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ANEXO I 

Recomendações sobre a Conta Geral do Estado de 2012 

MINFIN 

1. Efectuar a análise contabilística dos saldos acumulados na conta 1.2.3.1.9 - 

Outras Instituições, de forma a verificar se todos os registos constituem 

efectivamente empréstimos e financiamentos e, se confirmado, desenvolver as 

acções para os respectivos reembolsos. Os que não se constituírem empréstimos 

e financiamentos devem ser classificados orçamentalmente nas rubricas 

adequadas (alínea b) do item 4.1.2.1.). 
 

2. Rever a previsão de receitas das contas que apresentam saldo nulo, 

relativamente à respectiva arrecadação, e adequar a metodologia de sua 

efectivação (item 4.2). 

 

3. Limitar a inscrição de restos a pagar às liquidações que serão efectivamente 

pagas no decorrer do exercício seguinte, de forma a evitar a acumulação do 

saldo contabilístico representativo de dívidas e possibilitar uma melhor 

execução financeira dos restos a pagar. Complementarmente deve ser efectuada 

a análise dos actuais saldos de restos a pagar com vistas à sua depuração (item 

4.6.2). 

 

4. Evitar a inscrição em exercícios financeiros futuros de restos a pagar do saldo 

de rubricas vedadas na instrução para encerramento de exercício (item 4.6.2). 

 

5. Compatibilizar os saldos do Razão Contabilístico dos diversos bancos no país 

com a posição da DNT e das contas do exterior com os respectivos extractos 

bancários, relativamente às disponibilidades financeiras das contas bancárias 

que apresentam saldos negativos (item 4.7). 
 

6. Incluir na Conta Geral do Estado, no âmbito do dever de cooperação previsto no 

Artigo 50.º combinado com o Artigo 18.º da Lei n.º 13/10, de 09 de Julho, a 

relação dos gestores que não procederem, relativamente a sua Unidade 

Orçamental, o Inventário Patrimonial para que o Tribunal de Contas possa 

tomar as medidas adequadas (item 4.8). 

 

 

MINFIN e ISEP 

7. Compatibilizar as informações do ISEP com os registos efectuados no SIGFE. 

(item 4.3). 
 

 

INSS 

8. Adoptar mecanismos com vista a arrecadação das contribuições dos 

trabalhadores por conta própria, cuja receita, se arrecadada, não foi evidenciada 

na correspondente conta nas Demonstrações Financeiras (item 4.9). 
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9. Compatibilizar a contabilização de dados futuros de realização da receita e da 

despesa do INSS com o SIGFE (item 4.9). 

 

10. Assegurar a harmonização dos valores da despesa orçamentada aprovada no 

SIGFE com o valor do orçamento inicial (item 4.9). 

 

11. Cumprir as recomendações do Conselho Fiscal, destacadas pelo Tribunal de 

Contas, que integram o Relatório de Encerramento do Exercício Financeiro de 

2012 (item 4.9). 

 

 

ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO PARECER DE 2011 

As recomendações contidas no Parecer à Conta Geral do Estado referente a 2011, 

emitido pelo Tribunal de Contas, se mantém em relação a Conta Geral de 2012 

considerando que não houve condições para o oportuno cumprimento, uma vez que na 

data da sua emissão a Conta Geral do Estado de 2012 já havia sido remetida à 

Assembleia Nacional.  

 

A verificação do grau de cumprimento de tais recomendações será efectuada na Conta 

Geral do Estado de 2013 e na realização dos trabalhos in loco. 
 
 


