escolas adjudicaram 

prestações do mesmo tipo ou de tipo idêntico, suscetíveis de constituírem objeto de um único 

                                                      
13 Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro e Portaria n.º 772/2008, de 6 de agosto. 
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contrato, podendo conduzir a um fracionamento da despesa com influência direta na escolha do 

procedimento.  

Os aspetos levantados no âmbito da seleção de fornecedores, e que põem em causa a cabal 

aplicação do CCP, não são alheios ao facto de as escolas não identificarem as necessidades de 

aquisição, não elaborando para cada ano um planeamento das suas necessidades de bens e 

serviços. 

Com efeito, verificou-se a existência de um número significativo de aquisições feitas a pedido 

dos docentes, que em alguns casos efetivaram a compra e depois foram reembolsados contra 

fatura pela escola, tratando-se de um processo aquisitivo quase casuístico de necessidade-

provimento.  Com esta atuação são postos em causa quer a decisão de contratar quer a decisão 

de escolha do procedimento de formação de contratos, consagrados no art.º 36.º e no art.º 38.º 

do CCP, respetivamente.  

1.2.4.3 Património 

A dimensão relevante do imobilizado nas escolas traduz-se no imobilizado corpóreo associado a 

bens de equipamento (informático, administrativo, básico e licenças), dado que o património 

edificado é propriedade de outras entidades, designadamente: 

 da Parque Escolar, EPE − as escolas que foram objeto de intervenção por esta empresa, 

no âmbito do programa de modernização da rede pública das escolas secundárias e outras 

afetas ao MEC. As escolas pagam à Parque Escolar uma renda mensal pela utilização das 

instalações e uma renda relativa à componente investimento;  

 das  Câmaras Municipais − edifícios onde funcionam as escolas públicas da educação 

pré-escolar e do ensino básico; 

 do Ministério da Educação e Ciência, os edifícios dos estabelecimentos educação e ensino 

públicos que não pertencem às duas entidades antes referidas. 

Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas devem possuir e manter atualizado o 

inventário do ativo imobilizado elaborado de acordo com as regras, métodos e critérios de 

inventariação constantes das instruções e classificador geral anexo à Portaria n.º 671/2000, de 

17 de Abril (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado − CIBE). 

De acordo com a alínea d) do art.º 38 do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 abril, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao conselho administrativo 

Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 
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Com o objetivo de se verificar o cumprimento dos princípios de controlo interno e normas 

relacionadas com a inventariação, gestão e controlo do imobilizado, os trabalhos de auditoria 

incidiram na verificação documental e no circuito de aquisição de bens de capital, e na 

observação direta dos espaços físicos. 

 Apenas duas escolas no universo auditado possuíam o inventário de bens móveis 

atualizado de acordo com as normas definidas na Portaria n.º 671/2000, de 17 de abril. 

No entanto, a recomendação Atualizar o inventário de acordo com as instruções do CIBE 

em sede de relatórios de auditoria é efetuada claramente em 53 escolas: nas restantes 

três escolas, a responsabilidade pelo inventário de bens móveis era da Parque Escolar, 

EPE, ou não existia qualquer recomendação formalmente expressa.   

 Em 20 das escolas auditadas (33,3%) não existiam procedimentos relacionados com a 

inventariação, a guarda e conservação e operações de controlo dos bens móveis, e em 

nove (15%) nenhum trabalhador tinha sido designado para a inventariação e cadastro do 

património das escolas.  

A verificação dos procedimentos de controlo interno implementados pelas entidades auditadas 

na área de gestão do imobilizado levou a que fossem formuladas 124 recomendações que 

constam no GRÁFICO 9. 

GRÁFICO 9 – PATRIMÓNIO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro que a seguir se apresenta, destacam-se os três grupos de recomendações formuladas 

com maior frequência e que representam 87,9% do total das recomendações.  

57 

29 
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23 
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Atualizar o inventário de acordo com as instruções 
do CIBE 

Acompanhar e controlar a movimentação dos bens 
em utilização nas instalações 

Designar trabalhador responsável pela inventariação 
e cadastro dos bens 

Elaborar manual de procedimentos  

Outras recomendações 
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QUADRO 10 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – PATRIMÓNIO 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Património 

Atualizar o inventário de acordo com as instruções do CIBE 46,0% 

Acompanhar e controlar a movimentação dos bens em utilização nas instalações 23,4% 

Elaborar manual de procedimentos  18,5% 

 87,9% 

 

 

1.2.5 Organização e funcionamento da Ação Social Escolar 

De acordo com o n.º 2 do art.º 30.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, os serviços de ação 

social escolar (...) são traduzidos por um conjunto diversificado de ações, em que avultam a 

comparticipação em refeições, serviços de cantina, transportes, alojamento, manuais e 

material escolar, e pela concessão de bolsas de estudo. 

Em 2009, é publicado o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, que enquadra a ação social 

escolar e aponta medidas de apoio a desenvolver nos setores da ASE − Bufete escolar, Refeitório, 

Papelaria, Seguro Escolar, Auxílios económicos, Transportes escolares e Leite escolar. 

As medidas enunciadas são concretizadas pelas escolas que incrementam procedimentos nas 

diferentes áreas da ASE. 

No domínio organizacional, definem as linhas orientadoras do planeamento e da execução das 

atividades no domínio da ASE, conforme o previsto na alínea í) do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, 

pelo Conselho Geral; estabelecem em Regulamento Interno o enquadramento da ação social 

escolar, nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março e divulgam o 

Regulamento do Seguro Escolar, afixando-o em local visível aos utentes, de acordo com a alínea 

g) do número 2, do artigo 32.º da Portaria n.º 413/99, de 8 de junho. 

No domínio da natureza e extensão dos apoios, compete à escola a instrução dos processos de 

candidatura a subsídio de estudos/isenção de propinas, divulgando informação referente aos 

mesmos, analisando os processos de candidatura a estes benefícios e proferindo decisão quanto 

à atribuição ou não de escalão de apoio, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 

55/2009, de 2 de março e no despacho anual da ASE. 

Inserida nas modalidades de apoio, está a aplicação do Regulamento do seguro escolar, cabendo 

às escolas a primeira análise da ocorrência e a respetiva decisão, considerando-a incluída ou 

excluída das garantias do seguro escolar. Devem também constituir o arquivo dos processos 

individuais, por número de ordem de ocorrência dos acidentes; elaborar a lista nominal de 
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sinistrados por ano letivo e preencher e enviar, trimestralmente, à DGEstE os mapas estatísticos 

e financeiros dos acidentes ocorridos. 

No âmbito do apoio alimentar, asseguram o fornecimento de refeições nos seus refeitórios 

escolares, de gestão direta ou adjudicados por contrato de concessão a empresa de restauração 

coletiva e implementam mecanismos de controlo das refeições encomendadas e não consumidas, 

no sentido de reduzir este desperdício.  

As escolas acompanham também a execução do Programa Leite Escolar, garantindo que é 

fornecido diária e gratuitamente leite escolar às crianças que frequentam a educação pré-

escolar e aos alunos do 1.º ciclo. Procedem ainda ao acompanhamento do Programa 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB, assegurando o 

acesso às refeições escolares de todos os alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico. 

Gerem, ainda, o Bufete escolar, que constitui um serviço suplementar do fornecimento de 

refeições, onde é disponibilizada uma oferta alimentar, cuja variedade, qualidade e preços a 

praticar devem respeitar o documento Bufetes Escolares – orientações, emanado da Direção 

Geral da Educação (DGE)14. 

Gerem também as papelarias escolares, podendo utilizar as verbas decorrentes de proveitos de 

gestão em ações complementares de apoio, nomeadamente através de aquisição de livros e 

outro material escolar a distribuir gratuitamente pelos alunos de menores recursos económicos. 

Relativamente aos transportes escolares, as escolas desencadeiam procedimentos de 

organização e controlo do funcionamento dos mesmos para os alunos que necessitem de se 

deslocar para frequência de modalidades de educação especial.  

Inserem-se nos auxílios económicos a cedência dos manuais escolares de aquisição obrigatória ou 

o reembolso, total ou parcial, das despesas comprovadamente feitas pelos agregados familiares 

com a respetiva aquisição. 

As bolsas de mérito também se incluem nos auxílios económicos, destinando-se aos alunos 

matriculados no ensino secundário que se candidatem à atribuição da bolsa e que cumpram os 

requisitos para a atribuição da mesma. É constituída por uma prestação pecuniária anual 

destinada à comparticipação dos encargos inerentes à frequência do ensino secundário. 

Nesta área, e no desenvolvimento das auditorias, foram efetuadas verificações em vários 

domínios da ASE. 

                                                      
14 Este documento, anexo à Circular n.º 7/DGE/2012, de 18 de outubro, veio substituir o Oficio Circular n.º 
11/DGIDC/2007, de 15 de maio e as orientações contempladas no documento Educação Alimentar em Meio Escolar – 
Referencial para uma oferta alimentar saudável, que se encontravam em vigor àquela data. 
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No domínio organizacional, verificou-se se o CG definiu as linhas orientadoras do planeamento e 

da execução das atividades no domínio da ASE, conforme o previsto na alínea í) do artigo 13.º do 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho; se em Regulamento Interno estava estabelecido o enquadramento da ação social 

escolar, nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março e se o Regulamento 

do Seguro Escolar tinha sido divulgado, através da respetiva afixação em local visível aos 

utentes, de acordo com a alínea g) do número 2, do artigo 32.º da Portaria n.º 413/99, de 8 de 

junho. 

Além disso e considerando que o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos 

apoios no âmbito da Ação Social Escolar está estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 

março, desenvolveram-se procedimentos com o objetivo de confirmar o cumprimento das 

disposições legais constantes daquele diploma bem como as constantes do despacho anual da 

ASE, que fixa as comparticipações correspondentes aos apoios sociais. 

As verificações no âmbito das modalidades de apoios centraram-se nos Programas Leite Escolar e 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB, na implementação 

de procedimentos tendentes a reduzir o número de refeições adquiridas e não consumidas e no 

cumprimento das orientações dos Bufetes escolares. 

Quanto aos auxílios económicos, as verificações incidiram nos aspetos relativos aos manuais 

escolares e aos procedimentos associados à atribuição de bolsas de mérito e às ações 

complementares de apoio implementadas. 

Decorrente das verificações levadas a efeito, foi possível concluir que: 

 Na totalidade das escolas auditadas foram detetadas deficiências ou insuficiências quanto 

ao cumprimento do que dispõe o documento Bufetes Escolares para a oferta alimentar; 

 Relativamente ao serviço de refeitório: 

o Apenas 26 (43,3%) escolas tinham implementado procedimentos que garantiam que as 

refeições encomendadas eram consumidas, evitando o desperdício;  

o Nas escolas em que os procedimentos de controlo de refeições ainda não foram 

eficazes, a taxa de desperdício oscilou entre 2,1% e 18,0%, constatando-se que os 

alunos beneficiários do escalão A foram aqueles que frequentemente encomendaram 

a refeição e não a consumiram; 
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 O incumprimento do estipulado no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, decorre, 

essencialmente:  

o do facto do enquadramento da ASE não estar contemplado no Regulamento Interno das 

escolas; 

o da falta de acompanhamento da taxa de rentabilidade dos setores da ASE e aplicação dos 

respetivos lucros. 

Decorrente das auditorias realizadas, foram formuladas 396 recomendações para esta área, 

constantes do GRÁFICO 10. 

 

GRÁFICO 10 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que existem quatro grupos de recomendações com maior 

expressão, os quais se apresentam no quadro seguinte. 
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Acompanhar o serviço de refeitório 

Assegurar a correta instrução dos processos atribuição de 
auxÍlios e bolsas de mérito 

Controlar o consumo das refeições encomendadas 

Cumprir o estipulado no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 
março 

Cumprir o que dispõe o documento Bufetes Escolares para 
a oferta alimentar  

Definir em CG as linhas orientadoras de planeamento da 
ASE 

Respeitar o horário de funcionamento dos bufetes e as 
margens de lucro dos produtos aí vendidos, determinados 

no documento Bufetes Escolares.  

Garantir a correção e aprovação dos registos contabilísticos 

Regulamentar a utilização do cartão magnético 

Outras recomendações 
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QUADRO 11 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Organização e 
Funcionamento da 
Ação Social Escolar 

 

Cumprir o que dispõe o documento Bufetes Escolares para a oferta alimentar 21,2% 

Cumprir o estipulado no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março 17,7% 

Garantir a correção e aprovação dos registos contabilísticos 11,4% 

Controlar o consumo das refeições encomendadas  11,4% 

 61,7% 

 

 

1.2.6 Sistemas de Informação 

As escolas dispõem de aplicações informáticas que utilizam em diversas áreas, nem sempre de 

forma sistemática, para a realização das tarefas de cariz administrativo e pedagógico, 

associadas ao desenvolvimento da sua atividade. 

As referidas aplicações informáticas estão certificadas15 pelo Ministério da Educação e Ciência 

(MEC) apenas para a exportação de dados. Esta certificação não abrange as funcionalidades dos 

programas informáticos, cuja adequação às necessidades das escolas é da responsabilidade da 

direção das mesmas. 

Na generalidade das escolas, os trabalhadores dos serviços administrativos efetuam registos nas 

aplicações disponíveis para as áreas de alunos, contabilidade, SASE, processamento de 

vencimentos, imobilizado e expediente. 

Os horários dos docentes e das turmas também são elaborados, regra geral, com recurso a uma 

aplicação Informática. 

Utilizam ainda plataformas informáticas dos serviços do MEC para a contratação de docentes e 

para a exportação de dados referentes a alunos e oferta formativa. 

Foram desencadeadas verificações nesta área que envolveram aspetos relacionados com a 

qualidade e gestão de dados e com a segurança que lhes está associada. 

As verificações tiveram o objetivo de conhecer os sistemas de informação de que as escolas 

dispunham, quais as áreas em que foram utilizados e em que medida os outputs desses sistemas 

contribuíram para a melhoria da gestão da entidade. Assim, as verificações permitiram concluir que: 

 A generalidade das escolas seguiu procedimentos que garantem a salvaguarda da 

informação obtida a partir das diferentes aplicações informáticas. 

                                                      
15 De acordo com o disposto no Despacho n.º 26377/2005, de 21 de dezembro, no Despacho n.º 7505/2006, de 4 de 

abril, e no Despacho n.º 18707/2007, de 21 de agosto. 
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 Em 19 escolas (31,7%) não foram definidos os níveis de acesso dos utilizadores aos 

diferentes programas informáticos, não existindo, portanto, uma política no controlo de 

acessos. 

Decorrente das auditorias realizadas, foram formuladas 100 recomendações para esta área, 

apresentadas no GRÁFICO 11. 

GRÁFICO 11 − SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que existem dois grupos de recomendações com maior 

expressão, os quais se apresentam no quadro seguinte. 

QUADRO 12 – RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Área de auditoria Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Sistemas de 
Informação 

Elaborar manual de procedimentos para utilização de aplicações informáticas 35,0% 

Organizar/Arquivar a informação contabilística 32,0% 

 70,0% 

 

1.2.7 Prestação de contas 

As escolas prestam contas por anos económicos. Para tal elaboram as contas de gerência e 

documentam-nas de acordo com as instruções do Tribunal de Contas (TC). O envio a este 

Tribunal é regulado pela decisão do Plenário da 2.ª Secção, de 28 de novembro de 2013, ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 51.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, sendo de salientar que apenas 

devem ser remetidas ao Tribunal as contas de gerência dos estabelecimentos dos ensinos básico 

e secundário, relativas a 2013, com valor anual, de receita ou de despesa, superior a 

5.000.000€. As escolas elaboram ainda uma conta de gerência autónoma para a ação social 

escolar (ASE) a enviar, atualmente, à DGEstE.  
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Optimizar a utilização de aplicações informáticas 

Atualizar o sistema de informação contabilístico 

Definir níveis de acesso 

Elaborar manual de procedimentos para utilização 
de aplicações informáticas 

Organizar/Arquivar a informação contabilística 

Outras recomendações 
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No tocante à ASE e até à publicação do Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de janeiro, a conta de 

gerência era enviada ao Instituto de Ação Social Escolar16. Este instituto, criado pelo 

Decreto-Lei n.º 178/71, de 30 de abril, na dependência direta do Ministro, tinha a função de 

planear e orientar a ação social escolar17. 

Com a publicação do Decreto-Lei 133/93, de 26 de abril, os Departamentos da Educação Básica e 

do Ensino Secundário sucedem ao Instituto dos Assuntos Sociais da Educação. As sucessivas 

alterações à estrutura orgânica do Ministério da Educação conduziram a que, atualmente, o 

sistema de informação da ASE seja prestado à DGEstE. 

Da documentação que acompanha as contas de gerência, constam certidões dos saldos, 

reconciliações bancárias, documentos de despesa e de receita e guias de entrega de descontos. 

A escola garante que a escrituração das despesas e receitas associadas aos diferentes setores da 

ASE é efetuada nos livros contabilísticos obrigatórios – Registo Diário de Faturas, Bloco de Folhas 

de Cofre e Livro de Caixa ou em sua substituição com recurso à aplicação informática destinada 

a esse fim. 

Numa perspetiva de prestação de contas, as escolas informam mensalmente a DGEstE, através 

do envio dos mapas de execução financeira da ASE, Mod. DRE/ASE n.º 1/94, da execução da 

despesa e da receita nos setores da ação social escolar - bufete, refeitório, papelaria, seguro 

escolar, auxílios económicos e leite escolar. 

Esta área de auditoria compreende o sistema de informação contabilístico, o cumprimento dos 

requisitos legais e as demonstrações financeiras. 

Assim, foram efetuadas verificações aos registos e informação contabilística de suporte às contas 

de gerência, as quais permitiram concluir da sua adequação, atualização e autorização.  

Foram adotados procedimentos tendentes a verificar se as instruções a seguir na organização e 

documentação das contas de gerência foram respeitadas, se os mapas da execução orçamental 

refletiam de forma fidedigna a execução orçamental da entidade auditada e se a remessa das 

contas de gerência ocorreu dentro dos prazos legais. Constatou-se: 

                                                      
16 De acordo com a publicação do IASE Instruções, em maio de 1985, o IASE sorteava anualmente os estabelecimentos 

de ensino que tinham de enviar a conta de gerência acompanhada de toda a documentação comprovativa. Os outros 

estabelecimentos de ensino tinham de enviar a conta de gerência acompanhada apenas dos documentos 

complementares. 

17 Os Departamentos da Educação Básica e do Ensino Secundário sucedem, salvo disposição em contrário, às Direcções-

Gerais dos Ensinos Básico e Secundário e de Extensão Educativa, ao Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e 

Profissional e ao Instituto dos Assuntos Sociais da Educação. O Decreto-Lei 133/93, de 26 de abril extingue o Instituto 

dos Assuntos Sociais da Educação, criado pelo Decreto-Lei 82/91, de 19 de fevereiro, que extinguiu o Instituto de 

Apoio Sócio-Educativo, criado pelo Decreto-Lei n.º 3/87, de 3 de janeiro.  

http://dre.tretas.org/dre/25453/
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 A existência de 28 (46,7%) escolas para as quais não foram formuladas recomendações 

nesta área. 

 Em 4 (6,7%) escolas do universo auditado, o relatório das contas de gerência não foi 

objeto de aprovação em reunião de Conselho Geral. 

Nesta área formularam-se 55 recomendações apresentadas no GRÁFICO 12. 

 

GRÁFICO 12 − PRESTAÇÃO DE CONTAS (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que existem dois grupos de recomendações com maior 

expressão, os quais se apresentam no quadro seguinte. 

 
QUADRO 13 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Área de 
auditoria 

Recomendações efetuadas com maior frequência % 

Prestação 
de Contas 

Garantir que a Conta de Gerência reflita os factos económicos ocorridos na gerência 56,4% 

Elaborar/Aprovar o relatório da Conta de Gerência 20,0% 

 76,4% 

 

  

6 

11 

31 

4 

3 

Aprovar/Remeter as Contas de Gerência dentro do 
prazo legal 

Elaborar/Aprovar o relatório da Conta de Gerência  

Garantir que a Conta de Gerência reflita os factos 
económicos ocorridos na gerência 

Rectificar Conta de Gerência 

Outras recomendações 
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2 − ATIVIDADE NÃO PROGRAMADA 

A atividade não programada da IGEC, em matéria de controlo administrativo e financeiro, 

consubstanciou-se, conforme já referido em Expressão quantitativa da atividade desenvolvida 

(cfr.fls. 2), em: 

 15 Inquéritos, dos quais 12 em Escolas e 3 em serviços desconcentrados do MEC, tendo sido 

instaurados 1 procedimento em resultado de indícios de infrações com impacto ao nível dos 

custos com pessoal (posicionamento remuneratório, processamento de vencimentos e de 

outros abonos), 8 procedimentos cujas matérias em apreciação incidiam, sobretudo, sobre a 

correção da arrecadação de receitas (tanto receitas próprias como da Ação Social Escolar) 

nas Escolas, 3 procedimentos de inquérito que visavam, essencialmente questões 

relacionadas com a aquisição de bens e serviços e do cumprimento do Código dos Contratos 

Públicos, e ainda 3 procedimentos que incidiram, essencialmente, sobre a utilização de 

viaturas de serviço. 

 15 processos disciplinares que recaíram sobre trabalhadores em funções nas Escolas. 

Destes procedimentos disciplinares, 9 correspondem a trabalhadores das Escolas que 

pertenciam aos respetivos Conselhos Administrativos. 

 2 Intervenções inspetivas em Instituições do Ensino Superior (numa Universidade e num 

Instituto politécnico), associadas a questões relacionadas com a arrecadação de receitas 

próprias / prestação de serviços ao exterior. 

 18 intervenções inspetivas nas Escolas, das quais se destacam 16 intervenções inspetivas 

em Escolas Públicas e ainda 2 intervenções em Instituições de Ensino Particular, estas 

associadas a controlos relacionados com a concessão de subsídios pelo MEC. 
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3 − PROPOSTAS 

Na perspetiva de contribuir para a melhoria da qualidade organizativa e do funcionamento dos 

diversos sistemas de gestão e controlo auditados, no quadro da missão e dos objetivos que estão 

consignados às diversas entidades auditadas, e, tendo também como principal referência, o 

sumário executivo apresentado, afiguram-se pertinentes as seguintes propostas, por tema, para 

apreciação e ponderação tutelar: 

 Aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP) pelas Escolas − Ponderar da 

obrigatoriedade de frequência pelos Conselhos Administrativos das Escolas de ações de 

formação sobre o CCP e matérias conexas. 

 Prestação de contas da Ação Social Escolar nas Escolas − Apreciar a necessidade de 

manutenção do atual sistema de prestação de contas da ASE, considerando que tem como 

suporte um esquema de reporte e de organização ainda assente nas normas e diretivas do 

(já extinto) Instituto de Apoio Sócio Educativo, cuja metodologia foi aprovada em 

02-12-1988. 

 Imobilizado e património − Equacionar a criação de normas legais que clarifiquem e 

organizem o relacionamento entre as Escolas e a Parque Escolar E.P.E. no que concerne à 

gestão e controlo dos bens mobiliários existentes nas Escolas em virtude das intervenções 

de melhoria e de alargamento aí realizadas. 

 Otimização da aplicação prioritária das receitas próprias das Escolas na execução 

orçamental das despesas orçamentais − Ponderar a criação de norma legal específica 

para o MEC que permita a existência de mecanismos e procedimentos para a otimização 

do regime legal já consagrado, anualmente, nos sucessivos diplomas de execução 

orçamental, tendo em vista, nomeadamente, a obtenção de poupanças no quadro geral 

de financiamento do MEC através do Orçamento de Estado. 
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