“O Etado

Relatório de Atividades,
Gestão e Contas
Ano de 2013

1 2014
30 de abril de

RELATÓRIO DE ATIVIDADES, GESTÃO E CONTAS
Ano de 2013
Documento ratificado por deliberação do Conselho Superior em 16 de julho de 2014

Índice
Índice _____________________________________________________________________ 1
Primeira Parte — Relatório de Atividades________________________________________ 1
1

Missão e síntese da atividade ______________________________________________ 1

2

Estrutura orgânica_______________________________________________________ 1

3

Atividade do CFP em 2013 ________________________________________________ 2
3.1

Enquadramento __________________________________________________________ 2

3.2

Publicações ______________________________________________________________ 2

3.3

Intervenções públicas ______________________________________________________ 3

3.4

Cooperação institucional ___________________________________________________ 5

Segunda parte — Relatório de Gestão e Contas ___________________________________ 9
4

5

Recursos _______________________________________________________________ 9
4.1

Recursos humanos ________________________________________________________ 9

4.2

Recursos técnicos ________________________________________________________ 10

4.3

Recursos financeiros ______________________________________________________ 11

Contas _______________________________________________________________ 11

Terceira parte — Relatório e Parecer do Fiscal Único ______________________________ 15

Primeira Parte — Relatório de Atividades
1

Missão e síntese da atividade

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) tem como missão proceder a uma avaliação independente sobre a coerência, o cumprimento dos objetivos definidos e a sustentabilidade das finanças públicas, promovendo, simultaneamente, a sua transparência.
O CFP foi legalmente criado pela revisão de maio de 2011 à Lei de Enquadramento Orçamental
— artigo 12.º–I da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto (Lei de Enquadramento Orçamental), republicada
pela Lei n.º 22/2011, de 20 de maio. Os seus Estatutos foram aprovados pela Lei n.º 54/2011, de 19 de
outubro, e publicados em anexo ao mesmo diploma. Sob proposta conjunta do Presidente do Tribunal
de Contas e do Governador do Banco de Portugal, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2012,
de 19 de janeiro, nomeou a primeira equipa de membros do Conselho Superior da instituição.
No âmbito das suas atribuições, cabe ao CFP avaliar os cenários macroeconómicos adotados
pelo Governo e a consistência das projeções orçamentais com esses cenários, bem como o cumprimento das regras orçamentais estabelecidas e ainda a situação financeira das regiões autónomas e
das autarquias locais. Cabe-lhe também avaliar a situação económica e financeira das entidades do
setor público empresarial e o seu potencial impacto sobre a situação consolidada das contas públicas
e a sua sustentabilidade.
Cabe igualmente ao CFP acompanhar a execução orçamental das administrações públicas, analisar a dinâmica da dívida pública e a evolução da sua sustentabilidade, bem como a evolução dos
compromissos existentes, nomeadamente a nível dos sistemas de saúde e segurança social, das parcerias público-privadas e das concessões, incluindo a avaliação das suas implicações na sustentabilidade das finanças públicas e, ainda, a despesa fiscal.

2 Estrutura orgânica
De acordo com o artigo 10.º dos Estatutos, são órgãos do CFP o conselho superior, a comissão
executiva e o fiscal único.
O Conselho Superior é órgão máximo do CFP, sendo responsável pelo cumprimento da sua missão, pela prossecução das suas atribuições, pela definição do seu plano de atividades e pela aprovação
dos regulamentos internos. O Conselho Superior é um órgão colegial, constituído por cinco membros
– o Presidente, o Vice-Presidente, o Vogal Executivo e dois Vogais Não-Executivos. Pode integrar até
dois membros não nacionais, preferencialmente de outros Estados-Membros da União Europeia. O
presidente e o vogal executivo são obrigatoriamente residentes em Portugal.
A Comissão Executiva assegura a gestão corrente do CFP. É composta, por inerência das respetivas
funções, pelo Presidente do Conselho Superior, pelo Vogal Executivo e pelo Diretor dos Serviços técnicos do CFP.
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O Fiscal Único é o órgão responsável pelo controlo da gestão financeira e patrimonial do Conselho
das Finanças Públicas e sua legalidade.
O Conselho Superior foi integralmente provido com a tomada de posse, em 16 de fevereiro de
2012, dos seus cinco membros, identificados na Subsecção 4.1 deste Relatório. No ano de 2013, reuniu
formalmente oito vezes e as atas destes encontros estão disponíveis no portal Internet. Para além das
reuniões presenciais e formais, os membros do Conselho Superior interagiram intensivamente por outros meios, designadamente através de correio electrónico e videoconferência.
Nos termos do artigo 21.º dos Estatutos, compete à Comissão Executiva assegurar a gestão corrente do CFP. Em 2013, a gestão corrente foi assumida pela Presidente e pelo Vogal Executivo.
Na sequência de proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e do Governador do
Banco de Portugal, o Ministro de Estado e das Finanças nomeou, com efeitos a partir de 4 de julho de
2012, Carlos Fernando Calhau Trigacheiro como Fiscal Único do CFP. Desde então, tem acompanhado
e dado parecer sobre a estruturação administrativo-financeira da instituição, além de exercer as demais competências definidas nos Estatutos.

3 Atividade do CFP em 2013

3.1 Enquadramento
O ano de 2013 foi o segundo ano de funcionamento do CFP. No ano em apreço, o CFP consolidou o processo da sua instalação institucional, a nível de recursos humanos e materiais, por forma a
dispor dos meios que lhe permitam cumprir as suas atribuições. Foi também um ano de expansão na
produção de publicações e outras formas de intervenção no espaço público. Igualmente cresceu a intensidade de cooperação com outras instituições.

3.2 Publicações
O n.º 1 do artigo 7.º do Estatutos do CFP determina que, no âmbito das suas atribuições, o
Conselho produza, “obrigatória e previamente à sua apreciação na Assembleia da República, relatórios
sobre: a) O Programa de Estabilidade e Crescimento e demais procedimentos no quadro regulamentar
europeu do Pacto de Estabilidade e Crescimento; b) O Quadro Plurianual de Programação Orçamental;
c) A proposta de Orçamento do Estado.” Deve ainda “produzir relatórios regulares sobre a sustentabilidade das contas públicas e outros que considere convenientes”.
O Quadro 1 identifica as publicações produzidas durante o ano em apreço, todas disponíveis
em português e inglês no Portal do CFP. A coluna “Título” apresenta a hiperligação para os documentos
em língua portuguesa, a partir da qual podem ser descarregados a própria publicação e o material
conexo, como apresentações em conferência de imprensa ou na Assembleia da República.
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Para além dos relatórios, emitidos em cumprimento da obrigação legal constante das normas
acima transcritas, foram publicados um parecer, uma publicação ocasional e um apontamento.
Quadro 1 — Lista de publicações do CFP
Título

Tipo

Parecer do CFP relativo à 7.ª alteração à Lei de Enquadramento Orçamental (Proposta de Lei n.º 124/XII)
Análise dos Limites à Dívida nas Propostas de Lei de Finanças Regionais e Locais
Análise das Propostas de Lei de Finanças Subnacionais

N.º

Parecer

Data

1/2013 fevereiro

Publicação
ocasional
Relatório

1/2013 abril
1/2013 abril

Análise da conta das administrações públicas em 2012

Relatório

2/2013 abril

Análise do Documento de Estratégia Orçamental 2013-2017

Relatório

3/2013 maio

Análise da Alteração ao Orçamento do Estado para 2013
Análise da conta das Administrações Públicas no 1.º trimestre de
2013

Relatório

4/2013 junho

Relatório

5/2013 julho

Apontamento
1/2013 outubro
do CFP

Apontamento sobre Dívida Pública
Análise da conta das Administrações Públicas no 1.º semestre de
2013
Análise da proposta do Orçamento do Estado para 2014

Relatório

6/2013 outubro

Relatório

7/2013 novembro

No âmbito da conferência internacional dedicada à reforma do sector público, realizada em
janeiro de 2013 e co-organizada por Banco de Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian e Conselho das
Finanças Públicas, foi publicada pelas três entidades o livro ““Proceedings” da conferência e workshop
”Para uma Reforma Abrangente da Organização e Gestão do Sector Público” em maio. Disponibiliza à
sociedade os estudos e comentários elaborados pelos participantes naquele evento.

3.3 Intervenções públicas
Entrevistas e declarações de membros do Conselho Superior, nessa qualidade, em atos públicos são outros veículos de difusão dos resultados da atividade do Conselho. O Quadro 2 identifica as
intervenções públicas realizadas em 2013.
Quadro 2 — Lista de intervenções públicas do Conselho Superior
Data
21.01.2013
28.01.2013

18.02.2013

22.02.2013

Membro do Conselho Superior

Evento
Entrevista da Presidente do CFP ao “Jornal Público”
Conferência “Para uma reforma abrangente da organização e gestão do sector
público”
Participation em painel sobre “MacroFiscal Institutions for Stability and
Growth”, Joint Vienna Institute, Áustria
Audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República

Teodora Cardoso
Rui Nuno Baleiras

A Reforma do sector público:
Aspetos conceptuais

George Kopits

Instituições para o crescimento económico e a estabilidade

Teodora Cardoso;
Rui Nuno Baleiras

Revisão da Lei de Enquadramento Orçamental

07 e 08
03.2013

Bellagio Group Meeting

Jürgen von Hagen

13.03.2013

IMF-OECD Workshop on Fiscal Councils

Jürgen von Hagen
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Tema da intervenção

Título: "The effectiveness of
fiscal councils"

Membro do Conselho Superior

Data

Evento

20.03.2013

Intervenção no “Forum das Políticas Públicas 2013″, ISCTE-IUL

Conferência “Que meios para o nosso
futuro: o próximo Quadro Financeiro da
22.03.2013 União Europeia”, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa,
Braga
Artigo de opinião na edição electrónica
27.03.2013
do jornal The Wall Street Journal
Audição na Comissão de Orçamento, Fi03.04.2013 nanças e Administração Pública da Assembleia da República
Audição na Comissão de Ambiente, Or24.04.2013 denamento do Território e Poder Local
da Assembleia da República

Teodora Cardoso

Rui Nuno Baleiras

George Kopits
Teodora Cardoso;
Rui Nuno Baleiras

Teodora Cardoso;
Rui Nuno Baleiras

Participação da Presidente do CFP no colóquio promovido pelo Tribunal de Contas, em co-organização com a Fondafip
29.04.2013 (Association pour la Fondation Internationale des Finances Publiques) e o Instituto de Direito Económico, Financeiro e
Fiscal da Universidade de Lisboa
Seminário na NOVA School of Business
08.05.2013
and Economics, Lisboa
Entrevista do Vogal Não-Executivo do
12.05.2013
CFP ao jornal “Correio da Manhã”
Intervenção nas XVII Jornadas Fiscais da
16.05.2013
Universidade Lusíada
Artigo de opinião na edição electrónica
29.05.2013
do jornal Financial Times
05.06.2013

Audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República

14.06.2013

Audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República

Políticas Orçamentais em
Contexto de Crise

George Kopits

Título: “The Euro crisis: an
American perspective"

George Kopits
Teodora Cardoso
George Kopits
Teodora Cardoso;
Jürgen von Hagen;
Rui Nuno Baleiras;
Carlos Marinheiro
Teodora Cardoso;
Jürgen von Hagen;
Rui Nuno Baleiras;
Carlos Marinheiro

Participação no 19.º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvi20.06.2013
mento Regional – “Políticas de Base Regional e Recuperação Económica”

Rui Nuno Baleiras

Participação no 19.º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvi21.06.2013
mento Regional – “Políticas de Base Regional e Recuperação Económica”

Rui Nuno Baleiras

Entrevista da Presidente do CFP ao jornal "SoL”

Título: “Quais os recursos necessários para sustentar a intervenção do Estado?”
Desenvolvimento económico
e finanças públicas em Portugal: implicações do Quadro
Financeiro Plurianual
2014/2020
Título: “Constitutional mob
rule in Hungary”
Propostas de Lei n.ºs
121/XII/2.ªe 122/XII/2.ª – Finanças Públicas Subnacionais
Análise à proposta de lei que
estabelece o regime financeiro das autarquias locais e
das entidades intermunicipais (PPL 122/XII/2.ª)

Teodora Cardoso

Participação da Presidente do CFP no Seminário parlamentar de alto nível da
OCDE, na Suécia, subordinado ao
17.06.2013
Teodora Cardoso
tema“From Economic Turbulence to Inclusive Growth: Lessons from the Nordic
Model?”

05.07.2013

Tema da intervenção

Título: “A crise no contexto
nacional e internacional”
Título: "Simplicity wins in
daunting tax task”
Análise do Documento de Estratégia Orçamental 20132017
Análise da Alteração ao Orçamento do Estado para 2013

Apresentação do CFP no painel dedicado ao “Case study:
Working with Independent
Fiscal Councils”
Organizador e moderador da
sessão plenária: Regional Poliy: Results and Challenges
Ahead in Portugal and Europe
Orador na sessão especial dedicada ao tema das finanças
públicas e do desenvolvimento regional: “Analysis of
the Legal Proposals for New
Subnational Finance Laws”

Teodora Cardoso
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Data

Membro do Conselho Superior

Evento

Tema da intervenção

08.07.2013

Conferência anual do Nova Economics
Club

Teodora Cardoso

Título: “The role of institutions in economic adjustment: the ECB”

10.07.2013

Participação no OECD Workshop sobre
What Makes Independent Fiscal Institutions Work? Chancelaria Federal, Viena,
Áustria

George Kopits

Título: "Inter-institutional dynamics"

11.07.2013

Conferência TSF/OTOC

Teodora Cardoso

Título: “A gestão dos dinheiros públicos e a política”

Declarações à revista Sanlian LifeWeek
(China)
22.07.2013 Artigo publicado no Jornal de Negócios
Participação na 11.ª Semana Europeia
das Cidades e Regiões, em Bruxelas –
08.10.2013
Workshop “The State of Descentralisation in Europe”
Participação da Presidente do CFP no 5.º
Congresso Nacional dos Economistas so08.10.2013 bre o tema “Que Estado? O papel e a dimensão do Estado nas Próximas Décadas”
14.07.2013

11.11.2013

12.11.2013
12.11.2013
2.12.2013

Audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública da Assembleia da República
Entrevista da Presidente do CFP à RTP
Informação
First IMF Statistical Forum "Statistics for
Global Economic and Financial Stability"
Entrevista da Presidente do CFP ao
DN/TSF
Artigo publicado no livro “A Austeridade
cura? A Austeridade mata?”, novembro
de 2013

Carlos Marinheiro
Carlos Marinheiro
Rui Nuno Baleiras

Título: “Incentive design: how
decentralisation offenses
may turn into national fiscal
distress”

Teodora Cardoso

A Reforma do Estado: Considerações de Política Económica

Teodora Cardoso;
Jürgen von Hagen;
Rui Nuno Baleiras;
Carlos Marinheiro;
George Kopits

Análise à Proposta de Orçamento do Estado para 2014

Teodora Cardoso
Jürgen von Hagen

Título: “Fault lines in the public sector”

Teodora Cardoso
Teodora Cardoso

Título: “Austeridade e alternativas”

5.12.2013

Artigo que integra o Anuário O Economista, n.º 23, 2013

Teodora Cardoso

Título: “A metamorfose indispensável: do controlo orçamental para a gestão das finanças públicas”

5.12.2013

Artigo que integra o livro ”Políticas Públicas para a Reforma do Estado”, dezembro de 2013

Teodora Cardoso

Título: “Definição e financiamento das políticas públicas”

24.12.2013

Artigo no portal VoxEU

George Kopits

2013, s/
data

Coordenação de livro publicado por Oxford University Press.

George Kopits

5.12.2013

Título: “A minimalist approach to fiscal oversight"
Título: Restoring public debt
sustainability: the role of independent fiscal institutions

3.4 Cooperação institucional
Em matéria de cooperação institucional, registou-se uma intensificação na interação do CFP
com outras instituições.
Neste domínio, merece destaque o impulso que o CFP, em conjunto com o Banco de Portugal
e a Fundação Calouste Gulbenkian, tem dado à reflexão sobre a reforma do sector público. De 28 a 30
de janeiro, as três instituições realizaram em Lisboa a conferência internacional “Para uma Reforma
Relatório de Atividades, Gestão e
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Abrangente do Organização e Gestão do Sector Público”. Em abril, as comunicações foram publicadas
em livro. A avaliação deste evento conduziu os organizadores a lançarem um repto alargado à sociedade portuguesa no sentido de contribuir para a formação de opinião fundamentada sobre os desafios
que o sector público precisa vencer. Este repto traduziu-se na organização de um ciclo de seminários
intitulado “Sextas da Reforma – Para uma reforma abrangente da organização e da gestão do sector
público” As sessões decorrem tipicamente uma vez por mês, numa sexta-feira à tarde, na sede da
Fundação Calouste Gulbenkian. Em cada seminário, especialistas fazem apresentações e comentários
sobre os temas em análise, alargando-se a discussão ao público presente. Os objetivos pretendidos
são: realçar a importância de uma reforma abrangente da Administração Pública portuguesa; contribuir para a criação de uma opinião pública informada, que motive os protagonistas políticos a promoverem e apoiarem a indispensável reforma do setor público; e estimular o surgimento de soluções
concretas adaptadas ao caso português, mas tendo em conta as melhores práticas internacionais. O
lista os seminários desta iniciativa que decorreram em 2013.
Quadro 3 — Seminários em 2013 integrados na Iniciativa Sextas da Reforma
Data

Tema

Financial information of
good quality, in time and
20.09.2013
for multiple uses - the
Swedish experience
Uma burocracia insuficientemente burocratizada?
Uma estranha interpreta25.10.2013
ção sobre a administração
da Administração Pública

22.11.2013 O Estado simples

Moderador

Orador principal

Comentadores

Kristina Lundqvist (SweTeodora Cardoso (Conse- dish National Financial
lho das Finanças PúbliManagement AuthorAfonso Silva (eSPap)
cas)
ity (Ekonomistyrningsverket)
Pedro Pita Barros (FunMiguel Pina e Cunha
dação Calouste Gulben(Universidade Nova de
kian e Universidade Nova
Lisboa)
de Lisboa)

João Figueiredo (Tribunal de Contas); Beatriz
Perez (Microsoft Portugal)

Maria Manuel Leitão
Marques (Universidade
de Coimbra)

Paulo Neves (Agência
para a Modernização
Administrativa - AMA);
Sofia Galvão (Vieira de
Almeida & Associados)

Maximiano Pinheiro
(Banco de Portugal)

A colaboração entre o Banco de Portugal, a Fundação Calouste Gulbenkian e o CFP originou
ainda a realização, em 15 de abril de 2013, no Banco de Portugal, do seminário “Endividamento, Ajustamento e Responsabilidade Fiscal: a Experiência do Brasil”. Esta iniciativa, ao trazer a público ensinamentos de uma experiência estrangeira de reforma substantiva do enquadramento das finanças públicas, também se inseriu neste exercício de mobilização pública para a reforma da organização e da
gestão do sector público em Portugal.
Para além das interações do CFP com as entidades acima destacadas, há que referir inúmeras
reuniões de trabalho com instituições muito diversas sobre temas de finanças públicas. Merecem especial referência os contactos com a Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração
Pública, a Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, os membros
do Governo responsáveis pela área das finanças, o Governador e membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, o Presidente e o Diretor-Geral do Tribunal de Contas, o Gabinete do
Ministro da Saúde, a Direção-Geral do Orçamento, o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação
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e Relações Internacionais, do Ministério das Finanças, o Instituto Nacional de Estatística, os Departamentos de Estatística e de Estudos Económicos do Banco de Portugal, o Departamento de Assuntos
Orçamentais do Fundo Monetário Internacional, missões de avaliação da “troika” de instituições financiadoras do programa de ajustamento económico de Portugal, uma delegação do Parlamento Europeu,
uma delegação da Comissão de Orçamento do Parlamento de Cabo Verde, uma missão técnica do
Parlamento de Timor-Leste e outra do Ministério das Finanças do Reino Unido e ainda agências de
notação financeira.
Através de membros do Conselho Superior ou de técnicos, o CFP participou em reuniões internacionais com instituições congéneres. Destacam-se os eventos: “Fifth Annual Meeting – OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions”, em 21 e 22 de fevereiro, Otava. Conferência “Towards Implementing European Public Sector Accounting Standards”, organizada pela Comissão Europeia, em 29 e 30 de maio, Bruxelas; “Roundtable Discussion of Independent Fiscal Institutions operating in the European Union”, em 28 de Outubro, Bratislava; “First Meeting of the EU
Network of Independent Fiscal Institutions (EUIFI), em 27 de novembro, Bruxelas.
O CFP integrou o “Steering Committee para a Reforma Institucional do Ministério das Finanças”, bem como a “Comissão para a Recuperação Financeira Municipal”, constituída em 12 de dezembro, para propor a regulamentação do Fundo de Apoio Municipal estabelecido pela revisão da Lei das
Finanças Locais publicada em setembro.
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Segunda parte — Relatório de Gestão e Contas
4 Recursos
O Conselho das Finanças Públicas, conforme disposto no artigo 1.º dos seus Estatutos, é dotado
de autonomia administrativa e financeira e de património próprio, estando sujeito ao regime dos serviços e fundos autónomos.
Nesta secção, referem-se os principais meios que o CFP utilizou durante o ano de 2013, quer a
nível de recursos humanos quer a nível de recursos financeiros.

4.1 Recursos humanos
A equipa que se responsabiliza pela condução do CFP, constituindo o respetivo Conselho Superior,
tem a seguinte composição:
 Presidente — Teodora Cardoso;
 Vice-Presidente — Jürgen von Hagen;
 Vogal Executivo — Rui Nuno Baleiras;
 Vogal Não-Executivo — Carlos Marinheiro;
 Vogal Não-Executivo — George Kopits.
Em concordância com os estatutos,1 Jürgen von Hagen e George Kopits não são nacionais nem
residem em Portugal, exercendo as suas funções em regime de tempo parcial.
O Conselho Superior assegura as orientações estratégicas, a gestão corrente e a representação
institucional.
No final de 2013, para o desempenho das suas atribuições, o CFP contava com dezasseis trabalhadores, nos serviços técnicos, e um técnico de informática, disponibilizado pela empresa que assegura o funcionamento da infraestrutura de informação e comunicações.
O número de trabalhadores, acima referido, inclui os quatro trabalhadores recrutados em 2012 e
afetos à área administrativo-financeira, e onze técnicos de finanças públicas, bem como um técnico de
comunicação, recrutados ao longo do ano de 2013.
Para esse efeito, foi lançado e concluído um processo de recrutamento de pessoal para a área
técnica, em regime de cedência de interesse público, restrito aos detentores de uma relação jurídica
de emprego público, ou em regime de contrato individual de trabalho.
No ano anterior, havia sido aberto um procedimento de recrutamento com o mesmo objetivo,
apenas limitado aos detentores de uma relação jurídica de emprego público, em regime de nomeação
1

O número 3 do art. 12.º estabelece que “O conselho superior pode integrar até dois membros não nacionais,
preferencialmente de outros Estados membros da União Europeia” e o número 5 do mesmo artigo diz que “O
presidente e o vogal executivo são obrigatoriamente residentes em Portugal”. Jürgen von Hagen tem a nacionalidade alemã e George Kopits as nacionalidades húngara e dos Estados Unidos da América.
Relatório de Atividades, Gestão e
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ou de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, conforme prescreve uma
disposição estatutária, que privilegia o recrutamento de pessoal do CFP mediante os instrumentos de
mobilidade dentro da Administração Pública.2 Este procedimento não permitiu preencher as necessidades de pessoal técnico com a diversidade de qualificações e o perfil académico requeridos pelo vasto
conjunto de tarefas atribuídas ao CFP. Daí, ter sido solicitada e obtida a necessária autorização do
Governo para o recrutamento de trabalhadores sem uma relação jurídica de emprego público.
O Quadro 4 descreve os recursos humanos dos Serviços Técnicos do CFP, no final de 2013, comparativamente com o ano anterior, com referência ao respetivo grupo de pessoal e qualificação académica mais elevada.
Quadro 4 — Recursos Humanos afectos aos Serviços Técnicos do CFP
31-12
2012

31-12
2013

Doutora
mento

Mestrado

Pós-Graduação1

Licencia
tura

Outras
Habilitações

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

11

1

5

4

1

-

Técnico de comunicação

-

1

-

1

-

-

-

Jurista

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

6

5

2

1
2

Grupo de Pessoal

Diretor
Gestor Administrativo e Financeiro
Técnicos de finanças públicas

Técnicos administrativos e
1
1
financeiros
Assistente Técnico
1
1
Total
4
16
1 — Aprovação em curso de Ensino Superior que exige
grau académico.

licenciatura como habilitação de acesso e não confere

4.2 Recursos técnicos
No ano de 2013 procedeu-se à aquisição de licenças dos Softwares: Eviews 8, Standard Version;
Mathtype 6.9 para Windows; MATLAB versão 87.2 (MLALL), optimization Toolbox (OPALL) e Symbolic
Math Toolbox (SMALL); Acrobat Professional 11 Portuguese Platforms, com vista a dotar a equipa técnica das ferramentas necessárias à execução do seu trabalho.
Destaca-se ainda o início do desenvolvimento do projeto da Intranet do CFP, o que permitirá disponibilizar as seguintes funcionalidades: gestão de conteúdos; gestão documental; gestão de contactos; criação de áreas pessoais; gestão de recursos e comunidades de prática.

2

Número 5 do art. 26.º dos Estatutos: “O regime de recrutamento do pessoal dos serviços técnicos é definido
pela comissão executiva, dando prioridade aos instrumentos de mobilidade dentro da Administração Pública,
sem prejuízo da possibilidade de abertura de concursos internacionais”.
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4.3 Recursos financeiros
Nos termos estatutários, o CFP é financiado por Receitas Gerais do Orçamento do Estado. Nesta
sequência, o orçamento do CFP para 2013 faz parte integrante da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.
A preparação do orçamento do Conselho das Finanças Públicas é da responsabilidade do Conselho
Superior, estando sujeito a parecer favorável emitido conjuntamente pelo Presidente do Tribunal de
Contas e pelo Governador do Banco de Portugal, de acordo com o estabelecido no artigo 29.º dos seus
Estatutos.
O orçamento inicial de receita e despesa do CFP, para 2013, foi de 2.647.724 € e após a entrada
em vigor da Lei n.º 51/2013, de 24 de julho, que procede à primeira alteração da Lei n.º 66-B/2012, de
31 de dezembro, o referido orçamento de receita e de despesa passou a ser de 2.680.836 €.

5 Contas
A dotação do orçamento para 2013 foi inscrita na fonte de financiamento 311 — Receitas Gerais,
não afetas a projetos cofinanciados, no Programa Orçamental 01 — Órgãos de Soberania/Encargos
Gerais da Nação, conforme descrito no Quadro 5, que mostra igualmente a desagregação da despesa
prevista, de acordo com a classificação económica, após a entrada em vigor da Lei n.º 51/2013, de 24
de julho.
Quadro 5 — Orçamento aprovado
ORÇAMENTO DE RECEITA
CE Receita

Designação

Dotação

06.03.01

Transferências Correntes-Administração Central-Estado

10.03.01

Transferências Capital-Administração Central-Estado
Total

2 639 493 €
41 343 €
2 680 836 €

ORÇAMENTO DE DESPESA
Agrupamento Económico

Dotação

Despesas com pessoal

1 473 469 €

Aquisição de bens e serviços

1 165 814 €

Aquisição de bens de capital

41 553 €
Total

2 680 836 €

Os dados finais da conta de gerência, encerrada em 30 de abril de 2014, permitem estimar em
50,53% a execução da dotação total disponibilizada pelo Orçamento do Estado em 2013. A despesa
com pessoal explica 35,02% dessa execução.
O Quadro 6 junta mais detalhe à execução orçamental, sendo que a despesa com aquisição de
bens e serviços foi executada em 32,51% face ao orçamento inicial do agrupamento em análise.
A taxa de execução do agrupamento de Despesas com pessoal, face ao inicialmente previsto, cifrou-se em 63,72%, a qual é justificada pelos atrasos ocorridos no processo de recrutamento para os
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Serviços Técnicos. Esta expectativa é reforçada pela necessidade de prever os meios financeiros suficientes para as decisões de recrutamento antes de se conhecerem os resultados do respetivo processo. Daquele montante, cerca de 453.810 € retornou aos cofres do Estado através da retenção de
IRS na fonte e dos demais descontos e contribuições obrigatórias sobre as remunerações. A estabilização do quadro de pessoal só ocorreu em finais do ano de 2013.
Quadro 6 — Decomposição económica da execução orçamental
ORÇAMENTO DE DESPESA
Agrupamento Económico

Dotação

Despesas com pessoal

938 882 €

Aquisição de bens e serviços

378 969 €

Aquisição de bens de capital

36 848 €
Total

1 354 699 €

A despesa com bens e serviços resulta, essencialmente, da utilização das instalações físicas. Tratase da aquisição de serviços de limpeza, comunicações, tecnologias de informação e comunicação, bem
como do pagamento de rendas.

Situação patrimonial
Foram observadas, genericamente, as disposições do Plano Oficial de Contabilidade Pública na
medida do aplicável ao Conselho das Finanças Públicas.
Os critérios valorimétricos adotados pelo CFP, previstos no Plano Oficial de Contabilidade Pública,
foram os seguintes:
 O ativo imobilizado foi valorizado ao custo de aquisição, considerando-se como tal a soma do
preço de compra com os gastos suportados direta ou indiretamente para o colocar no seu
estado atual;
 Por terem uma vida útil limitada, os bens do ativo imobilizado são sujeitos a amortização sistemática, pelo método das quotas constantes. Em obediência ao princípio da materialidade,
os bens de reduzido valor foram totalmente amortizados no exercício da sua aquisição;
 Não existem ativos ou passivos respeitantes a moeda estrangeira, pelo que não se aplicam os
critérios relativos a diferenças de câmbio;
 Em obediência ao princípio da especialização (ou do acréscimo), registaram-se em acréscimos
e diferimentos, ativos e passivos, os efeitos de proveitos e de custos que devem ser reconhecidos em exercícios diferentes daqueles em que ocorrem os correspondentes recebimentos
ou pagamentos.
Os movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado, constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões, encontram-se identificados no Quadro 7.

12

Relatório de Atividades, Gestão e
Contas — Ano de 2013

Quadro 7 — Total de amortizações
MAPA DE AMORTIZAÇÕES
Rubricas

Valor acumulado

Imobilizações corpóreas

108 892 €
Total

108 892 €

Não existem bens adquiridos em estado de uso, nem ocorreram quaisquer alienações, transferências ou abates durante o exercício. Para os bens do ativo imobilizado apresentam-se de seguida os
respetivos valores de aquisição e de amortização.
Quadro 8 — Valores de aquisição e amortizações do ativo imobilizado
BALANÇO-ATIVO

ATIVO

Ativo Bruto

Amortizações

Ativo Líquido

Imobilizações corpóreas
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas
Total

193 955 €
23 180 €
332 193 €

33 876 €
4 696 €
70 320 €

160 079 €
18 484 €
261 873 €

549 328 €

108 892 €

440 436 €

Em cumprimento das normas aplicáveis, foi registado em acréscimo de custos o montante relativo
a férias e subsídio de férias vencidas em 1 de janeiro de 2014, com reporte ao trabalho prestado em
2013. O montante apurado, adicionado dos respetivos encargos patronais, foi de 174 477 €.
Não existem dívidas ativas nem passivas respeitantes ao pessoal da entidade.
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Terceira parte — Relatório e Parecer do Fiscal Único
Reproduz-se integralmente nesta parte o documento com a epígrafe “Relatório e Parecer do Fiscal
Único”, datado de 30 de abril de 2014.
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