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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 Missão e atribuições e o 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 destaque as seguintes atribuições1: 

 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. 

 

 

 

1 Onde se lê MEC, deverá ler-se Ministério da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
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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 de julho de 20132. 

 

 

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 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 de administração moderna − rigor, independência técnica, 

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

resultados. 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 

científico objeto da intervenção da IGEC. 

Metodologicamente, o trabalho de auditoria tem presente que um sistema de controlo interno de 

qualquer entidade deve garantir, com razoável segurança, a prossecução dos seguintes objetivos 

de gestão3: 

a) A salvaguarda da legalidade e da regularidade da elaboração, execução e modificação dos 

documentos previsionais, da elaboração das demonstrações orçamentais e financeiras e do 

sistema contabilístico como um todo;  

 

2 Cf. DR II série, de 09/08/2013, fls. 25207/8. 

3 Ponto 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização 
Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). 
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b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;  

c) A salvaguarda do património;  

d) A aprovação e o controlo de documentos;  

e) A exatidão e a integridade dos registos contabilísticos, bem como a garantia da fiabilidade 

da informação produzida;  

f) O incremento da eficiência das operações;  

g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de 

encargos;  

h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;  

i) O registo oportuno das operações pela quantia correta, em sistemas de informação 

apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de 

gestão e no respeito pelas normas legais aplicáveis;  

j) Uma adequada gestão de riscos. 

Por fim, é ainda 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 o período de não intervenção, 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 correspondeu, em regra, ao conjunto de entidades lideradas no âmbito das 

tutelas das áreas da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Educação. 

É ainda cliente da IGEC a área das Finanças e Administração Pública, 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 

Ministério das Finanças (MF). 

Quanto aos destinatários e em função do tipo de Atividades/Produtos realizados, estes 

correspondem ao conjunto de entidades tuteladas no âmbito da Educação e da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, 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, e o público em geral. 
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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  diversas outras entidades com funções e atribuições 

ao nível da regulação, controlo e fiscalização. 

 

Expressão quantitativa da atividade desenvolvida 

Em 2019, desenvolveram-se um conjunto de auditorias ao Sistema de Controlo Interno, 

identificado no quadro seguinte: 

TIPOLOGIA N.º DE INTERVENÇÕES 

Ed. Pré-escolar, Ensinos Básico e Secundário 42 

Agrupamentos de Escolas 34 

Escolas Não Agrupadas 8 

Auditorias SCI ao abrigo do art.º 62.º da LEO 42 

Ensino Superior e Ciência 2 

Auditorias Orientadas 2 

TOTAL 44 

 

Tendo presente os valores constantes acima, salienta-se que a IGEC desenvolveu a sua atividade 

de auditoria ao SCI em unidades orgânicas que abrangem os níveis de educação e de ensino no 

setor público, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário, bem como no ensino 

superior e ciência (ES).  

Com efeito, foi no ensino não superior que se registou a grande maioria das intervenções: 42 

auditorias realizadas em 2019, significando 95%, das quais 34 (81%) ocorreram em AE e 8 (19%) em 

ENA. As auditorias realizadas em instituições do ensino superior e ciência representaram 5% do total. 

Noutro plano de apreciação, todas as auditorias realizadas em estabelecimentos de ensino não 

superior ocorreram ao abrigo do art.º 62.º da LEO, e como resultado da atividade programada nos 

termos do Plano de Atividades da IGEC para 2019, aprovado pelos Srs. Ministros da Educação e da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por despachos de 20 de fevereiro de 2019 e de 10 de 

dezembro de 2018, respetivamente, enquanto que as realizadas no ensino superior e ciência 

resultaram de expressa determinação superior ou de obrigação legal. 
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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 2019, o qual visa dar cumprimento ao 

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

de 20 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro − que estipula que: 

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. 

A distribuição do número de auditorias realizadas em AE/ENA, em 2019, por região do país, 

adotando a nomenclatura da divisão geográfica nos termos das NUTSII4, encontra-se apresentada 

no quadro seguinte: 

REGIÃO N.º AUDITORIAS EM 2019 

Norte 17 

Centro 6 

Lisboa e Vale do Tejo 15 

Alentejo 1 

Algarve 3 

Total 42 

 

Verifica-se que nas regiões Norte e de Lisboa e Vale do Tejo foi desenvolvido o maior 

volume de auditorias, 17 e 15, respetivamente, a que corresponde mais de 77% das ações 

realizadas em 2019. Ao contrário, nas restantes regiões, foram efetivadas auditorias em 

número significativamente menor, salientando-se o Alentejo e o Algarve apenas com 1 e 

3, respetivamente. 

Os dados antes referidos permitiram a sua representação no gráfico seguinte: 

 
 
 
 
 

 

 

4 NUTS - Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos. Constituído por sete unidades, as regiões, das 
quais cinco no continente e os territórios das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira - DL 46/89 de 15 de fevereiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdivis%C3%B5es_de_Portugal#Nomenclatura_de_Unidades_Territoriais_para_Fins_Estat%C3%ADsticos_(NUTS)
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS AUDITORIAS REALIZADAS NOAS AE/ENA (NUTSII) 
 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro seguinte evidencia o número de intervenções SCI ao abrigo do art.º 62.º da LEO e 

auditorias orientadas, no último triénio: 

 NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS  

 2019 2018 2017 

 AE/ENA ES AE/ENA ES ES/ENA ES 

Auditorias SCI realizadas ao abrigo do art.º 62.º da LEO 42  35 2 42 4 

Auditorias Orientadas  2     

Total 44 37 46 

 

Verifica-se que o ano de 2017 foi aquele em que se efetuou um maior número de auditorias, 46, e 

o ano de 2018, aquele em que ocorreram menos, 37, sendo que em 2019 foram realizadas 44 

intervenções desse tipo. Observa-se, ainda, que foi executado no ensino não superior, ao abrigo 

do art.º 62.º da LEO, o mesmo número de auditorias nos anos de 2019 e de 2017, 42, sendo que, 

quer 2018, quer 2017, os valores apresentados também incluem a realização de auditorias SCI ao 

abrigo do referido artigo em organismos da ciência e do ensino superior, 2 e 4, respetivamente. O 

ano de 2019 inclui 2 auditorias orientadas para temáticas específicas, no âmbito do ensino superior.  

O número de intervenções destinadas a avaliar o Sistema de Controlo Interno concretizadas em 

cada ano é condicionado, para além dos critérios de seleção das entidades auditadas, pela variação 

do número de inspetores que compõem a EMAF, e pela sua ocupação em outros trabalhos, 

nomeadamente, no que respeita a outras ações inspetivas e de índole disciplinar. 

41%

14%

36%

2%

7%

Norte Centro LVT Alentejo Algarve
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A expressão financeira da atividade de auditoria e controlo financeiro da IGEC, relativa às 

auditorias realizadas em 2019, com incidência, particularmente, no ano económico de 2018, 

encontra-se resumida nos quadros seguintes:  

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 
(€) 

 

AE/ENA 304 616 061 308 014 134 65 855 219 305 598 707 117 404 129 289 0 

Instituições de 
Ensino Superior 106 244 8 857 33 366 3 640 0 6 154 6 154 

Total 304 722 305 308 022 991 65 888 585 305 602 347 117 404 135 443 0 

Notas: As execuções orçamentais dizem respeito ao ano de 2018. 

Para mais:    Valores a pagar a trabalhadores 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 ME. 
 

 

TIPOLOGIA DE 
ENTIDADES 
AUDITADAS 

PESO POR SETOR NO 
TOTAL AUDITADO  REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA NO TOTAL E NO SETOR 

Despesa Receita 
Despesa Receita 

TOTAL SETOR ENSINO TOTAL SETOR ENSINO 

AE/ENA 99,97% 99,99% --- 21,62% --- 99,22% 

Instituições de 
Ensino Superior 0,03% 0,01% --- 31,41% --- 41,10% 

Total 100% 100% 21,62% --- 99,21% --- 

 

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

 A IGEC procedeu, em 2019, à realização de atividades em sede de auditoria e controlo 

financeiro sobre um universo de 304,7 milhões de euros de despesa realizada e de 308,0 

milhões de euros de receita arrecadada, aproximadamente, com particular incidência nos 

AE/ENA; 

 Do montante antes referido, apuraram-se valores residuais relativos às auditorias 

executadas nas instituições de ensino superior e ciência, de apenas 0,03% do universo da 

despesa e 0,01% do universo da receita; 

 As verificações realizadas, por amostragem, representam 65,9 milhões de euros referentes 

à despesa realizada, significando 21,62% do universo da despesa, e 305,6 milhões de euros 

relativos à receita arrecadada, significando 99,22% do universo da receita; 

 Nos AE/ENA, a execução da despesa foi inferior à execução da receita. 
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Em resultado dos controlos efetuados detetaram-se situações merecedoras de correções por parte 

dos serviços auditados no valor de 129,3 mil euros, decorrentes de valores a entregar nos cofres 

do Estado, por trabalhadores, e de 117,4 mil euros, referente a valores a pagar a trabalhadores 

dos estabelecimentos de ensino. Os montantes referidos resultam de incorreções nos 

processamentos de remunerações e/ou abonos a seu favor. Salienta-se que estes montantes 

representam as quantias totais apuradas, independentemente dos valores fixados para reposições 

nos cofres do Estado e devoluções por parte do Estado, nos termos do Decreto-Lei n.º 152/92, de 

28 de julho, e do Decreto-Lei de execução do Orçamento do Estado.5 

O gráfico seguinte apresenta a expressão financeira da atividade das auditorias realizadas em 2019: 

 

A expressão dos recursos humanos afetos aos AE/ENA auditados, encontra-se resumida nos quadros 

seguintes: 

PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

Entidade  
Dirigentes Docentes Tec. Sup. AT AO Outros Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

ME 42 100 6780 100 136 100 374 85 1694 85 174 92 9200 96 

AUTARQUIAS 0 0 0 0 0 0 66 15 307 15 15 8 388 4 

TOTAL 42 100 6780 100 136 100 440 100 2001 85 189 100 9588 100 

 

 

5 O Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para 2019, 
refere, no artigo 38.º, os valores mínimos de reposição nos cofres do Estado (€20) e de devoluções por parte do Estado (€10). 

308,00 304,70 305,60

65,90

Mil Euros

RECEITA DESPESA
AMOSTRA
RECEITA

AMOSTRA
DESPESA



 

 

 
11 

Verificou-se que dos 42 AE/AENA auditados, em 34 (81%) os recursos humanos afetos pertenciam 

exclusivamente ao Ministério da Educação (ME), enquanto que, em 8 (19%), também existiam 

trabalhadores afetos às autarquias no caso de pessoal não docente.   

Em 31 de dezembro de 2018, os 42 AE/ENA auditados englobavam 9588 trabalhadores, dos quais 

96% com vínculo ao Ministério da Educação (ME) e 4% com vínculo aos municípios. O quadro anterior 

evidencia que o pessoal dirigente (diretor), o pessoal docente e os técnicos superiores (em regra, 

psicólogos) possuíam vínculo ao ME. Igualmente com vínculo ao ME, encontravam-se 85% dos 

assistentes técnicos (AT) e 85% dos assistentes operacionais (AO), pertencendo às autarquias 15% 

dos trabalhadores de cada uma daquelas categorias. Enquadraram-se numa categoria designada 

Outros, os trabalhadores remunerados com base nas horas de trabalho prestadas, em que 92% 

pertenciam ao ME e 8% às autarquias.  

O quadro seguinte mostra a distribuição dos trabalhadores afetos ao ME, nas escolas auditadas, 

por relação jurídica de emprego: 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO (PESSOAL AFETO AO ME) 

 Comissão de 
Serviço CITTInd. CITTCerto CITTInc. Outros 

Total 
 PD PD PND PD PND PD PND 
 N.º N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º 

PD 42 5783 75,7   815 66,4   185 100   6825 

PND    1854 24,3   413 33,6   108 100 2375 

% - PD ou PND/ 
Total PD ou PND 0,6  84,7  78,1  11,9 413 17,4  2,7  4,5  

Total 
42 7637 1228 185 108 9200 

0,5% 83,0% 13,3% 2,0% 1,2%  

 

Observa-se que os trabalhadores com vínculo de contrato individual de trabalho por tempo 

indeterminado predominam largamente, com 83%, enquanto que os trabalhadores com contrato 

de trabalho a termo certo representam 13,3%, com contrato de trabalho a termo incerto 2%, e 

outros, 1,2%, representando estes o pessoal não docente pago pelas horas de trabalho prestadas. 

Os trabalhadores, docentes em comissão de serviço (0,5%), correspondem aos diretores das escolas 

auditadas, cujas funções são exercidas naquele regime, e, em dedicação exclusiva6. 

Apenas no que diz respeito aos docentes verifica-se a predominância dos CITTInd com 84,7%, 

seguido dos CITTCerto com 11,9%, e os CITTIncerto com 2,7%. 

 

6 Artigo 26.º do DL 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 
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Quanto ao pessoal não docente verifica-se também o predomínio dos CITTInd., com 78,1%, dos 

CITTCerto com 17,4%, e em Outros 4,5%, que correspondem ao PND pago à hora. 

A Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de setembro, regulamenta os critérios e a respetiva fórmula de 

cálculo para a determinação da dotação máxima7 de referência do pessoal não docente 

(assistentes operacionais e assistente técnicos), por AE ou ENA. 

Os 42 AE/ENA auditadas englobaram um total de 55 257 alunos matriculados e a frequentar no 1.º 

período do ano letivo de 2018-2019, e 2001 AO e 440 AT a 31 de dezembro de 2018. Tendo em 

conta os dados dos alunos e do pessoal docente e não docente, elaborou-se o quadro seguinte: 

RÁCIOS RELATIVOS AOS RECURSOS HUMANOS NOS AE/ENA AUDITADOS  

 RÁCIO MIN. MAX. 

Alunos/Docentes 8,2 5,0 12,5 

Alunos /Assistentes técnicos (AT) 125,6 63,7 411,8 

Total de recursos humanos/AT 147,4 80,2 459,7 

Alunos/Assistentes operacionais (AO) 27,7 16,1 83,6 

Total de recursos humanos/AO 32,4 18,8 92,6 

 

Dado que o rácio referente à totalidade dos AE/ENA auditadas é redutor da interpretação que 

deve ser feita em relação ao rácio de cada UO, designadamente, no que se refere a AO e AT, o 

quadro anterior inclui os valores mínimos e máximos encontrados, podendo verificar-se a diferença 

considerável entre eles, o que significa uma grande diversidade entre o número de recursos 

humanos que existe em cada uma das várias escolas. 

 

  

 

7 Esta dotação máxima serve igualmente de referência para efeitos da determinação do valor das transferências do 
orçamento do Ministério da Educação para os municípios para efeitos do pagamento das remunerações do pessoal não 
docente, conforme previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/454796/details/normal?l=1
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABS Aquisição de Bens e Serviços 

ADSE Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P. 

AE/ENA Agrupamento de Escolas / Escolas Não Agrupadas 

ANCP Agência Nacional de Compras Públicas 

AO Assistente Operacional 

ASE Ação Social Escolar  

AT Assistente Técnico 

ATFT Assistente Técnico com Funções de Tesoureiro 

CA Conselho Administrativo 

CCP Código dos Contratos Públicos 

CG Conselho Geral 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CITTCerto Contrato Individual de Trabalho a Termo Certo 

CITTInc. Contrato Individual de Trabalho a Termo Incerto 

CITTInd. Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado 

CPA Código do Procedimento Administrativo 

CSAE/CT Chefe de Serviços de Administração Escolar/Coordenadora Técnica 

DEO Decreto de Execução Orçamental 

DGAE Direcção-Geral da Administração Escolar 

DGAEP Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

DGEEC Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

DGEstE Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

DGO Direcção-Geral do Orçamento 

DGPGF Direcção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira 

DL Decreto de Lei 

DR Diário da República 

EMAF Equipa Multidisciplinar de Auditoria e Controlo Financeiro 

eSPap I.P. Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 

FoFi Fonte de Financiamento 

https://raemineduc-my.sharepoint.com/personal/carlos_barata_igec_mec_pt/Documents/Ambiente%20de%20Trabalho/RELAT%C3%93RIO%20A%20FAZER%20EM%202020/3_Relat%C3%B3rio%20anual%20das%20Auditorias%202018_11mar19.docx?web=1
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IGCP, E.P.E. Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública 

IGEC Inspeção-Geral da Educação e Ciência 

LEO Lei de Enquadramento Orçamental 

LVT Lisboa e Vale do Tejo 

MCTES Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

ME Ministério da Educação 

ODCR Orçamento de Despesa com Compensação em Receita 

OE Orçamento de Estado 

PAA Plano Anual de Atividades 

RAAGE Regime Jurídico de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos 
Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário 

SA Serviços Administrativos 

SCI Sistema de Controlo Interno 

SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

SNCP Sistema Nacional de Compras Públicas I.P. 

SS Segurança Social 

UO Unidade Orgânica 
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1. ATIVIDADE PROGRAMADA 

1.1. Ensino Superior 

A IGEC, em 2019, procedeu à realização de duas auditorias orientadas, com cariz administrativo e 

financeiro, numa Universidade e num Instituto Politécnico. O mapa seguinte apresenta, de forma 

sintética, os principais resultados das verificações efetuadas e das recomendações formuladas: 

QUADRO 1A – ENSINO SUPERIOR: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

ÁREAS DE 
TRABALHO CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

Ambiente de 
Controlo 

 
 

• Identificação de um procedimento 
concursal para dirigente intermédio 
suspenso desde 2015. 

 
 
• Implementar a devida celeridade na 

conclusão deste procedimento 
concursal. 

Execução 
Orçamental: 

 
Despesas com 

pessoal 
 
 
 
 
 
 

Aquisições de 
bens e serviços 

 
 
 

 
 
 
 

• Despesa e pagamento ilegal 
consubstanciados no ressarcimento pela 
Instituição de Ensino Superior (IES) 
auditada de propinas de doutoramento a 
docente contratada sem enquadramento 
legal aplicável à situação concreta. 

 
 
 
 
• Existência de fragilidades nos 

procedimentos de receção e conferência 
de bens, que à época não ofereciam 
garantias de controlo entre os bens pagos e 
os bens entrados na instituição. 

 
 

 
 
 
 

• Não foi elaborada recomendação, no 
decurso do processo de auditoria houve 
lugar à reposição das verbas atinentes a 
essas propinas, tendo sido, em 
conformidade, dado como extintos os 
indícios de eventual responsabilidade 
financeira reintegratória. 

 
 
 
• Alteração do manual de controlo interno 

da IES. 

• Realização de auditorias internas não 
programadas. 

Tesouraria 

 
 
• Eventual alcance de verbas por 

funcionário(s) em resultado da anulação de 
recibos respeitantes a verbas entregues nos 
Serviços Académicos de uma IES. 

 
 

• Não foi elaborada recomendação. A 
informação resultante das verificações 
realizadas foi encaminhada para 
processo de inquérito em curso na IES. 
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1.2. Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas (AE/ENA) 

– educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário 

O objetivo principal das 42 auditorias realizadas aos Agrupamentos de Escolas/Escolas Não 

Agrupadas (AE/ENA) 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 e, também, apresentar recomendações que pudessem contribuir 

para a melhoria do sistema, bem como colmatar eventuais fragilidades detetadas. Pretende-se, 

com os trabalhos de auditoria, contribuir para a melhoria e controlo do sistema e dos 

procedimentos de controlo interno das escolas do ensino básico e secundário, em particular 

identificando e intervindo em áreas de risco de modo a garantir os princípios da legalidade, da 

regularidade e da boa gestão no plano dos recursos financeiros, humanos e patrimoniais. 

O trabalho desenvolvido tem como base os guiões/termos de referência de caráter modular, 

aprovados em sede do SCI-AF, com as necessárias adaptações e complementaridades em resultado 

da especificidade das instituições de educação e ensino. 

A metodologia de trabalho utilizada no desenvolvimento das auditorias inicia-se com a 

comunicação, pela IGEC, à entidade auditada da data de início da auditoria, desenvolvendo-se o 

trabalho no terreno com reuniões de trabalho/entrevistas aos interlocutores, designadamente 

diretor, conselho administrativo, presidente do conselho geral, serviços administrativos e outros 

achados relevantes, e consulta/recolha documental, em suporte de papel e informático, e no 

domicílio profissional dos inspetores, para análise documental e, sobretudo, para a fase de relato. 

Da intervenção realizada é elaborado o relatório preliminar de auditoria do qual, a IGEC, nos 

termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo DL n.º 

4/2015, de 07 de janeiro, do n.º 1 do art.º 12.º do DL n.º 276/2007, de 31 de julho (Regime jurídico 

da atividade inspeção, auditoria e fiscalização) e dos artigos 9.º e 35.º do Regulamento do 

Procedimento de Inspeção, da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (Regulamento n.º 189/2013), 

publicado em DR de 24-05-2013, promove a aplicação do princípio do contraditório junto da 

entidade auditada, com vista à consolidação do relatório final e sua homologação, o qual é enviado 

para o cumprimento das recomendações formuladas. A entidade auditada deve dar conhecimento 

à IGEC das medidas adotadas na sequência das recomendações formuladas, no prazo de 60 dias 

após o conhecimento da homologação tutelar do relatório final (Art.º 15.º, n.º 6, do DL n.º 

276/2007), com a inclusão do suporte documental probatório da efetiva implementação das 

recomendações, tendo em vista a sua análise em sede de ação de acompanhamento sequencial. 

As principais conclusões e recomendações neste âmbito apresentam-se, em síntese, por área 

auditada, no QUADRO 1B quadro seguinte: 
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QUADRO 1B – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

ÁREAS DE 
TRABALHO CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

1.2.1. 
Ambiente de 
Controlo 

• Inexistência/Insuficiência de documento próprio que 
formalize a distribuição de tarefas e funções dos AT e dos 
AO e não designação de trabalhadores para substituição 
nas ausências do CT e do AT com funções de tesouraria. 

• Deficiências no cumprimento do disposto no DL n.º 
135/99, de 22 de abril, que estabelece as medidas de 
modernização administrativa. 

 

• As atas do CA, bem como os documentos preparativos da 
reunião do órgão, não respeitam, na íntegra, o disposto 
no CPA, aprovado pelo DL n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 

• Deficiências na composição, no exercício das 
competências e no funcionamento dos órgãos colegiais dos 
AE/ENA. 

 

• Elaborar documentos que formalizem as 
responsabilidades funcionais dos AT e AO. 

 
 

• Implementar nos SA o disposto no DL n.º 
135/99, de 22 de abril. 

 
 

• Elaborar as atas do CA e demais documentos 
observando o disposto no CPA. 

 
 

• Cumprir a composição, as competências e o 
funcionamento dos órgãos de administração 
e gestão dos AE/ENA. 

1.2.2. 
Orçamento e 
Planeamento 

• Não aprovação pelo CA do projeto de orçamento. 
 

• Não cumprimento das regras de execução do orçamento. 
 

• Alterações orçamentais realizadas sem a devida 
aprovação em CA. 

 
 

• Incumprimento pelo CG das competências previstas no 
artigo 13.º do RAAGE. 

• Aprovar, pelo CA, o projeto de Orçamento. 
 

• Cumprir as regras, da execução 
orçamental. 

• Realizar alterações orçamentais 
observando a competência para o ato. 

 
 

• Cumprir, por parte do CG, as competências 
que lhe estão atribuídas no RAAGE. 

 1.2.3. Meios financeiros existentes:  

1.2.3.1. 
Tesouraria 

• Inexistência de reconciliações bancárias ou insuficiência 
na sua elaboração e a sua não aprovação em CA. 

• Movimentação das contas bancárias por trabalhadores não 
pertencentes ao CA. 
 

• Aquisições efetuadas por docentes, posteriormente 
ressarcidos do valor das mesmas. 

• Incumprimento das regras relativas aos depósitos 
bancários e aos depósitos associados a receitas próprias. 

• Elaborar, verificar e aprovar em CA, as 
reconciliações bancárias mensais. 

• A movimentação das contas bancárias deve 
ser assegurada apenas pelos membros do 
CA. 

• Constituir e regulamentar um Fundo de 
Maneio. 

• Depositar diária e integralmente as 
receitas, nas contas dedicadas, por 
trabalhador não afeto à tesouraria, bem 
como à entrega do talão comprovativo do 
depósito efetuado. 

1.2.3.2. 
Receitas 
orçamentais e 
receitas 
relacionadas 
com a ASE 

• Deficiências na escrituração, registo e arquivo dos 
documentos comprovativos das receitas. 
 

• Não elaboração, aprovação e afixação das tabelas de 
preços. 

 

• Ausência de normas para o circuito de cobrança da 
receita. 
 

• Inexistência/incumprimento dos contratos relativos às 
máquinas de venda automática. 

• Garantir a escrituração, a correção do 
registo e o arquivo dos documentos de 
receita. 

• Elaborar, aprovar e afixar as tabelas de 
preços. 
 

• Definir normas e procedimentos para o 
circuito de cobrança da receita. 

 

• Elaborar e cumprir os contratos relativos às 
máquinas de venda automática. 
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1.2.4. Aplicação dos Meios Financeiros:  

1.2.4.1. 
Despesas com 
Pessoal 

 

• Insuficiência/Incorreções no preenchimento dos boletins 
itinerários e na atribuição e no pagamento de ajudas de 
custo/deslocações. 
 

• Deficiências na correção e pagamento de remunerações 
certas e permanentes. 
 

• Incorreções no pagamento de abonos variáveis e eventuais e 
nas indemnizações por cessação de funções. 

 
 
 

• Insuficiência na organização dos processos individuais e nos 
registos biográficos. 

 

 

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

• Implementar mecanismos de controlo que 
assegurem a correção do pagamento das 
remunerações certas e permanentes. 

• Verificar/regularizar o processamento de 
vencimentos no que respeita ao pagamento 
de abonos variáveis e eventuais e cessação 
de funções. 

 

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

1.2.4.2. 
Aquisição de 
bens e serviços 

• Deficiências encontradas na autorização e no pagamento da 
despesa. 
 

• Deficiências no cumprimento dos requisitos do circuito da 
despesa. 

• Incumprimento do Código da Contratação Pública (CCP) na 
aquisição de bens e serviços, quanto 
 à escolha do procedimento a adotar; 
 à publicitação no portal dos contratos públicos os 

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

legalmente vinculados para a aquisição de bens ou 
serviços; 

 à designação de gestor dos contratos e controlo da 
faturação; 

 a exarar nas atas do CA, as decisões tomadas relativas à 
aquisição de bens e serviços. 

 

• Insuficiente cumprimento do disposto no Dl n.º 127/2012, de 
21 de junho e 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. 
 
 
 
 

• Ausência de procedimentos de controlo sobre os bens e 
serviços adquiridos. 

• Autorizar a realização e o pagamento da 
despesa de acordo com as competências do 
CA. 

• Assegurar o cumprimento de todos os 
requisitos do circuito da despesa. 

• Cumprir integralmente o CCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cumprir o DL n.º 127/2012, de 21 de junho, 
que contempla as normas legais 
disciplinadoras dos procedimentos 
necessários à aplicação da Lei dos 
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, 
aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, e à operacionalização da 
prestação de informação nela prevista. 

 

• Proceder à conferência e controlo dos bens 
e serviços adquiridos. 

1.2.4.3. 
Património 

• Inexistência de regulamento de cadastro e inventário dos 
bens. 

• Insuficiente acompanhamento e controlo da movimentação 
dos bens. 
 

• Desatualização do inventário. 
 

• Inexistência de folhas de carga nos espaços da entidade. 

• Elaborar regulamento de cadastro e 
inventário dos bens. 

• Definir procedimentos de controlo da 
movimentação dos bens. 

• Atualizar o inventário de acordo com as 
instruções do SNC-AP. 

• Afixar em todos os espaços as folhas de 
carga com indicação dos bens existentes. 

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20120342
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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, 2012). 

• Deficiente instrução dos processos de atribuição de auxílios 
económicos e bolsas de mérito. 
 

• Inexistência de regulamento que defina os procedimentos, 
as regras e os deveres relativos ao empréstimo dos manuais 
escolares. 
 

• Deficiente controlo no consumo das refeições 
encomendadas. 
 
 
 

• Ausência de divulgação de documentos da ASE. 

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

• Assegurar o cumprimento do DL n.º 
55/2009, de 2 de março e legislação 
subsequente. 

• Assegurar a elaboração e divulgação de um 
regulamento que defina a 
operacionalização relativa ao empréstimo 
de manuais escolares.   

• Implementar mecanismos de controlo do 
consumo das refeições encomendadas por 
forma a incrementar o consumo de 
refeições pelos alunos e evitar desperdício 
alimentar. 

 

• Afixar/divulgar os documentos da ASE. 

1.2.6. Sistemas 
de Informação 

• Deficiente registo de todas as informações de suporte à 
informação contabilística. 

• Deficiente organização/arquivamento dos documentos 
contabilísticos. 

• Inexistência de manuais de procedimentos para utilização 
das aplicações informáticas, em particular para as questões 
associadas à segurança nos acessos e informação. 

• Necessidade de otimização da utilização pelos AT das 
funcionalidades das aplicações informáticas. 

• Proceder ao registo de todas as informações 
de suporte à informação contabilística. 

• Organizar/Arquivar a informação 
contabilística 

• Elaborar manuais de procedimentos que 
garantam a segurança dos acessos e da 
informação. 

• Otimizar a utilização das aplicações 
informáticas. 

1.2.7. 
Prestação de 
Contas 

• Inexistência, nas atas do CA, de referência à elaboração do 
relatório da conta de gerência e da sua aprovação pelo CG. 

• Existência de erros na elaboração da conta de gerência. 
 

• Inexistência, nas atas do CA, de referência à aprovação da 
conta de gerência e incumprimento do prazo de remessa. 

• Inexistência, no livro de atas do CA, da ata que aprova a 
conta de gerência. 
 

• Elaborar e aprovar o relatório da conta de 
gerência pelos órgãos competentes. 

• Retificar a conta de gerência e proceder ao 
seu reenvio. 

• Aprovar em CA e remeter a conta de 
gerência dentro do prazo. 

• Arquivar no dossier das atas do CA, a ata 
que aprova a conta de gerência. 
 

Detalham-se agora as principais tipologias de recomendações formuladas nos relatórios de 

auditoria produzidos em 2019, apresentando-se, igualmente, a sua expressão quantitativa. 

O GRÁFICO 1, de seguida apresentado, identifica a distribuição de 1944 recomendações, organizadas 

em 10 áreas relevantes em termos de execução orçamental e de controlo interno, efetuadas aos 

Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas, doravante designados por escolas ou AE/ENA, 

que constituíram o universo auditado, referente ao ano económico de 2018: 

 

 

 

 

 



 

 

 
23 

GRÁFICO 1 − NÚMERO DE RECOMENDAÇÕES FORMULADAS POR ÁREA DE AUDITORIA 

 
Destacam-se, neste conjunto, pela sua expressão numérica, as recomendações proferidas nas 

áreas de Aplicação de Meios Financeiros – Aquisição de Bens e Serviços – 378; Ambiente e Controlo 

– 347; Despesas com Pessoal – 338; e Organização e Funcionamento da ASE – 287, áreas que 

representam aproximadamente 70% do total das recomendações. 

Comparativamente com os dois anos anteriores, de 2018 e 2017, verifica-se que o maior volume 

de recomendações é efetuado nas mesmas áreas de auditoria assinaladas em 2019, sendo de 

destacar que aquela em que, no triénio, foram realizadas mais recomendações foi em Aquisição 

de Bens e Serviços. 

O quadro comparativo seguinte, QUADRO 2, evidencia o número de recomendações formuladas nas 

10 áreas temáticas de auditoria utilizadas, entre os anos de 2017 a 2019. 
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QUADRO 2 − NÚMERO DE RECOMENDAÇÕES FORMULADAS POR ÁREA DE AUDITORIA 

  2019 2018 2017 

Ambiente de Controlo 347 262 313 

Orçamento e Planeamento   77 74 76 

Meios Financeiros Existentes: Tesouraria 159 152 129 

Meios Financeiros Existentes: Receita 174 79 147 

Aplicação dos Meios Financeiros: Despesas com Pessoal 338 261 382 

Aplicação dos Meios Financeiros: Aquisição de Bens e Serviços  378 334 413 

Aplicação dos Meios Financeiros: Despesas de Capital e Património 62 40 82 

Organização e Funcionamento da ASE 287 276 293 

Sistemas de Informação  93 21 42 

Prestação de Contas 29 19 41 

Total 1 944 1 518 1 918 

 

Tendo em conta o número de auditorias executadas ao abrigo do art.º 62.º da LEO, em cada um 

dos anos considerados, verificou-se uma média anual de 46, 43 e 47 recomendações por relatório, 

respetivamente, o que equivale a cerca de 45 recomendações por entidade auditada. Da análise 

quantitativa dos dados compilados respeitantes ao triénio em análise resultou, ainda, concluir que 

é pouco significativa a variação do número de recomendações por entidade auditada, quer em 

valor absoluto, quer em valor relativo, conclusão esta que contempla o ano de 2018. Nesse ano, e 

com exceção da área Meios Financeiros Existentes – Tesouraria, o número de recomendações 

diminuiu em todas as áreas temáticas, face aos restantes dois anos comparativos, mas tal deve-se 

ao menor número de auditorias realizadas e não a uma diminuição anual e consistente de 

recomendações por cada entidade auditada. 

 

1.2.1. Estrutura Organizacional e 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 (RAAGE).  



 

 

 
25 

Este diploma estabelece como instrumentos de autonomia8 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 

do seu funcionamento, das 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, eleito por 4 anos, 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 1 a 3 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, a quem compete elaborar 

a proposta de projeto educativo, apresentar as propostas para a elaboração do 

regulamento interno e dos planos anual e plurianual de atividades, e emitir parecer sobre 

os respetivos projetos, apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano 

de formação e de atualização do pessoal docente e não docente. 

 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, cujas competências se 

encontram plasmadas no artigo 38.º do RAAGE, designadamente, a) Aprovar o projeto de 

orçamento anual, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo conselho 

 

8 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, de acordo com o n.º 1 do artigo 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. 



 

 

 
26 

geral; b) Elaborar o relatório de contas de gerência; c) Autorizar a realização de despesas 

e o respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão 

financeira; e d) Zelar pela atualização do cadastro patrimonial. 

Na dependência do diretor funcionam os serviços administrativos chefiados por um trabalhador com 

a categoria de coordenador técnico da carreira geral de assistente técnico (CT) 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 CT/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, tesouraria 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: 

 Das 42 escolas auditadas, 4 (10%) não foram objeto de qualquer recomendação nesta área 

temática de auditoria de Estrutura Organizacional e Ambiente de Controlo, sendo que três 

delas foram auditadas ao SCI há menos de 4 anos. 

 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. 

 Em 21 (50%) das escolas auditadas os órgãos de administração e gestão (Diretor, Conselho 

Administrativo e Conselho Geral) cumpriam a globalidade dos requisitos essenciais relativos 

à sua composição, designação, exercício das competências e de funcionamento, nos termos 

preconizados no regime de autonomia, administração e gestão. 

 Das 42 escolas, 28 (67%) necessitavam de melhorar o formalismo no funcionamento dos 

seus órgãos colegiais, nos termos do disposto no CPA, designadamente no que respeita à 

elaboração das atas das reuniões e ao regimento de funcionamento.   
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 Em 31 (74%) escolas auditadas considerou-se que os Serviços Administrativos cumpriam o 

disposto no DL n.º 135/99, de 22 de abril, com a última alteração preconizada pelo 

DL n.º 74/2017, de 21 de junho, que aprova as medidas de modernização administrativa. 

 Em 33 (79%) das escolas foi verificado que algum dos instrumentos de autonomia carecia 

de evidência de aprovação pelo órgão para tal habilitado, de acordo com as competências 

definidas no RAAGE, nomeadamente o conselho administrativo e o conselho geral.   

 Em 35 (83%) escolas auditadas havia necessidade de recomendar, melhorar ou mesmo 

elaborar um manual do sistema de controlo interno que evidenciasse procedimentos de 

apoio e controlo relativos às áreas de gestão estratégica, de pessoal, administrativa, 

financeira e patrimonial, nos termos preconizados no art.º 9.º do SNC-AP. 

 Em 24 (47%) escolas não foram apresentados documentos de atribuição de 

responsabilidades funcionais aos assistentes técnicos e operacionais, devidamente 

aprovados. 

 Em 9 (21%) escolas auditadas o diretor não aprovou o plano de formação do pessoal docente 

e não docente, conforme prevê a alínea b), do n.º 2, do art.º 20 do RAAGE. 

 Em 32 (76%) escolas auditadas estavam implementadas rotinas relativamente a 

procedimentos de registo e verificação de controlo interno, incluindo a elaboração de 

informações técnicas de suporte à tomada de decisão por parte do CA.  

 

Os trabalhos de auditoria conduziram à formulação, nesta área, de 347 recomendações, 

apresentadas no GRÁFICO 2. 
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GRÁFICO 2 − ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E AMBIENTE DE CONTROLO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 
 

A análise do gráfico permite concluir que os 4 grupos de recomendações formuladas com maior 

frequência nos relatórios de auditoria, representam 58% do total de recomendações e constam no 

QUADRO 3 seguinte: 
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QUADRO 3 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E AMBIENTE DE CONTROLO 

Formalizar e homologar as responsabilidades funcionais tendo em conta a segregação de 
funções e designar os substitutos do CT/CSAE e AT com funções de tesouraria 18% 

Cumprir o disposto no DL n.º 135/99, de 22 de abril 
(medidas de modernização administrativa) 15% 

Elaborar as atas dos órgãos colegiais e demais documentos observando o disposto no CPA 13% 

Elaborar/Atualizar o manual de procedimentos de controlo interno 12% 

 58% 

 

A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 4 as recomendações formuladas nesta área nos 

anos de 2017 a 2019. 

QUADRO 4 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E AMBIENTE DE CONTROLO 

  2019 2018 2017 

Cumprir a composição, as competências e funcionamento dos órgãos de administração 
e gestão 42 44 99 

Cumprir o disposto no DL n.º 135/99, de 22 de abril 
(medidas de modernização administrativa) 52 40 38 

Elaborar/Aprovar os instrumentos de exercício de autonomia dos AE/ENA 35 1 5 

Elaborar as atas dos órgãos colegiais e demais documentos observando o disposto no CPA 45 41 39 

Elaborar/Atualizar o manual de procedimentos de controlo interno 43 38 66 

Elaborar o Plano de Formação do pessoal docente e não docente 11 7 6 

Elaborar/atualizar os regulamentos de gestão administrativa e financeira, a aprovar 
pelo CA 5 3 0 

Elaborar os regimentos dos órgãos colegiais de administração e gestão 20 0 14 

Elaborar o mapa de controlo diário da viatura 0 1 0 

Elaborar e arquivar todos os documentos da receita e da despesa 16 3 0 

Formalizar e homologar as responsabilidades funcionais tendo em conta a segregação 
de funções e designar os substitutos do CT/CSAE e AT com funções de tesouraria 62 43 42 

Implementar procedimentos de registo, verificação e controlo, incluindo a elaboração 
de informações técnicas de suporte à tomada de decisão pelo CA 13 38 0 

Registar toda a correspondência entrada e saída 3 1 1 

Reformular a organização dos serviços da ASE integrando-os nos SA 0 1 0 

Outras recomendações 0 1 3 

TOTAL 347 262 313 
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Salienta-se o aumento global de recomendações em 2019, comparativamente aos anos anteriores, 

sendo que, e como já foi referido no que respeita a 2018, o menor número de recomendações se 

deveu, sobretudo, ao menor número de auditoras realizadas. O aumento em 2019 relativamente 

a 2017 decorre sobretudo das recomendações relativas à necessidade de Formalização e 

homologação das responsabilidades funcionais e Designação dos substitutos do CT e tesoureiro e 

Elaborar/Aprovar os instrumentos de exercício de autonomia dos AE/ENA, e à diminuição das 

recomendações respeitantes a Cumprir a composição, as competências e funcionamento dos 

órgãos de administração e gestão e Elaborar/Atualizar o manual de procedimentos de controlo 

interno. 

 

1.2.2. Orçamento e Planeamento 

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

comunitários, e elaboram anualmente um orçamento que contempla as verbas provenientes do OE 

e as do Orçamento de Dotação com Compensação em Receita (ODCR), documento que, para além 

das receitas próprias, integra, ainda, as quantias provenientes dos fundos comunitários referentes 

aos programas a que o AE/ENA se candidatou. 

Para a elaboração do projeto de orçamento a Entidade está vinculada às orientações e princípios 

da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), das circulares emanadas da Direção Geral do 

Orçamento (DGO) e do IGeFE.  

Sendo obrigatório, a partir de 1 de janeiro de 2018, a implementação do Sistema de Normalização 

Contabilístico para a Administração Pública, designado como SNC-AP, o IGeFE disponibilizou no 

seu portal um template para recolha da proposta e posterior atribuição do Orçamento Inicial de 

cada Unidade Orgânica (U.O.), onde as classificações económicas da despesa se encontram 

conjugadas com as respetivas contas desagregadas do SNC-AP. 

O template do referido modelo de proposta de orçamento, assim como o respetivo manual com as 

orientações técnicas para o seu preenchimento, esteve disponível na página do IGeFE a partir de 

dia 10 de janeiro 2018, devendo ser submetido até 31 de janeiro9.  

 

9 Ofício-Circular n.º 4/IGeFE /DOGEEBS/2017 de 27 de julho. 
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O próprio IGeFE articula com a DGEstE cedendo o ficheiro com a proposta enviada pelas escolas 

para que dimensione as verbas a atribuir no âmbito das outras despesas de capital 10 e outras 

despesas correntes11. 

Compete ao diretor elaborar o projeto de orçamento, quer em conformidade com as linhas 

orientadoras definidas pelo conselho geral12, quer atendendo ao Plano Anual de Atividades, que 

deve apresentar 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 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 

IGeFE, I.P.. 

Desde o ano de 2016 que o orçamento dos AE/ENA é estruturado por Medidas e Fontes de 

Financiamento. As Medidas consideradas agregam as despesas gerais de funcionamento – Medida 

17 – e as despesas associadas à Ação Social Escolar – Medida 19. 

As propostas de orçamento são apresentadas ao IGeFE, I.P. através do preenchimento de 

formulários eletrónicos disponibilizados por essa entidade a qual divulga, através de ofício-

circular, as orientações para a sua elaboração e fixa a data limite até à qual o documento lhe deve 

ser apresentado/remetido, nos seguintes termos: 

• relativamente à fonte de financiamento 111 (verbas provenientes do OE), o projeto de 

orçamento deve contemplar 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 

atividades13 calculadas com base em valores de referência já existentes no IGeFE, I.P., 

ponderadas as justificações apresentadas pelos agrupamentos/escolas. 

 

10 Nomeadamente para apetrechamento de refeitórios e bufetes escolares. 

11 Destinadas a conservação de bens, contratos de manutenção e assistência técnica de equipamentos, despesas com 
aluguer de equipamentos, despesas com aluguer de equipamento em regime de locação operacional e, ainda, 
eventualmente, para aquisição de materiais enquadráveis na rúbrica material de cultura, desporto e lazer. 

12 Alínea b) do n.º 4 do artigo 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. 

13 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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• quanto às fontes de financiamento 119/123/129/242/28014, o IGeFE, I.P. solicita o envio 

da proposta, através do preenchimento dos mapas de previsão de receitas (Receitas FoFi 

123/129/242/280) e despesas (FoFi 123, FoFi 129, FoFi 242 e FoFi 280) disponibilizados 

eletronicamente. 

Após a aprovação do projeto de orçamento financiado pelo OE por parte do IGeFE, I.P. (em 

março/abril), o CA de cada escola 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, I.P., devendo respeitar o regime duodecimal, 

e as verbas do Orçamento de Dotação com Compensação em Receita (ODCR) são entregues 

mensalmente ao Tesouro e requisitadas posteriormente. 

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

conselho administrativo de cada escola, sendo necessária a autorização do IGeFE, I.P. 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 artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação conferida  pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho: ao CA compete autorizar a realização de despesas e o 

respetivo pagamento, fiscalizar a cobrança de receitas e verificar a legalidade da gestão 

financeira, competência esta que pode ser delegada no presidente do conselho administrativo, 

apenas ao nível dos pagamentos, 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 procedimentos associados à elaboração, aprovação e execução do orçamento 

referente ao ano de 2018, tendo-se concluído que: 

 Das 42 escolas auditadas, 4 (10%) não foram objeto de qualquer recomendação nesta área 

temática de auditoria de Orçamento e Planeamento. 

 

14 Fonte de Financiamento 119 – transferências de Receitas Gerais entre Organismos no que respeita, verbas da ASE que 
as escolas recebem da DGEstE; Fonte de financiamento 123 − verbas provenientes das receitas próprias; Fonte de 
financiamento 129 − verbas provenientes das autarquias; Fonte de financiamento 242 − verbas provenientes do fundo 
social europeu; Fonte de financiamento 280 − verbas provenientes da AN PROALV − aprendizagem ao longo da vida 
(relativas a programas comunitários, nomeadamente Comenius e Leonardo da Vinci). 
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 Em 13 (31%) AE/ENA foi verificado o não cumprimento integral das competências do 

Conselho Geral previstas no art.º 13.º do DL n.º 75/2008, de 22 de fevereiro, republicado 

pelo DL n.º 137/2012 de 2 de julho. 

 Em 17 (40%) escolas não foi formalmente verificada a aprovação do projeto de orçamento 

pelo Conselho Administrativo. 

 Em 10 (24%) escolas foram elaboradas recomendações relativas ao cumprimento das regras 

de execução orçamental. 

 Os projetos de orçamento observaram o enquadramento legal previsto e foram enviados ao 

IGeFE, I.P. dentro do prazo estipulado.  

Na área em análise foram formuladas 77 recomendações que se apresentam no GRÁFICO 3. 

GRÁFICO 3 − ORÇAMENTO E PLANEAMENTO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 
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A análise do gráfico evidencia 4 tipos de recomendações que foram formuladas com maior 

frequência nos relatórios de auditoria. Representam cerca de 73% do total das recomendações e 

constam no QUADRO 5 seguinte: 

QUADRO 5 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: ORÇAMENTO E PLANEAMENTO 

Aprovar o projeto de orçamento pelo CA 22% 

Cumprir as regras de execução do orçamento 18% 

Realizar alterações orçamentais observando a competência para o ato 17% 

O CG deve cumprir as competências previstas no at.º 13.º do RAAGE 16% 

 73% 

 

A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 6 as recomendações formuladas nesta área nos 

anos de 2017 a 2019. 

QUADRO 6 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: ORÇAMENTO E PLANEAMENTO 

 2019 2018 2017 

O CG deve cumprir as competências previstas no art.º 13.º do RAAGE 12 7 11 

Elaborar pelo diretor o projeto de orçamento em conformidade com as linhas 
orientadoras definidas pelo CG 4 1 _ 

Aprovar o projeto de orçamento pelo CA 17 20 23 

Cumprir regras e prazos de elaboração e envio do orçamento 0 1 0 

Cumprir as regras de execução do orçamento 14 15 3 

Garantir a articulação entre o PAA e o orçamento 6 20 26 

Realizar alterações orçamentais observando a competência para o ato 13 8 11 

Utilizar as dotações inscritas no OE após esgotadas as suas receitas próprias 10 0 0 

Garantir o arquivamento de todos os documentos relativos ao orçamento 1 1 _ 

Outras recomendações 0 1 2 

Total 77 74 76 

 

De destacar, pela positiva, a recomendação Garantir a articulação entre o PAA e o orçamento, já 

que apresenta uma tendência decrescente e sistemática no triénio; e, pela negativa, a 

recomendação Utilizar as dotações inscritas no OE após esgotadas as suas receitas próprias, uma 

vez que não tinha ocorrido nos anos de 2017 e 2018. Mantêm-se, com volume significativo, as 

recomendações O CG deve cumprir as competências previstas no art.º 13.º do RAAGE, Aprovar o 
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projeto de orçamento pelo CA, Realizar alterações orçamentais observando a competência para 

o ato, e Cumprir as regras de execução do orçamento, sendo que esta última regista um 

crescimento acentuado tendo por referência o valor de 2017. 

 

1.2.3. Meios Financeiros Existentes: 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, é aconselhável que as Escolas disponham, no mínimo, de três 

contas bancárias. A movimentação destas contas é da responsabilidade do CA, sendo necessárias 

as assinaturas de dois dos seus membros, os quais devem ser titulares das contas bancárias 

existentes. Nos serviços administrativos dos AE/ENA existe um setor de tesouraria cujas funções 

são asseguradas por um assistente técnico nomeado tesoureiro, pelo CA, hierarquicamente 

dependente do CSAE/CT.  

Neste setor procede-se à arrecadação dos valores cobrados no estabelecimento de ensino 

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

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

elaboração mensal das guias de receita do Estado, ao preenchimento de cheques e sua 

apresentação, para assinatura, aos titulares das contas, à preparação de operações 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 [diário de fluxos financeiros (DFF)]. 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 esteja 

relacionado com contas correntes, emissão de cheques e com poderes para assinar 

cheques.  

 Exista 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 referentes ao cumprimento dos princípios 

de controlo e regulamentação geral relacionada com os meios financeiros, nomeadamente, 
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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. Concluiu-se que: 

 Das 42 escolas auditadas, apenas 3 (7%) não foram objeto de qualquer recomendação nesta 

área temática de auditoria dos Meios Financeiros Existentes: Tesouraria. 

 Todas as escolas auditadas detinham contas bancárias abertas na banca comercial e/ou no 

IGCP, E.P.E. - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.15 (no caso 

das escolas de Lisboa), no mínimo de 2 e no máximo de 5, para a movimentação das verbas 

do OE/ODCR, do POPH, da ASE e dos carregamentos dos cartões.  

 Em 36 (86%) das escolas estava assegurada a segregação de funções entre quem manuseava 

os valores (caixa, tesouraria e cobrança) e a área da contabilidade.  

 Em 30 (71%) das escolas foram encontradas deficiências no que respeita à elaboração de 

reconciliações bancárias e/ou no controlo das mesmas.  

 Em 12 (29%) das escolas não existiam normas ou procedimentos definidos para a utilização 

e anulação de cheques. 

 Em 11 (26%) das escolas não se procedia, em regra, ao depósito diário e integral das verbas 

arrecadadas. 

 Em 21 (50%) escolas foi recomendado a criação e/ou regulamentação, pelo CA, de um fundo 

de maneio.   

 Em 9 (21%) escolas não se procedia à impressão diária do Diário de Fluxos Financeiros (DFF), 

o que dificultava a eficiente verificação e controlo das verbas movimentadas. 

Os trabalhos de auditoria conduziram à formulação, nesta área, de 159 recomendações, 

apresentadas no GRÁFICO 4. 

 

 

 

15 A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E. é a entidade pública a quem compete, nos 
termos do Decreto-Lei n.º 200/2012 de 27  de agosto, gerir, de forma integrada, a tesouraria, o financiamento e a dívida 
pública direta do Estado, a dívida das entidades do setor público empresarial cujo financiamento seja assegurado através 
do Orçamento do Estado e ainda coordenar o financiamento dos fundos e serviços dotados de autonomia administrativa 
e financeira. 
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GRÁFICO 4 − MEIOS FINANCEIROS EXISTENTES: TESOURARIA (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 
A análise do gráfico permite elencar os quatro tipos de recomendações formuladas com maior 

frequência nos relatórios de auditoria, que representam cerca de 63% do total das recomendações 

e que constam no QUADRO 7 seguinte.  

QUADRO 7 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: TESOURARIA 

Elaborar, verificar e aprovar em CA, as reconciliações bancárias mensais 28% 

Constituir e regulamentar pelo CA o Fundo de Maneio 13% 

A movimentação das contas bancárias deve se assegurada apenas pelos membros do CA 13% 

Proceder ao depósito diário e integral, por trabalhador independente da tesouraria, de 
todas as receitas 9% 

 63% 
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A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 8 as recomendações formuladas nesta área nos 

anos de 2017 a 2019. 

QUADRO 8 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: TESOURARIA 

 2019 2018 2017 

Constituir e regulamentar pelo CA o Fundo de Maneio 21 20 22 

Conferir diariamente as operações de tesouraria pela área da contabilidade 0 2 0 

Proceder ao depósito diário e integral, por trabalhador independente da 
tesouraria, de todas as receitas 15 13 14 

Designar o substituto do Assistente Técnico com funções de Tesoureiro 0 0 3 

Elaborar, verificar e aprovar em CA, as reconciliações bancárias mensais 45 20 22 

Implementar procedimentos de utilização de cheques - anulação e emissão 
de cheques em branco 15 10 19 

Implementar o princípio da segregação de funções 6 22 23 

Instituir mecanismos de movimentação e controlo das contas bancárias  10 0 12 

Identificar nos meios de pagamento os documentos de despesa 0 4 _ 

Definir um valor máximo para numerário em cofre 4 5 _ 

Garantir que os comprovativos da despesa e receita evidenciam o número 
de registo do DFF. 1 12 _ 

Assegurar a escrituração, impressão e verificação diária do DFF 14 26 _ 

A movimentação das contas bancárias deve ser assegurada apenas pelos 
membros do CA 20 6 _ 

Manter ativas apenas as contas bancárias estritamente necessárias 7 8 _ 

Abrir uma conta bancária específica para as verbas dos cartões magnéticos 0 3 _ 

Outras recomendações (existência de cartões de crédito) 1 1 18 

Total 159 152 133 

 

Sendo de realçar que, no triénio considerado, mais que duplicou a recomendação Elaborar, 

verificar a aprovar em CA, as reconciliações bancárias mensais, e mais que triplicou a que respeita 

à A movimentação das contas bancárias dever ser assegurada apenas pelos membros do CA. 

Diminuiu para um nível residual a recomendação Garantir que os comprovativos da despesa e 

receita evidenciam o número de registo do DFF. Mantêm uma tendência semelhante, as 

recomendações Constituir e regulamentar pelo CA o Fundo de Maneio, e Depositar diária e 

integralmente na conta dedicada, por trabalhador independente da tesouraria, todas as verbas 

arrecadadas e proceder à entrega do talão de depósito. Salientam-se, ainda pela manutenção num 

registo elevado e de entre as 16 recomendações, as que se prendem com a Implementação de 

procedimentos de utilização de cheques - anulação e emissão de cheques em branco, e de 

Instituição de mecanismos de movimentação e controlo das contas bancárias. 
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1.2.4. Meios Financeiros Existentes: Receita 

As escolas utilizam a aplicação SNC-AP, desde janeiro de 2017, para o registo contabilístico de 

todas as operações de execução orçamental - receita cobrada, valores requisitados, depósitos 

bancários - e que tem expressão no Diário de Fluxos Financeiros (DFF).  

Pela implementação do POC-E, a partir de 1 de janeiro de 2016, toda a receita cobrada destinada 

aos Serviços da Ação Social Escolar (ASE) é obrigatoriamente entregue nos cofres do Tesouro e 

requisitada como receita orçamental da Medida 19, independentemente da fonte de 

financiamento considerada16. 

A principal fonte de financiamento das escolas decorre das verbas provenientes do Orçamento de 

Estado. Os AE/ENA asseguram, ainda, a liquidação, a contabilização e a cobrança da sua receita 

própria (propinas, emolumentos, multas, donativos, cedência de instalações, transferências das 

autarquias e de outras entidades e lucros do Bufete e Papelaria) e da receita alheia (IRS, ADSE, 

CGA, SS, seguros e sindicatos, Seguro Escolar e do(s) Refeitório(s), quando concessionado(s)).  

As receitas próprias cobradas pelas escolas integram o ODCR, estão classificadas de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, e, são depositadas nos cofres do Tesouro até ao dia 

dez do mês seguinte ao da sua realização e posteriormente requisitadas junto do IGeFE.  

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

e Orçamento de despesa com compensação em receita − ODCR) −, enviadas ao IGeFE, I.P., 

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

essa entidade. Os meios de pagamento aceites nas escolas são os cheques, numerário ou a sua 

intermediação através da utilização do cartão magnético.  

O cartão magnético (que funciona como cartão de identificação do aluno e porta moedas como 

meio de acesso aos vários setores da escola) 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 à sua entrega ao tesoureiro, acompanhado pelo 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 é entregue no Tesouro através de Guia de 

 

16 Nota Informativa n.º 3/IGeFE/DOGEEBS/2016. 
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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, 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 setores, devidamente formalizadas e datadas. A fixação dos preços é, em regra, 

anual, e da competência do CA. No sentido de se verificar as práticas instituídas, 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, apenas em 21 (50%) escolas foi verificado o cabal registo de todas 

as receitas cobradas, a correta inscrição e classificação orçamental e o arquivo dos 

documentos. 

 Em 8 (19%) escolas estava comprometido o princípio da gratuitidade da escolaridade 

obrigatória. 

 Em 28 (67%) escolas, o órgão com competência para autorizar a cobrança de receitas e 

verificar a legalidade da gestão financeira (CA), não tinha aprovado e/ou datado e/ou 

mandado afixar a tabela de preços praticada nos AE/ENA. 

 Em 14 (33%) escolas foram encontradas deficiências na arrecadação e controlo das receitas 

com origem na exploração das máquinas de venda automática. 

 No universo 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 174 recomendações que se apresentam 

no GRÁFICO 5. 
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GRÁFICO 5 − MEIOS FINANCEIROS EXISTENTES: RECEITA (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

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

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

constam no QUADRO 9 seguinte.   

QUADRO 9 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: RECEITA 

Garantir a escrituração da receita, o seu depósito na conta apropriada e 
o arquivo dos documentos 29% 

Aprovar e afixar as tabelas de preços 18% 

Definir normas e procedimentos para o circuito de cobrança da receita 16% 

Cumprir os contratos relativos às máquinas de vending 14% 
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A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 10 as recomendações formuladas nesta área nos 

anos de 2017 a 2019. 

QUADRO 10 – MEIOS FINANCEIROS EXISTENTES: RECEITA 

 2019 2018 2017 

Abolir a cobrança de taxas que comprometem o princípio da gratuitidade da 
escolaridade obrigatória 10 2 9 

Aprovar e afixar as tabelas de preços 31 12 12 

Classificar/Arquivar os documentos de receita 0 9 2 

Definir normas e procedimentos para o circuito de cobrança diária da receita 28 16 43 

Garantir a emissão de documento válido aquando da cobrança da receita 0 8 11 

Garantir a escrituração da receita, o seu depósito na conta apropriada e o 
arquivo dos documentos 50 22 65 

Garantir a emissão e controlo dos recibos de cobrança da receita e utilizar o 
modelo oficial aquando da sua emissão manual 15 1 - 

Assegurar o princípio da anualidade orçamental 4 2 - 

Emitir as guias de reposição nos termos do estipulado no DL 155/92, de 28/07 3 2 - 

Cumprir os contratos relativos às máquinas de vending 24 1 - 

Garantir a segregação de funções 4 3 - 

Assegurar que os saldos não reclamados dos cartões magnéticos revertam a 
favor do ODCR 5 - - 

Outras recomendações 0 1 5 

Total 174 79 147 

 

Os dados do quadro evidenciam que a recomendação Garantir a escrituração da receita, o seu 

depósito na conta apropriada e arquivo dos documentos diminuiu face ao valor de 2017, mas 

voltou a aumentar, e muito, em relação a 2018; também, a recomendação Aprovar e afixar as 

tabelas de preços mais que duplicou, em 2019, em relação aos dois anos anteriores; a 

recomendação Definir normas e procedimentos para o circuito de cobrança diária da receita 

diminuiu no cômputo dos três anos; e a recomendação Cumprir os contratos relativos às máquinas 

de vending, que não se verificava em 2017, cresceu para um registo muito significativo entre 2018 

e 2019. De entre os 13 tipos de recomendações assinalados, e para além das referidas, mantêm-

se em valores significativos as recomendações que têm a ver com a realização de receita por via 

da cobrança de taxas aos alunos da escolaridade obrigatória, supostamente gratuita, e a não 

emissão sistemática de recibos em modelo oficial, derivados da cobrança dessa receita. 
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1.2.5. Aplicação dos Meios Financeiros: 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. 

A generalidade destes trabalhadores exerce funções públicas mediante vínculo17 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 132/201218, de 27 de junho.  

Em regra, o pessoal não docente exerceu funções públicas mediante vínculo com o Ministério da 

Educação. Contudo, os trabalhadores não docentes alocados às escolas básicas e da educação pré-

escolar foram transferido para os municípios, em resultado da publicação do Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, que regula o quadro de transferência de competências para os 

municípios em matéria de educação. 

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, devendo esta manter atualizada 

a ficha pessoal de cada um, dando especial atenção à informação relativa a se exerce ou não 

funções no AE/ENA, ao horário de trabalho, aos cargos e/ou funções e, em caso de cessação, ao 

motivo e data em que a mesma ocorreu. Estas informações irão servir de base ao processamento 

das requisições de fundos mensais para despesas com pessoal. 

 

17 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, alterada pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto. 

18 Alterado pelo Decreto-Lei n.º 146/2013, de 22 de outubro, pela Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro e pelo Decreto-
Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio. 
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Para 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, portanto com controlo manual, 

ou através de controlo digital, sistema este que tem vindo a ser utilizado com maior frequência, 

seja com o pessoal docente, seja com o pessoal não docente, sendo que os primeiros, na sua 

maioria, procedem ao registo eletrónico dos sumários e, os segundos, também na sua maioria, 

realizam o controlo da assiduidade com recurso ao cartão eletrónico ou com o sistema de registo 

biométrico. 

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

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

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 transporte.  

Foram ainda adotados procedimentos de verificação 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.   
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Das verificações efetuadas concluiu-se que: 

 Todos os 42 AE/ENA auditadas foram objeto de recomendações nesta área de Despesas com 

Pessoal; 

 A segregação de funções na área de processamento de vencimentos não estava totalmente 

salvaguardada no universo das escolas auditadas já que 8 (19%) foram objeto de 

recomendação nesta matéria, com a formulação de 11 recomendações; 

 Em 31 (74%) escolas verificou-se terem implementado procedimentos de verificação do 

processamento/pagamento de remunerações; 

 Em 24 (57%) escolas foi recomendada a implementação de mecanismos que assegurem a 

correção do pagamento de suplementos remuneratórios e de abonos variáveis e eventuais. 

 Em 13 (31%) escolas foi processado trabalho extraordinário a docentes; 

 Em 41 (98%) escolas foi detetado o processamento indevido de abonos; 

 Adotaram procedimentos fiáveis no controlo de assiduidade apenas 34 (81%) das escolas;  

 Apenas 9 (21%) escolas tinham assegurado a correção dos processos relativos às ajudas de 

custo/deslocações em serviço; 

 Apenas 14 (33%) escolas tinham os processos individuais organizados e os registos 

biográficos atualizados. 

Decorrente das auditorias realizadas em 2019, foram formuladas 338 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 evidencia a diversidade de recomendações efetuadas nesta área de auditoria. 

Põe em destaque as recomendações Assegurar a correção no preenchimento dos boletins 

itinerários e na atribuição e no pagamento de ajudas de custo/deslocações e Proceder à 

regularização dos abonos processados indevidamente, que atingem, respetivamente, cerca de 23% 

e 22%. Para além destas, têm relevância as recomendações associadas a Organizar/atualizar os 

processos individuais/registos biográficos e garantir a confidencialidade dos dados, (cerca de 

10%), Assegurar a correção no pagamento de subsídio familiar a crianças e jovens e outras 

prestações familiares. O conjunto das referidas recomendações, atinge cerca de 65% como consta 

do QUADRO 11 seguinte: 
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dos trabalhadores

Garantir a segregação de funções na área de pessoal e
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variaveis e eventuais

Implementar mecanismos que assegurem a correção do
pagamento de remunerações certas e permanentes
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funções

Assegurar que as folhas e recibos de vencimento
evidenciem informação relevante sobre os abonos

processados
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QUADRO 11 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: DESPESAS COM PESSOAL 

Assegurar a correção no preenchimento dos boletins itinerários e na atribuição e no pagamento de ajudas 
de custo/deslocações 23% 

Proceder à regularização dos abonos processados indevidamente 22% 

Organizar/Atualizar os processos individuais/registos biográficos e garantir a confidencialidade dos dados 10% 

Assegurar a correção no pagamento de subsídio familiar a crianças e jovens e outras prestações familiares 10% 

 65% 

 
A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 12 abaixo, as recomendações formuladas nesta 

área nos anos de 2017 a 2019. 

QUADRO 12 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: DESPESAS COM PESSOAL 

 2019 2018 2017 

Assegurar a correção no preenchimento dos boletins itinerários e na atribuição 
e no pagamento de ajudas de custo/deslocações  77 72 78 

Assegurar a correção no pagamento de Indemnização por cessação de funções 9 7 42 

Assegurar a correção no pagamento de subsídio familiar a crianças e jovens e 
outras prestações familiares 31 27 42 

Organizar/Atualizar os processos individuais/registos biográficos e garantir a 
confidencialidade dos dados 33 23 37 

Efetuar o registo e controlo da assiduidade/pontualidade dos trabalhadores 9 26 33 

Garantir a segregação de funções na área de pessoal e vencimentos 11 12 12 

Implementar mecanismos que assegurem a correção do pagamento de 
suplementos remuneratórios e de abonos variáveis e eventuais 26 24 39 

Implementar mecanismos que assegurem a correção do pagamento de 
remunerações certas e permanentes 31 5 8 

Verificar o processamento de vencimentos 14 4 55 

Assegurar a correção dos processos de acumulação de funções 0 4 12 

Assegurar que as folhas e recibos de vencimento evidenciem informação 
relevante sobre os abonos processados  13 13 14 

Proceder à regularização dos abonos processados indevidamente 74 40 _ 

Assegurar a correção dos descontos efetuados para as entidades beneficiárias 5 1 _ 

Outras recomendações 5 3 10 

Total 338 261 382 

 

Da análise do quadro ressalta, de 2017 para 2019, que se mantêm num registo idêntico e elevado 

as recomendações Assegurar a correção no preenchimento dos boletins itinerários e na atribuição 

e no pagamento de ajudas de custo/deslocações, e Organizar/Atualizar os processos 
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individuais/registos biográficos e garantir a confidencialidade dos dados. Regista-se uma 

diminuição significativa no que respeita ao Assegurar a correção no pagamento de subsídio 

familiar a crianças e jovens e outras prestações familiares, e quanto a Implementar mecanismos 

que assegurem a correção do pagamento de suplementos remuneratórios e de abonos variáveis e 

eventuais. Cresceram exponencialmente as recomendações Implementar mecanismos que 

assegurem a correção do pagamento de remunerações certas e permanentes, e Proceder à 

regularização dos abonos processados indevidamente, sendo que esta última não tinha sido objeto 

de qualquer referência no primeiro dos três anos em análise e que de 2018 para 2019 registou 

quase o dobro das ocorrências sinalizadas. 

 

 

1.2.6. Aplicação dos Meios Financeiros: Aquisição de Bens e Serviços 

As escolas constituem-se como entidades adjudicantes do regime da contratação pública contido no 

Código da Contratação Pública (CCP) em vigor, designadamente, e enquanto entidades compradoras 

estão vinculadas ao Sistema Nacional de Compras Públicas I.P. (SNCP)19. Este sistema foi gerido pela 

Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E. (ANCP) até à publicação do Decreto-Lei n.º 117-

A/2012, em 14 de junho, que criou a entidade de serviços partilhados da Administração Pública 

(eSPap I.P.). 

Os AE/ENA estão obrigados a recorrer aos Acordos Quadro20 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, papel de fotocópia e material de 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, de vigilância e segurança das instalações e com 

serviços de assistência técnica dos equipamentos informáticos, cópia e impressão e comunicações 

(centrais telefónicas).  

O processo de aquisição de bens e serviços envolve um conjunto de práticas desenvolvidas pelo 

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

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

mesmas é o CA.  

 

19  Definido no Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro. 

20 A Portaria n.º 420/2009, de 20 de abril, e a Portaria n.º 772/2008 de 6 de agosto, revista pela 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. 
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A assunção de compromissos financeiros perante terceiros pressupõe a existência de uma 

autorização de despesa pelo órgão competente que suporta e justifica o respetivo registo 

orçamental, isto é, o cabimento orçamental e o compromisso financeiro. A autorização de 

pagamento é um ato administrativo que extingue o compromisso já assumido e que é praticado 

com base numa sequência de procedimentos suportados documentalmente, inerentes ao processo 

aquisitivo, devendo ser realizado com o conhecimento de todos esses documentos.  

Para que se verifiquem os requisitos fundamentais para uma operação de execução orçamental 

prevista na Lei e de modo a garantir a eficácia jurídica dos respetivos atos administrativos e nos 

termos da legislação aplicável às escolas públicas do ensino não superior, a autorização da despesa 

é da exclusiva responsabilidade do CA, considerando-se, no entanto, a possibilidade de delegação 

de competências no Presidente do órgão no que diz respeito à autorização de pagamento.21 

Em caso de contratação, cabe ainda, ao CA, a decisão da escolha do procedimento a seguir e a 

decisão de adjudicação. 

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

necessidades que, após a informação de cabimentação baseada nos fundos disponíveis, e da 

aprovação da despesa, dá origem à elaboração de uma requisição oficial com informação do 

número de compromisso, através da qual se procede 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 rececionados respeitam a encomenda previamente feita e, em caso negativo, 

proceder ao registo das desconformidades verificadas. 

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

A aquisição de bens e serviços rege-se pelo CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro22, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública. 

 

21 Sobre esta questão e face à possibilidade de delegação de competências pelo CA, a Informação NID: I/00490/SC/15, 
de 12/02/2015 com despacho do Sr. IGEC de 18/02/2015, refere o seguinte: 
“… os atos de administração ordinária, por não terem conteúdo decisório, não serem inovadores, mas meramente 
instrumentais e executórios, desde que baseados em decisão prévia e válida, poderão ser delegáveis nos termos do n.º 
4.º do art.º 44.º do CPA. 

No caso em concreto, tomando os poderes do Conselho Administrativo, como vêm referidos no art.º 38.º alínea c), do 
DL n.º 137/2012, de 2 de julho, ter-se-á como competência decisória, em regra, a autorização de despesa. Enquanto a 
autorização de pagamento se revela como instrumental.” 

22 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, 
pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 111- B/2017, de 31 de agosto. 
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A 1 de janeiro de 2018 entrou em vigor o Código dos Contratos Públicos (CCP) revisto, no Decreto-

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto de 2017, que pretende simplificar, desburocratizar e 

flexibilizar os procedimentos de formação dos contratos públicos com vista a um aumento de 

eficiência da despesa pública. 

Tendo em conta os procedimentos mais usuais, utilizados pelos AE/ENA, para a aquisição de bens 

e serviços, referimos o seguinte: 

Nos termos dos artigos 16.º n.º 1 alínea b), 27.º-A e 112.º a 127.º, a lei (nova redação do CCP) 

voltou a conferir autonomia ao procedimento de consulta prévia, no qual a entidade adjudicante 

convida diretamente pelo menos três entidades à sua escolha a apresentar proposta, podendo com 

elas negociar os aspetos da execução do contrato a celebrar. Por força dos artigos 19.º n.º 1 

alínea c), 20.º n.º 1 alínea c) e 21.º n.º 1 alínea b), a consulta prévia passa a estar prevista para 

as aquisições de bens e serviços até 75.000 €.  

Tendo em conta a autonomia conferida ao novo procedimento de consulta prévia, foram 

reduzidos, nos termos dos artigos 19.º n.º 1 alínea d), 20.º n.º 1 alínea d) e 21.º n.º 1 alínea c), os 

limiares do ajuste direto com convite a uma só entidade, limitando-se esse procedimento aos 

contratos de aquisições de bens e serviços de valor inferior a 20.000,00€. Trata-se de uma 

alteração significativa que deve gerar maior concorrência e transparência, visto implicar uma 

descida drástica do número de contratos celebrados por ajuste direto, em virtude de a grande 

maioria desses contratos passar agora a ter que observar o procedimento da consulta prévia a pelo 

menos três entidades. É também de assinalar que, nos termos do art.º 128.º, se mantém o 

procedimento de ajuste direto simplificado para a formação de contratos de aquisição ou locação 

de bens móveis e de aquisição de serviços cujo preço contratual não seja superior a 5 000,00€. 

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: 

 Todas as 42 escolas auditadas foram objeto de recomendações nesta área de Aplicação dos 

Meios Financeiros: Aquisição de Bens e Serviços; 

 A aplicação do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, ainda não está suficientemente 

generalizada, uma vez que em 22 (52%) Unidades Orgânicas (UO) foi recomendado de uma 

forma geral o cumprimento de formalismos exigidos para a realização de despesa e 

contratação pública; 
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 Em 26 (62%) escolas foram encontrados incumprimentos na publicitação dos contratos no 

portal da internet, nos termos do art.º 127.º do CCP; 

 Em 14 (23%) escolas foi detetado um insuficiente acompanhamento da execução dos 

contratos; 

 Em todas as escolas (100%) os procedimentos de autorização da despesa e do pagamento 

não estava consolidado nos termos do cumprimento das competências do CA e das 

orientações legais em vigor; 

 Apenas 11 (26%) escolas auditadas asseguravam o cabal preenchimento dos vários 

documentos que compõem o circuito da despesa; 

 Em 24 (57%) escolas encontraram-se fragilidades no âmbito da receção, conferência e 

controlo dos bens adquiridos;  

 Em 28 (67%) escolas não foi dado cabal cumprimento ao disposto no DL n.º 127/2012, de 

21 de junho que contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários 

à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada 

pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e à operacionalização da prestação de informação 

nela prevista; 

Da análise desta área resultaram 378 recomendações apresentadas no GRÁFICO 7 − Aplicação dos 

Meios Financeiros - Aquisição de Bens e Serviços. 

  

https://dre.pt/util/getdiplomas.asp?iddip=20120342
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GRÁFICO 7 − APLICAÇÃO DOS MEIOS FINANCEIROS: AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 
A análise do gráfico permite concluir que o grupo de recomendações associadas à autorização da 

despesa e respetivo pagamento, assegurar o preenchimento de todos os requisitos do circuito da 

despesa, cumprir o código dos contratos públicos e cumprir o disposto no DL n.º 127/2012, de 21 

de junho e na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, apresenta a maior expressão, atingindo cerca de 

70% da totalidade das recomendações nesta área. O grupo de recomendações referentes à 

implementação de procedimentos de controlo dos bens e serviços adquiridos, à falta de referência 

nas atas do CA quanto às decisões referentes às aquisições de bens/serviços, e à designação de 

trabalhador responsável pela gestão dos contratos, apresenta, também, um significado relevante, 

com cerca de 18% do total. Estes dois grupos, no seu conjunto, constituem cerca de 88% das 

recomendações produzidas. Seguidamente apresentam-se no QUADRO 13 as recomendações mais 

frequentes. 
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QUADRO 13 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Autorizar a despesa e autorizar o respetivo pagamento de acordo com o legalmente estabelecido 20% 

Assegurar o preenchimento de todos os requisitos do circuito da despesa 18% 

Cumprir o Código dos Contratos Públicos 17% 

Cumprir o disposto no DL n.º 127/2012 e na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 15% 

 70% 

O quadro evidencia a natureza das quatro (4) recomendações mais frequentes nesta área, de entre 

os quinze tipos que se verificaram, constituindo aquelas mais de 27% desse total; e o quadro 

explicita, também, que apenas essas quatro constituem 70% do total das recomendações produzidas.  

A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 14 abaixo, as recomendações formuladas nesta 

área nos anos de 2017 a 2019. 

QUADRO 14 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 2019 2018 2017 

Autorizar a despesa o respetivo pagamento de acordo com o legalmente 
estabelecido 75 57 67 

Classificar a despesa no cumprimento do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de 
fevereiro, e das orientações do IGeFE 12 22 24 

Assegurar o preenchimento de todos os requisitos do circuito da despesa 68 21 47 

Cumprir o Código dos Contratos Públicos 63 90 99 

Cumprir o disposto no DL n.º 127/2012 e na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 58 44 27 

Designar trabalhador responsável pela gestão dos contratos e controlo da faturação 14 28 12 

Garantir a fiabilidade dos registos contabilísticos 1 2 9 

Implementar normas para inventariar existências 6 16 19 

Instituir procedimentos de controlo dos bens e serviços adquiridos 30 29 28 

Organizar os processos de aquisição 3 1 39 

Recorrer às plataformas eletrónicas de compras públicas para a aquisição de bens 
e serviços 5 10 27 

Cumprir o estipulado na lei no que respeita aos contratos de aquisições serviços 
nas modalidades de tarefa e avença 10 12 _ 

Cumprir a recomendação do TC no que respeita à transparência na aquisição de 
bens e serviços 5 _ _ 

As atas do CA devem evidenciar as decisões do órgão tomadas nos processos de ABS 24 _ _ 

Outras recomendações 4 2 11 

Total 378 334 409 
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Observa-se, de 2017 para 2019, um crescimento no que se refere a Autorizar a despesa e autorizar 

o respetivo pagamento de acordo com o legalmente estabelecido; Assegurar o preenchimento de 

todos os requisitos do circuito da despesa, e Cumprir o disposto no DL n.º 127/2012 e na 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA). Mantém um registo relativamente elevado a falha no 

que respeita a Instituir procedimentos de controlo dos bens e serviços adquiridos. A 

recomendação, As atas do CA devem evidenciar as decisões do órgão tomadas nos processos de 

ABS não foi sinalizada nos dois anos anteriores, sendo que, para 2019, atingiu um valor 

significativo. 

Quanto às alterações de menção favorável ou positiva, para o triénio em análise, registou-se uma 

diminuição significativa no que respeita à recomendação Cumprir o Código dos Contratos Públicos, 

baixou para metade a fragilidade quanto ao Classificar a despesa no cumprimento do Decreto-Lei 

n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, e das orientações do IGeFE  e baixou apenas para cerca de 1/3 a 

falha anteriormente verificada quanto ao Implementar normas para inventariar existências; e 

passou, em 2019, para um valor meramente residual comparado com 2017, a recomendação 

Organizar os processos de aquisição.  

O elevado número de recomendações efetuadas no sentido do cumprimento do CCP é reforçado 

quando analisado, em termos de valor, o tipo de procedimento de contratação. Para o universo 

das 42 escolas auditadas foi possível recolher e organizar, no QUADRO 15, que se apresenta abaixo, 

os dados relativos ao tipo de procedimento de contratação escolhido e ao montante envolvido 

para as diferentes fontes de financiamento. 

QUADRO 15 − PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 2019 
 

TIPO DE 
PROCEDIMENTO 

MEDIDA 17 MEDIDA 19 TOTAL 

Euros % 
% 

Despesa 
Total 

Euros % % Despesa 
Total Euros % 

Ajuste Direto 
Simplificado 4 415 276 31% 21% 1 702 971 24% 8% 6 118 247 29% 

Ajuste Direto 
Regime Geral 1 759 556 12% 8% 2 707 148 39% 13% 4 466 704 21% 

Consulta Prévia 1 098 726 8% 5% 967 784 14% 5% 2 066 510 10% 

Acordos Quadro 2 230 054 15% 10% 72 206 1% 0% 2 302 260 11% 

Outros 4 940 675 34% 23% 1 518 160 22% 7% 6 458 835 30% 

Total 14 444 287 100% 67% 6 968 269 100% 33% 21 412 556 100% 

 
Verifica-se que de entre os quatro tipos de procedimento tipificados, resumidos no quadro supra, 

o Ajuste Direto Regime Simplificado foi o mais utilizado em aquisições de bens e serviços 

referentes ao funcionamento das escolas (Medida 17), sendo de 31% o seu peso no total da despesa 
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dessa medida e de 21%, no total global. Em aquisições de bens e serviços no âmbito da ASE 

(Medida 19), prevaleceu o Ajuste Direto Regime Geral, com preponderância de 39% no total da 

despesa nessa medida, e com 13% de peso na despesa global.  

De referir, ainda, e quanto aos procedimentos tipificados, que na globalidade das aquisições de 

bens e serviços, se destaca a relevância do Ajuste Direto (50%) sendo o Regime Simplificado com 

29%, e o Regime Geral com 21%. Não pode deixar de se referir, também, e pela sua expressão 

numérica, as aquisições através da figura Outros, em que se incluem as rendas pagas à Parque 

Escolar pelos AE/ENA, pelo uso das instalações escolares, e transferências para as famílias no 

âmbito da Med. 19, constituindo esses valores a maior fatia dos 30% da despesa global registada. 

Constata-se, em 2019, ainda, a fraca expressão das aquisições de bens e serviços efetuadas através 

da Consulta Prévia (10%) e dos Acordos Quadro (11%), representando, ambos os procedimentos, 

21% do total da despesa com aquisição de bens e serviços correntes, sendo que na ASE este último 

tipo de procedimento é praticamente inexistente, não ultrapassando 1%, apesar das 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 categoria definidas pelos Acordos Quadro23. 

No sentido de possibilitar uma visão da evolução da atuação das escolas no âmbito das aquisições 

de bens e serviços entre os anos de 2017 e 2019, ressalvando mais uma vez, que o número de 

auditorias realizadas em 2019 foi superior ao número de auditorias realizadas no ano anterior (35) 

e igual ao ano económico de 2017, reuniram-se no QUADRO 16 abaixo os valores absolutos, 

comparativos, do triénio, por Medida e tipo de procedimento. 

QUADRO 16 − PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES ENTRE 2017 E 2019  

TIPO DE 
PROCEDIMENTO 

MEDIDA 17 MEDIDA 19 TOTAL (€) 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Ajuste Direto 
Simplificado 4 415 276 3 966 423 4 228 006 1 702 971 2 157 662 1 567 717 6 118 247 6 124 085 5 795 723 

Ajuste Direto 
Regime Geral 1 759 556 2 448 614 1 561 245 2 707 148 2 382 957 2 569 367 4 328 923 4 831 571 4 130 612 

Consulta 
Prévia 1 098 726 0 0 967 784 0 0 2 066 510 0 0 

Acordos 
Quadro 2 230 054 1 634 402 1 487 946 72 206 175 457 229 925 2 302 260 1 809 859 1 717 871 

Outros 4 940 675 2 211 053 258 725 1 518 160 25 162 173 156 6 458 835 2 236 215 431 881 

Total 14 444 287 10 260 492 7 535 922 6 968 269 4 741 238 4 540 165 21 412 556 15 001 730 12 076 087 

 

23 Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro e Portaria n.º 772/2008, de 6 de agosto. 
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A evolução da atuação das escolas auditadas no âmbito das aquisições de bens e serviços 

evidenciada no QUADRO 17 abaixo, traduz a expressividade das aquisições de bens e serviços entre 

os anos de 2017 e 2019 para os diferentes tipos de procedimentos de aquisição.  

 
QUADRO 17 − PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES ENTRE 2017 E 2019 (%) 

Tipo de 
Procedimento 

% Med.17 % Med.17/Despesa 
Total % Med. 19 % Med.19/Despesa 

Total Despesa Total % 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Ajuste Direto 
Simplificado 31% 39% 56% 21% 26% 35% 24% 46% 35% 8% 14% 13% 28% 41% 48% 

Ajuste Direto 
Regime Geral 12% 24% 21% 8% 16% 13% 39% 50% 57% 13% 16% 21% 21% 32% 34% 

Consulta 
Prévia 8% 0% 0% 5% 0% 0% 14% 0% 0% 5% 0% 0% 10% 0% 0% 

Acordos 
Quadro 15% 16% 20% 10% 11% 12% 1% 4% 5% 0% 1% 2% 11% 12% 14% 

Outros 34% 22% 3% 23% 15% 2% 22% 1% 4% 7% 0% 1% 30% 15% 4% 

Total       67% 68% 62%       33% 32% 38%       

 

No ano de 2019, em relação aos anos anteriores, verificou-se um acréscimo no valor global da 

despesa com aquisições de bens e serviços correntes auditada. Esse acréscimo resulta, 

essencialmente, das despesas incluídas em Outros e do valor registado no procedimento Consulta 

Prévia. Porém, se atendermos apenas aos procedimentos tipificados, continua a observar-se um 

acréscimo, no triénio, do valor de despesas com aquisição de bens e serviços, a que não é alheio 

o aumento do número de auditorias realizadas em 2019, comparativamente a 2018. Para a 

compreensão destes valores também se deve atender à dimensão dos AE/ENA auditados e, 

consequentemente, ao valor dos seus orçamentos, já que se repercutem na dimensão das amostras 

verificadas.   

Ao longo do triénio considerado, relativamente aos procedimentos tipificados para a Medida 17, 

observa-se a preponderância do Ajuste Direto Simplificado, embora em diminuição, tendência que 

também se verifica no ajuste direto regime geral, o que se justifica pelo número de contratos 

celebrados nessa modalidade, em virtude de alguns desses contratos passarem agora a ter que 

observar o procedimento da consulta prévia a pelo menos três entidades. 

Salienta-se que nas aquisições de bens e serviços correntes para a ASE (Medida 19), o procedimento 

com maior expressão foi o Ajusto Direto Regime Geral, também em diminuição, sendo que, em 

2019, isso se justifica pela ocorrência de contratos celebrados por Consulta Prévia.  

No que respeita ao procedimento de Acordos Quadro verifica-se, no triénio, uma tendência 

decrescente, observando-se mesmo uma ausência deste procedimento, em 2019, na Medida 19. 
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1.2.7. Aplicação dos Meios Financeiros: Despesas de Capital e Património 

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

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

propriedade de outras entidades, designadamente:  

• 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 ME. As mesmas pagam à Parque Escolar uma renda mensal pela utilização das 

instalações e uma renda relativa à componente investimento, valores que lhes são 

transferidos pelo IGeFE;  

• Câmaras Municipais − edifícios onde funcionam as escolas públicas da educação pré-escolar 

e do ensino básico;  

• Ministério da Educação, os edifícios dos estabelecimentos de educação e ensino públicos 

que não pertencem às entidades antes referidas. 

Considerando o disposto no Decreto–Lei n.º 477/80, de 15 de outubro, sobre a organização e 

atualização do inventário geral dos elementos constitutivos do património do Estado e assumindo 

que o inventário é um instrumento económico – financeiro relevante no âmbito da gestão e 

controlo da atividade patrimonial do Estado, as entidades públicas devem elaborar e manter 

atualizado o inventário dos bens móveis que estejam sob a sua administração ou controlo, tendo 

em conta a sua identificação, valorização e afetação, nos termos do SNC-AP. 

Para efeitos de inventariação, os bens móveis identificam-se a partir da sua designação, marca, 

modelo, atribuição do respetivo código correspondente ao classificador geral, número de 

inventário, ano e custo de aquisição, custo de produção ou valor de avaliação. 

Os AE/ENA devem possuir e manter atualizado o inventário do ativo imobilizado elaborado de 

acordo com as regras, métodos e critérios de inventariação constantes no Decreto-Lei 

n.º 192/2015, de 11 de setembro, que inclui o Classificador complementar 2 - Cadastro e vidas 

úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento - que substitui a 

Portaria n.º 671/2000, 17 de abril, que aprovou o CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado), 

que contém: a) Os códigos para efeitos de cadastro dos ativos fixos tangíveis e propriedades de 

investimento, registados na Classe 4 do subsistema de contabilidade financeira; b) As respetivas 

vidas úteis a serem utilizadas como referência pelas entidades, nomeadamente na aplicação do 

método de depreciação da linha reta, em ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento, 

bem como as Notas orientadoras de cadastro e inventariação dos bens. 
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Para melhor compreensão desta temática, referem-se os seguintes pontos dessas Notas: 

2 — Deverá existir uma Ficha de Cadastro por cada bem, a qual deve incluir: a) Identificação e 

localização do bem (por edifício, gabinete, …); b) Código correspondente a esta tabela, acrescido 

do ano de aquisição ou do 1.º registo e número sequencial; c) Tipo de aquisição (compra, doação, 

cedência, transferência,…); d) Valor inicial, valores de valorização posterior (revalorização ou 

grandes reparações), e) Critério de depreciação, taxa anual, desvalorização por ano e total, 

perdas por imparidade, por ano e total; e f) Valor atual.  

3 — Cada bem deve ser cadastrado e inventariado de per si, desde que constitua uma peça com 

funcionalidade autónoma e possa ser vendido individualmente. Se não se verificarem estas 

condições, deve ser incluído num grupo de bens, desde que adquiridos na mesma data e com igual 

taxa de depreciação (por exemplo um conjunto de talheres num restaurante, ou de toalhas numa 

residência, ou um conjunto de cadeiras de uma sala de aula ou de um auditório). Na ficha 

individual deve referir -se a quantidade de bens no caso da opção por um grupo de bens na mesma 

ficha.  

4 — As Fichas de Cadastro dos bens devem ser atualizadas até ao abate destes. No abate deve ser 

identificado o motivo (venda, doação, furto/roubo, destruição ou demolição, transferência, troca 

ou permuta, …), bem como o órgão e data de decisão e abate.  

5 — Os bens móveis devem ser identificados com uma etiqueta com a identificação correspondente 

ao ponto b) do Nota 2.  

De acordo com a alínea d) do artigo 38.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, compete ao CA zelar pela atualização 

do cadastro patrimonial. 

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 em suporte documental e informático, no circuito de aquisição de bens 

de capital, e na observação direta dos espaços físicos.  

 Em 32 (76%) das escolas da amostra foram objeto de recomendações relativamente às 

despesas de capital e património. 

 Em 34 (71%) escolas estava elaborado e atualizado o inventário de bens móveis de acordo 

com as instruções do SNAC-AP; 

 Em 34 (71%) escolas estava afixada em todos os espaços a folha de carga com os bens 

existentes. 
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A verificação dos procedimentos de controlo interno implementados pelas entidades auditadas na 

área de gestão do imobilizado levou a que fossem formuladas 62 recomendações que constam no 

GRÁFICO 8. 

 
GRÁFICO 8 − APLICAÇÃO DOS MEIOS FINANCEIROS: DESPESAS DE CAPITAL E PATRIMÓNIO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

A análise do gráfico permite concluir que o grupo de recomendações associadas à elaboração de 

um regulamento de cadastro e inventário dos bens e ao acompanhamento e controlo da 

movimentação dos bens, apresenta a maior expressão, atingindo cerca de 47% da totalidade das 

recomendações nesta área. O grupo de recomendações referentes à atualização do inventário de 

acordo com as instruções do SNC-AP, à designação de um trabalhador responsável pela 

inventariação dos bens e à afixação de folhas de carga nos espaços existentes, apresenta um 

significado relevante, com cerca de 40% do total. Estes dois grupos, no seu conjunto, constituem 

cerca de 87% das recomendações produzidas. 

O QUADRO 18 evidencia a natureza das três (3) recomendações mais frequentes nesta área, de entre 

os sete tipos que se verificaram, constituindo essas mais de 43% desse total; e explicita, também, 

que apenas essas três constituem 62% do total das recomendações produzidas.  
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QUADRO 18 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: DESPESAS DE CAPITAL E PATRIMÓNIO 

Elaborar regulamento do cadastro e inventário dos bens 26% 

Acompanhar e controlar a movimentação dos bens 21% 

Atualizar o inventário de acordo com as instruções do SNC-AP 15% 

 62% 

 

A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 19 as recomendações formuladas nesta área nos 

anos de 2017 a 2019. 

QUADRO 19 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: DESPESAS DE CAPITAL E PATRIMÓNIO 

 2019 2018 2017 

Acompanhar e controlar a movimentação dos bens 13 - 14 

Atualizar o inventário de acordo com as instruções do SNC-AP 9 13 45 

Designar trabalhador responsável pela inventariação dos bens 8 1 6 

Elaborar regulamento do cadastro e inventário dos bens 16 14 5 

Garantir a afixação em todos os espaços da folha de carga com 
indicação dos bens existentes 8 4 - 

Proceder à etiquetagem dos bens inventariáveis 3 7 - 

Justificar em ata do CA a necessidade de aquisição de bens de capital 5 - - 

Outras recomendações 0 1 12 

Total 62 40 82 

 

Por observação do quadro sobressai o aumento no número de recomendações nesta área, em 

relação a 2018, invertendo a tendência decrescente ocorrida de 2017 para esse ano. Tal justifica-

se, no que respeita a 2018, pela ocorrência da recomendação Acompanhar e controlar a 

movimentação dos bens, pelo aumento do número de recomendações referentes à designação de um 

trabalhador responsável pelo inventário, e à necessidade de o CA justificar em ata a aquisição de bens 

de capital. Também, a diminuição em 2018 face a 2017 deve-se, sobretudo, ao acentuado decréscimo 

da recomendação relativa à atualização do inventário de acordo com as instruções do SNC-AP. 

 

1.2.8. Organização e Funcionamento da Ação Social Escolar (ASE) 

De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86 de 14 de 

outubro, os serviços de ação social escolar são traduzidos por um conjunto diversificado de ações, 
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em que avultam a comparticipação em refeições, serviços de cantina e bufete, transportes, 

alojamento, manuais e material escolar, e pela concessão de bolsas de estudo. 

Em 2009, foi publicado o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, que enquadra a ASE e aponta 

medidas de apoio a desenvolver nos setores − Bufete escolar, Refeitório, Papelaria, Seguro Escolar, 

Auxílios económicos, Transportes escolares e Leite escolar.  

A legislação relativa à ASE, nomeadamente o Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, prevê o 

apoio socioeconómico para aquisição de manuais escolares e de outros recursos didático-

pedagógicos. O apoio a conceder ao aluno para manuais escolares, no âmbito da ação social 

escolar, é sempre feito a título de empréstimo que consiste na disponibilização de manuais 

escolares, a título devolutivo, aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, relativamente 

aos quais se aplique qualquer dos escalões A ou B dos Auxílios Económicos, bem como aos restantes 

alunos a partir do ano letivo 2019-2020.  

Em 2017, foi publicado o Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, que procedeu à alteração do 

Despacho anteriormente referido. As alterações mais significativas incidiram sobre a reposição da 

comparticipação para as visitas de estudo programadas; a continuidade da manutenção do serviços 

de refeições escolares  nos TEIP, nos períodos de Natal e Páscoa, para os alunos da ASE; a extensão 

do regime de gratuitidade dos manuais escolares, com a sua distribuição gratuita no início a todos 

os alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública; a criação de um auxílio económico para 

aquisição de manuais escolares, correspondente a 25% do escalão A da ASE, aos alunos 

beneficiários do escalão 3 do abono de família; e a atribuição às crianças e jovens integrados no 

contingente de refugiados dos apoios previstos para o escalão A. 

O Despacho n.º 7255/2018, de 5 de julho, procede a nova alteração do Despacho n.º 8452-A/2015, 

de 31 de julho, o qual alarga o regime de distribuição gratuita de fruta escolar a todas as crianças 

que frequentam a educação pré-escolar nos estabelecimentos de ensino público; possibilita o 

fornecimento, em alternativa, de leite sem lactose e disponibiliza uma quota de 5 % de bebida 

vegetal como alternativa ao leite; suprime o apoio da ASE aos manuais escolares do 2.º ciclo do 

ensino básico dado o alargamento da distribuição gratuita de manuais escolares, no início do ano 

letivo de 2018-2019, a todos os alunos do 2.º ciclo do ensino básico, conforme previsto na Lei do 

Orçamento do Estado para 2018; estende a oferta das refeições escolares destinada aos alunos 

beneficiários da ASE, durante as interrupções escolares do Natal e da Páscoa, a todos os 

estabelecimentos públicos; e determina o pagamento das comparticipações das visitas de estudo, 

por adiantamento, pela DGEstE. 

As medidas enunciadas são concretizadas pelas escolas que incrementam procedimentos nas 

diferentes áreas da ASE. 
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No domínio organizacional, o Conselho Geral define as linhas orientadoras do planeamento e da 

execução das atividades no domínio da ASE, conforme o previsto na alínea i) 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; e os AE/ENA 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 âmbito 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 esses 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 referente à 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 escolares; elaborar a lista nominal 

de sinistrados por ano letivo e preencher e enviar, trimestralmente, à DGEstE os mapas estatísticos 

e financeiros dos acidentes ocorridos. 

No âmbito do apoio alimentar, as escolas 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 o potencial desperdício.  

Os AE/ENA 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, com as alternativas introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 5 de 

julho. Procedem ainda ao acompanhamento do Programa Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do 1.º CEB, assegurando o acesso às refeições a todos os alunos 

que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico. 

As escolas gerem 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 se suportam no documento Bufetes Escolares − orientações, emanado da Direção-Geral 
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da Educação (DGE)24 e no qual se apresentam algumas especificidades nutricionais e aspetos de 

organização e funcionamento do Bufete escolar. 

Sendo o bufete um serviço da ASE, deve apoiar socialmente os alunos e as famílias, proporcionando 

condições para um melhor rendimento escolar. Assim, através dos seus lucros, deve disponibilizar 

pequenos-almoços e refeições intercalares da manhã e da tarde aos alunos devidamente 

sinalizados pela escola. 

Os AE/ENA também gerem 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, nos termos previstos no CCP.  

As bolsas de mérito também se inserem nos auxílios económicos, destinam-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, paga 

por três tranches, 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. 

No domínio organizacional, se o CG definiu as linhas orientadoras do planeamento e da execução 

das atividades no domínio da ASE, conforme o previsto na alínea i) 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. 

Para além disso, e considerando que o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento 

dos apoios no âmbito da ASE está estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, 

 

24 Este documento, anexo à Circular n.º 7/DGE/2012, de 18 de outubro, veio substituir o Ofício 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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desenvolveram-se procedimentos com o objetivo de confirmar o cumprimento das disposições 

legais constantes daquele diploma, bem como as constantes dos despachos anuais relativos à ASE 

que fixaram as comparticipações correspondentes aos apoios sociais: para 2018, o Despacho 

n.º 5296/2017 de 16 de junho, que procede à alteração do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de 

julho, a aplicar no ano letivo de 2015-2016, e o Despacho 5296/2017, de 16 de junho, e Retificação 

n.º 451/2017, de 16 de junho, a aplicar ao ano letivo 2017-2018 e o Despacho n.º 7255/2018, de 

5 de julho, a aplicar ao ano letivo de 2018-2019. 

É dedicada especial atenção à verificação do princípio da gratuitidade da escolaridade obrigatória 

alargada a todos os níveis de ensino. 

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, 

ainda, no cumprimento das orientações dos Bufetes escolares.  

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

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

complementares de apoio implementadas (suplementos alimentares). 

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

 Não foi cabalmente cumprido o estipulado no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, dado 

que: 

 em 12 (29%) escolas foram realizadas recomendações nesta área;  

 não foi inteiramente cumprida a gratuitidade da frequência da escolaridade 

obrigatória, tendo sido efetuadas recomendações em 6 (14%) escolas; 

 Na maioria das escolas, 37 (88%), não foi respeitado o que dispõe o documento Bufetes 

Escolares para a oferta alimentar; 

 Em 10 (24%) escolas não eram cumpridas as instruções relativas aos produtos disponíveis 

nas máquinas automáticas, contendo estas produtos a não disponibilizar; 

 Em 20 (48%) escolas, os procedimentos implementados não eram suficientes para garantir 

que as refeições encomendadas fossem consumidas, não se evitando assim o desperdício 

alimentar e consequentes prejuízos para o erário público. 

 

Decorrente das auditorias realizadas, foram formuladas 287 recomendações para esta área, 

constantes do GRÁFICO 9. 
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GRÁFICO 9 − ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 
A análise do gráfico evidencia 4 tipos de recomendações que foram formuladas com maior 

frequência nos relatórios de auditoria. Representam cerca de 58% do total das recomendações e 

constam no QUADRO 20 seguinte. 

QUADRO 20 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Cumprir o que dispõe o documento Bufetes Escolares para a oferta alimentar 32% 

Assegurar a correta instrução dos processos atribuição de auxílios e bolsas de mérito 29% 

Regulamentar o empréstimo de manuais escolares 8% 

Implementar mecanismos de controlo de encomenda/consumo de refeições 8% 
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A análise do quadro permite concluir que existe um grupo de recomendações com maior expressão, 

32%, que se prende com o cumprimento das orientações emanadas para o funcionamento dos 

Bufetes Escolares tendo, também, relativa preponderância, os grupos de recomendações 

destinadas a Assegurar a correta instrução dos processos de atribuição de auxílios económicos e 

bolsas de mérito (29%), e a Regulamentar o empréstimo de manuais escolares. Apresenta, ainda, 

uma expressão significativa, o grupo de recomendações destinadas a que as escolas implementem 

mecanismos de controlo do consumo de refeições. 

A título comparativo, o QUADRO 21 apresenta as recomendações formuladas nesta área nos anos de 

2017 a 2019. 

QUADRO 21 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 2019 2018 2017 

Acompanhar o serviço de refeitório tendo em conta as orientações em vigor  13 13 18 

Assegurar a correta instrução dos processos atribuição de auxílios económicos 
e bolsas de mérito 29 30 29 

Contemplar no RI o enquadramento da ASE 15 0 11 

Cumprir o estipulado no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, e no 
Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho 15 12 25 

Cumprir o que dispõe o documento Bufetes Escolares para a oferta alimentar 93 34 87 

Definir em CG as linhas orientadoras de planeamento da ASE 15 73 9 

Garantir a correção e aprovação dos registos contabilísticos 7 10 9 

Implementar mecanismos de controlo de encomenda/consumo de refeições  22 8 35 

Regulamentar a utilização do cartão magnético 7 22 9 

Regulamentar o empréstimo de manuais escolares 23 18 27 

Planear e assegurar pelo diretor a execução das atividades no domínio da 
ASE, em conformidade com as linhas orientadoras definidas pelo CG 3 25 6 

Cumprir o princípio da gratuitidade da escolaridade obrigatória 8 9 - 

Afixar os documentos da ASE 18 7 - 

Promover a atribuição de suplementos alimentares aos alunos carenciados 3 9 - 

Proceder ao controlo dos produtos e preços praticados na máquina de venda 
automática 11 3 - 

Assegurar que os preços da papelaria cumpram a sua função social 5 - - 

Outras recomendações 0 3 28 

Total 287 276 293 
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Constata-se um registo elevado de recomendações no ano auditado, em linha com os outros anos 

do riénio considerado. 

Sendo de destacar pela negativa, e em nível bastante elevado, que em relação ao ano transato de 

2018, a recomendação Cumprir o que dispõe o documento Bufetes Escolares para a oferta 

alimentar, mais que duplicou, depois de ter tido uma descida quase na mesma proporção de 2017 

para 2018; assim como a recomendação Implementar mecanismos de controlo de 

encomenda/consumo de refeições, onde se verificou uma variação assimétrica entre 2017 e 2019, 

já que em 2018 tinha reduzido para uma expressão pouco significativa. A par do já referido, 

mantém um registo elevado a falta de regulamentação, por parte das escolas, o que respeita ao 

empréstimo de manuais escolares; o aumento, de 2018 para 2019, do não controlo quanto aos 

produtos alimentares e preços praticados nas máquinas de venda automática. Pela positiva 

destaca-se uma redução significativa do grupo de recomendações Planear e assegurar pelo diretor 

a execução das atividades no domínio da ASE, em conformidade com as linhas orientadores 

definidas pelo CG, Regulamentar a utilização do cartão magnético; e Promover a atribuição de 

suplementos alimentares aos alunos carenciados.  

Salienta-se, como acima já se sublinhou, o grupo de recomendações respeitantes ao não 

cumprimento integral da gratuitidade da escolaridade obrigatória, que se mantém num registo 

expressivo no triénio, embora com tendência decrescente nos últimos dois anos, face a 2017, 

sendo, contudo, de assinalar porquanto se prende com o não cumprimento integral do 

Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho que dá corpo ao princípio consignado na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, bem como no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, que enquadra a ASE.  

Por fim, no que respeita à implementação de mecanismos de controlo de encomenda/consumo de 

refeições das escolas auditadas, com base nos dados referentes a 35 relatórios que evidenciavam 

a taxa de desperdício anual dos refeitórios, foi possível construir o QUADRO 22 que evidencia as 

taxas de desperdício alimentar relativamente às refeições encomendadas e não consumidas pelos 

alunos. O quadro tem como referência a informação veiculada pela DGEstE no documento 

RECORRA – Informação Essencial (2015), a qual obriga à necessidade de justificação sempre que a 

taxa de desperdício for superior a 5%. 

QUADRO 22 − ANÁLISE DO DESPERDÍCIO NO REFEITÓRIO 

 TAXA DE DESPERDÍCIO 

 0-1% 1 a 5% mais de 5% 

N.º de Escolas 6 12 17 
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Constata-se que 6 AE/ENA apresentam uma taxa de desperdício residual, tendencialmente nula 

(entre 0 e 1%), 12 situam-se abaixo do limite de desperdício referido pela DGEstE (5%), e 17 

apresentam uma taxa de desperdício superior a 5%, a qual recomenda a adoção/reforço de 

medidas que contribuam para diminuição da taxa de desperdício alimentar, sobretudo quando a 

responsabilidade é dos utentes do refeitório, cabendo à escola implementar os procedimentos 

tidos por convenientes para corrigir tais comportamentos, tendo presente os pontos 9 e 10 do 

Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho25.   

 

1.2.9. Sistemas de Informação 

As escolas dispõem de aplicações informáticas que utilizam de forma cada vez mais sistemática 

em diversas áreas: para a realização das tarefas de cariz administrativo, financeiro e pedagógico, 

associadas ao desenvolvimento da sua atividade e para prestação de informação interna e externa. 

A gestão dos AE/ENA pressupõe o envio mensal, para o Ministério da Educação, de elementos de 

informação sobre aspetos financeiros e de recursos humanos respeitantes a esses estabelecimentos 

de ensino, incluindo informação relacionada com a ação social escolar. 

A prestação anual de contas anual ao Tribunal de Contas é efetuada obrigatoriamente por via 

eletrónica.        

As referidas aplicações informáticas estão certificadas26 pelo Ministério da Educação apenas para 

a exportação de dados. Esta certificação não abrange as funcionalidades dos programas 

informáticos, cuja adequação às necessidades das escolas é da responsabilidade do IGEFE e da 

direção das mesmas.     

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

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

imobilizado, expediente e ASE. 

 

25 Pontos 9 e 10 do Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho: 9- O agrupamento de escolas ou escola não agrupada deverá 
promover junto dos alunos e famílias o princípio do não desperdício das refeições marcadas e não consumidas pelos 
alunos. 10- No âmbito das medidas pedagógicas de combate ao desperdício alimentar implementadas no Agrupamento 
de Escolas/Escola não agrupada, as refeições marcadas e não consumidas poderão ser doadas a instituições locais, com 
as quais sejam estabelecidas parcerias para o efeito. 

26 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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Os horários dos docentes e das turmas também são elaborados com recurso a uma aplicação 

informática específica. 

As escolas utilizam, ainda, plataformas informáticas dos serviços do ME para a contratação de 

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

As aplicações informáticas acreditadas pelo ME são parametrizadas pelas empresas proprietárias 

que efetuam atualizações online e disponibilizam suportes informativos e formativos acerca das 

funcionalidades e alterações realizadas.  

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 adota procedimentos que garantem a salvaguarda da 

informação obtida a partir das diferentes aplicações informáticas.   

 Em 30 (71%) escolas é necessário implementar procedimentos que garantam o registo de 

todas as informações de suporte à informação contabilística.  

 Em 41 (95%) escolas foram formalmente definidos os níveis de acesso dos utilizadores aos 

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

acessos.  

 Em todas (100%) as escolas estão implementados fluxos de comunicação entre órgãos e 

serviços. 

 Em 39 (93%) escolas encontra-se elaborado um manual de procedimentos para utilização 

das aplicações informáticas.   

Decorrente das auditorias realizadas, foram formuladas 93 recomendações para esta área, 

apresentadas no GRÁFICO 10.  
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GRÁFICO 10 − SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

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

expressão, que perfazem 92% da totalidade das recomendações, as quais se apresentam no 

QUADRO 23 seguinte.  

QUADRO 23 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Registar todas as informações de suporte à informação contabilística 74% 

Organizar/Arquivar a informação contabilística 18% 

 92% 

 

A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 24 as recomendações formuladas nesta área nos 

anos de 2017 a 2019. 
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QUADRO 24 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 2019 2018 2017 

Atualizar o sistema de informação contabilístico 0 0 5 

Registar todas as informações de suporte à informação contabilística 69 - - 

Definir níveis de acesso às aplicações informáticas 1 2 6 

Elaborar manual de procedimentos para utilização de aplicações informáticas 3 4 12 

Otimizar a utilização de aplicações informáticas 3 4 11 

Organizar/Arquivar a informação contabilística 17 5 7 

Garantir o registo de todos os documentos de receita e de despesa 0 1 - 

Implementar fluxos formais de comunicação entre órgãos e serviços 0 3 - 

Outras recomendações 0 2 1 

Total 93 21 42 

 

Com base nos dados do quadro anterior, constata-se um aumento significativo no número de 

recomendações formuladas em 2019, que resultam da inclusão nesta área de auditoria da 

recomendação Registar todas as informações de suporte à informação contabilística que nos dois 

anos anteriores se encontrava dispersa por outras áreas de auditoria, designadamente da receita 

e da despesa e que, como se constatou pelo QUADRO 23, representa 74% das recomendações 

formuladas nesta área. Por outro lado, verifica-se o considerável aumento do número de 

recomendações em Organizar/Arquivar a informação contabilística que inverteu a tendência 

decrescente de 2017 para 2018.   

 

 

1.2.10. Prestação de Contas 

Dispõe o artigo 51.º da Lei n.º 98/97 de 26 de agosto (Lei de Organização e Processo do Tribunal 

de Contas – LOPTC27) que estão sujeitas à elaboração e prestação de contas os serviços do Estado, 

personalizados ou não, qualquer que seja a sua natureza jurídica, dotados de autonomia 

administrativa ou de autonomia administrativa e financeira, incluindo os fundos autónomos e 

organismos em regime de instalação.   

 

27 Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas - Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação, resultante 
da republicação feita pela Lei n.º 20/2015, de 9 de março, e das alterações introduzidas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e, mais recentes, pela Lei n.º 2/2020, de 31/03. 
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De acordo com o estabelecido nos n.ºs 4 e 5 do artigo 52.º da mesma Lei e salvo disposição legal 

e específica, as contas prestadas por anos económicos são remetidas ao Tribunal até ao dia 30 de 

abril do ano seguinte àquele a que respeitam, por via eletrónica. Esta forma de apresentação de 

contas é efetuada no sítio eletrónico do TC, em www.tcontas.pt, tendo, para o efeito, sido 

atribuída a cada entidade prestadora uma chave de acesso individual à aplicação. Assim o determina 

a Instrução n.º 1/2019 de 13 de fevereiro do TC, publicada no Diário da República n.º 46/2019, Série 

II, de 06-03-2019, que também evidencia a forma de organização, como também disponibiliza o 

conjunto de documentos a submeter, de acordo com os referenciais contabilísticos aplicáveis. 

Nos termos da Resolução n.º 7/2018, de 06 de dezembro, do mesmo TC, publicada no Diário da 

República, n.º 6/2019, Série II de 09 de janeiro de 2019, que estabelece as orientações relativas 

à prestação de contas relativas ao ano de 2018 e gerências partidas de 2019, a Entidade está obrigada 

à remessa do processo e prestação de contas do ano económico de 2018, até 30 de abril de 2019.  

As escolas prestam contas por anos económicos elaboradas pelos responsáveis da respetiva 

gerência, o Conselho Administrativo, que remetem ao TC de acordo com as instruções legalmente 

estabelecidas por esta entidade. Para tal, elaboram as contas de gerência e documentam-nas de 

acordo com as instruções estabelecidas, sendo o seu envio ao TC regulado pela Resolução n.º 

07/2018, de 06 de dezembro, publicada no Diário da República n.º 6/2019, Série II de 09 de janeiro 

de 2019, relativa à prestação de contas do ano de 2018.  

De acordo com o n.º. 2 do artigo 1.º da Portaria n.º 128/2017, de 5 de abril, todas as entidades 

abrangidas pelo n.º 3 do Decreto- Lei n.º 192/2015, de 11 de novembro, onde se incluem os 

estabelecimentos de educação e ensino básico e ensino secundário, ficaram obrigadas a 

implementar o Sistema de Normalização Contabilístico para a Administração Pública, denominado 

por SNC-AP, a 1 de janeiro de 2018. Após esta data, todos os movimentos contabilísticos são objeto 

de exportação neste novo sistema contabilístico, sendo o IGeFE a entidade responsável por receber 

e consolidar a informação exportada, realizada automática e mensalmente, no dia 15 para o 

SIGeFE (Sistema Integrado de Gestão Financeira da Educação) abrangendo todos os registos do mês 

anterior. Desta forma, o IGeFE passa a dispor de forma contínua, de informação quanto à execução 

do orçamento. 

No tocante à Ação Social Escolar (ASE) as verbas foram integradas na contabilidade das escolas, 

pela primeira vez, a partir de 2016, autonomizadas no registo contabilístico, através da 

desagregação das Fontes de Financiamento por duas Medidas: i) Medida 017 – Educação - 

Estabelecimentos de Ensino não Superior – para a receita/despesa com origem no Orçamento de 

Estado e Orçamento com Compensação em Receita abrangendo as operações correntes e de 

capital; e ii) Medida 019 – Educação- Serviços auxiliares de Ensino para a receita/despesa a realizar 

no âmbito da Ação Social Escolar.   

http://www.tcontas.pt/
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A prestação de contas ao TC é acompanhada de uma guia de remessa que identifica a entidade 

prestadora, com a indicação do referencial contabilístico aplicável, neste caso SNC-AP, da forma 

de entrega e de lista discriminativa da documentação entregue.  

As escolas também informam, mensalmente, a DGEstE através de plataformas eletrónicas que 

possibilitam o registo de verbas e valores da ação social escolar (REVVASE), contemplando esta 

plataforma distintos módulos para os diferentes programas da ASE, e o registo eletrónico de 

controlo de refeições em refeitórios adjudicados (RECORRA).  

Paralelamente ao lançamento dos dados nas plataformas mencionadas são enviados, também para 

a DGEstE, mensalmente, mapas de dados relativos à gestão do refeitório e ao consumo do leite 

escolar, e, trimestralmente, mapas de execução financeira da ASE, Mod. DRE/ASE n.º 1/94, da 

execução da receita e da despesa nos setores da ação social escolar − bufete, refeitório, papelaria, 

seguro escolar, auxílios económicos, transportes, e leite escolar, mapas da gestão do refeitório, 

mapas do número de refeições, do seguro escolar e do 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 que em: 

 22 (52%) escolas não foram formuladas recomendações nesta área. 

 8 (19%) escolas o relatório da conta de gerência não foi objeto de aprovação pelos órgãos 

próprios, designadamente o Conselho Administrativo e/ou o Conselho Geral. 

 6 (14%) escolas ouve necessidade de recomendar a retificação da conta de gerência e o seu 

reenvio às entidades destinatárias. 

 3 (7%) escolas do universo auditado, a remessa da conta de gerência não ocorreu dentro 

do prazo legal, tendo sido solicitada a prorrogação do prazo de entrega ao Tribunal de 

Contas. 
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Nesta área formularam-se 29 recomendações apresentadas no GRÁFICO 11. 

GRÁFICO 11 − PRESTAÇÃO DE CONTAS (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 
 

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

expressão, que perfazem 63% da totalidade das recomendações, as quais se apresentam no QUADRO 

25 seguinte. 

QUADRO 25 − RECOMENDAÇÕES MAIS FREQUENTES: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Elaborar/Aprovar o relatório da Conta de Gerência pelos órgãos competentes 28% 

Retificar e reenviar a Conta de Gerência 21% 

Aprovar em CA e remeter a Conta de Gerência dentro do prazo legal 14% 

 63% 

 

A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 26 as recomendações formuladas nesta área nos 

anos de 2017 a 2019.   
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QUADRO 26 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 2019 2018 2017 

Aprovar em CA e remeter a Conta de Gerência dentro do prazo legal 4 4 1 

Elaborar/Aprovar o relatório da Conta de Gerência pelos órgãos competentes 8 4 12 

Garantir que a Conta de Gerência reflita os factos económicos ocorridos na 
gerência 2 7 21 

Retificar e reenviar a Conta de Gerência 6 3 3 

Integrar na prestação de contas, todas as contas bancárias da entidade 0 1 _ 

Arquivar no dossier das atas do CA, a ata que aprova a CG 4 _ _ 

Corrigir e exportar os documentos financeiros para a DGEstE e IGeFE 3 _ _ 

Outras recomendações 2 0 4 

Total 29 19 41 

 

 

Nesta área de auditoria, o total das recomendações em 2019 evidencia um aumento em relação 

ao ano anterior, porém, ainda significativamente menor do que em 2017. Sobressai pela sua maior 

representatividade a recomendação relativa ao exercício de competência atribuídas, quer ao 

Conselho Administrativo, quer ao Conselho Geral, relativas à elaboração e aprovação do relatório 

de contas de gerência, bem como a recomendação relativa ao rigor da informação prestada na 

Conta de Gerência, designadamente a de Retificar e reenviar a Conda de Gerência. Evidencia-se, 

também, o registo de duas recomendações, em 2019, não ocorridas nos dois anos anteriores, 

respeitantes à necessidade de arquivamento no dossier das atas do Conselho Administrativo da ata 

que aprovou a Conta de Gerência, e de correção e envio da informação prestada a entidades do 

Ministério da Educação. 
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1.3. Acompanhamento de recomendações  

Sem prejuízo da obrigação do serviço de inspeção proceder ao acompanhamento do resultado das 

recomendações e propostas formuladas, as entidades públicas visadas devem fornecer-lhe, no 

prazo de 60 dias contados a partir da data de receção do relatório final homologado, as 

informações sobre as medidas e decisões entretanto adotadas na sequência da sua intervenção, 

podendo ainda pronunciar-se sobre o efeito da ação28. 

Em 2019, foram também realizadas 27 intervenções de follow-up para avaliar o grau de 

implementação das recomendações obrigatórias e o acolhimento das sugestões de melhoria, sendo 

que uma delas ocorreu numa instituição do ensino superior. 

Todas as intervenções foram realizadas em regime não presencial, em resultado do envio para a 

IGEC, pela entidade auditada, do suporte documental probatório da efetiva implementação das 

recomendações. Porém, apenas 11 (41%) das entidades auditadas cumpriram na íntegra e no prazo 

que foi estipulado essa obrigação legal prevista no artigo 15.º, n.º 6, do DL n.º 276/2007, de 31 de 

julho, que aprova o regime jurídico da atividade de inspeção da administração direta e indireta 

do Estado. 

Em 16 (59%) entidades auditadas houve necessidade de a equipa de auditoria solicitar novos 

comprovativos adicionais para análise integral da implementação das recomendações do relatório 

final de auditoria. 

Foi analisada a implementação de 1113 recomendações, das quais 894 foram dadas como 

totalmente implementadas, 132 encontravam-se em execução, e 87 tinham prevista a sua 

aplicação para momento futuro adequado (GRÁFICO 12 e QUADRO 27). 

GRÁFICO 12 – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES (N.º DE RECOMENDAÇÕES) 

 

 

28 Art.º 15.º, n.º 6, do DL n.º 276/2007 - Regime jurídico da atividade de inspeção, auditoria e fiscalização dos serviços 
da administração direta e indireta do Estado. 
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A análise do QUADRO 27 permite concluir que a grande maioria das recomendações estavam 

totalmente implementadas, 80%, à data da realização das ações de acompanhamento, estavam 

em implementação 12%, e, estava prevista a implementação no futuro, quando ocorressem, de 8%.  

QUADRO 27 – GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

Totalmente implementadas 894 80% 

Em execução 132 12% 

Prevista  87 8% 

Total 1113 100% 

 

A análise do QUADRO 28, seguinte, evidencia a existência de quatro áreas de auditoria com maior 

expressão nas recomendações verificadas, estando, naturalmente, em consonância, com o maior 

número de recomendações enunciadas nesses setores. As áreas de auditoria relacionadas com as 

Despesas com Pessoal, Ambiente e Controlo, Aquisição de Bens e Serviços, e Ação Social Escolar, 

perfazem 73% da totalidade das recomendações verificadas. 

QUADRO 28 − RECOMENDAÇÕES VERIFICADAS POR ÁREA DE AUDITORIA 

  2019 

  N.º % 

Ambiente de Controlo 203 18% 

Orçamento e Planeamento   53 5% 

Meios Financeiros Existentes: Tesouraria 116 10% 

Meios Financeiros Existentes: Receita 45 4% 

Aplicação dos Meios Financeiros: Despesas com Pessoal 227 20% 

Aplicação dos Meios Financeiros: Aquisição de Bens e Serviços  201 18% 

Aplicação dos Meios Financeiros: Despesas de Capital e Património 25 2% 

Organização e Funcionamento da ASE 184 17% 

Sistemas de Informação  44 4% 

Prestação de Contas 15 1% 

Total 1113 100% 
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A análise do QUADRO 29, seguinte, que reflete o grau de implementação de recomendações por área 

de auditoria, nas entidades em que decorreu a ação de follow-up, permite concluir que a média 

de implementação total das recomendações formuladas atingiu 77%, que em execução se 

encontravam 14%, e que estava prevista a implementação de 9% das recomendações, quando 

ocorresse o momento adequado para o efeito. 

Por área específica de auditoria, observa-se que, no que respeita à implementação total, o valor 

máximo atingiu os 93%, na Receita, enquanto que o valor mínimo foi de 60%, na Prestação de 

Contas. No que respeita às recomendações em execução, o valor máximo atingiu os 27%, na área 

da Prestação de Contas enquanto que o valor mínimo foi de 4% na Receita. Em relação às 

recomendações cuja implementação se encontrava prevista quando ocorressem, o valor máximo 

atingiu os 20% nos Sistemas de Informação, enquanto que o valor mínimo foi de 2% na área da 

Receita. 

QUADRO 29 – GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES POR ÁREA DE AUDITORIA 

  2019 
 TOTAL EM EXECUÇÃO PREVISTA TOTAL 

  N.º % N.º % N.º % N.º % 

Ambiente de Controlo 171 84% 20 10% 12 6% 203 100% 

Orçamento e Planeamento   44 83% 4 8% 5 9% 53 100% 

Meios Financeiros Existentes: Tesouraria 93 80% 13 11% 10 9% 116 100% 

Meios Financeiros Existentes: Receita 42 93% 2 4% 1 2% 45 100% 

Aplicação dos Meios Financeiros: Despesas 
com Pessoal 195 86% 21 9% 11 5% 227 100% 

Aplicação dos Meios Financeiros: Aquisição de 
Bens e Serviços  155 77% 27 13% 19 9% 201 100% 

Aplicação dos Meios Financeiros: Despesas de 
Capital e Património 17 68% 6 24% 2 8% 25 100% 

Organização e Funcionamento da ASE 141 77% 27 15% 16 9% 184 100% 

Sistemas de Informação  27 61% 8 18% 9 20% 44 100% 

Prestação de Contas 9 60% 4 27% 2 13% 15 100% 

Total 894  77% 132  14% 87  9% 1113   

 

Os valores antes referidos, relativos aos máximos valores da implementação total, explicam-se 

pelo facto de haver áreas de auditoria cujas ocorrências decorrem com mais frequência, como são 

os casos da Receita, das Despesas com Pessoal e do Ambiente e Controlo, enquanto que as que 



 

 

 
79 

evidenciam valores mínimos na implementação total, isso se justifica porque a mesma se verifica 

mais espaçadamente ou em maior contínuo temporal, no caso, a Prestação de Contas, os Sistemas 

de Informação e as Despesas de Capital e Património. 

Face ao anteriormente referido, apresentam-se no QUADRO 30, seguinte, por área de auditora, os 

grupos com maior e menor grau de implementação total. 

QUADRO 30 – ÁREAS DE AUDITORIA COM MAIOR E MENOS IMPLEMENTAÇÃO TOTAL DAS RECOMENDAÇÕES 

Maior implementação total Menor implementação total 

Meios Financeiros Existentes - Receita 93% Prestação de contas 60% 

Aplicação dos Meios Financeiros – Despesas com Pessoal 86% Sistemas de informação 61% 

Ambiente e Controlo 84% Despesas de capital e Património 68% 

 

Em todas as entidades onde foram desenvolvidas ações de acompanhamento de implementação 

das recomendações foi proposta, e superiormente acolhida, a finalização dessas ações, o que 

significa que todas as escolas aceitaram e implementaram as recomendações de auditoria, de 

forma satisfatória. 

A título comparativo, apresentam-se no QUADRO 31 as ações de follow-up realizadas no triénio de 

2017 a 2019, num total de 75.   

QUADRO 31 − RECOMENDAÇÕES FORMULADAS: PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 2019 2018 2017 

Ações de follow-up 27 16 32 

Total 27 16 32 

 

As ações de follow-up realizadas em 2019 evidenciam um aumento substancial em relação ao ano 

de 2018 (+11), apesar de menor do que em 2017 (-5). Em valores relativos, as ações de 

acompanhamento para verificação da implementação das recomendações tiveram uma diminuição 

de 50% de 2017 para 2018 e um aumento de 69% de 2018 para 2019. 
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2. 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, afiguram-se pertinentes as seguintes propostas, por 

tema, para apreciação e ponderação tutelar: 

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

pelos Conselhos Administrativos das Escolas de ações de formação sobre o CCP e matérias 

conexas. 

 Aplicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Pública 

(SNC-AP) nas Escolas - Ponderar a frequência pelos Conselhos Administrativos das Escolas, 

de ações de formação sobre o SNC-AP e matérias conexas.   

 Otimização da aplicação prioritária das receitas próprias das Escolas na execução 

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

o ME 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 

ME através do Orçamento de Estado.    

 Desenvolvimento das competências do Conselho Administrativo – Ponderar a frequência 

pelos membros do Conselho Administrativo das Escolas de ações de formação acerca do 

exercício das competências dos órgãos em matérias da gestão administrativa e financeira. 

 Aplicações informáticas em uso nas Escolas – Garantir que as empresas detentoras das 

aplicações informáticas em uso nos serviços Administrativos das Escolas reflitam o mesmo 

entendimento, conforme com a legislação que suporta os procedimentos aplicáveis, 

designadamente no que respeita aos cálculos relativos aos custos com pessoal. 

 


