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PARTE D

 TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.º 40/2008

Remessa de Contas ao Tribunal, relativas ao ano de 2008
O Tribunal de Contas, em reunião do Plenário da 2.ª Secção, de 20 

de Novembro de 2008, delibera, ao abrigo do n.º 3 do artigo 51.º da Lei 
n.º 98/97, de 26 de Agosto, o seguinte:

1 — Apenas devem ser remetidas ao Tribunal de Contas as contas de 
gerência cujo valor anual, de receita ou de despesa, seja superior a:

1.1 — Embaixadas, Missões e Representações Permanentes e Missões 
temporárias e Postos Consulares — € 500.000;

1.2 — Municípios, Freguesias, Áreas Metropolitanas, Comunidades 
Intermunicipais, Associações de Municípios, Associações de Freguesias 
e Assembleias Distritais − € 1.000.000;

1.3 — Entidades prestadoras de cuidados de saúde bem como os 
estabelecimentos do ensino básico, secundário (incluindo os respectivos 
agrupamentos) e profissional — € 5.000.000;

1.4 — Outras entidades — € 2.500.000, com excepção das entidades 
a seguir indicadas, cujas contas deverão ser sempre remetidas:

1.4.1 — Serviços públicos com funções de Caixas do Tesouro;
1.4.2 — Universidades e estabelecimentos de ensino politécnico, in-

cluindo todas as unidades orgânicas, faculdades, departamentos e escolas, 
com expressão dos limites globais da receita e despesa no Orçamento do 
Estado, dotados de autonomia financeira, incluindo a de conta, e quais-
quer outras entidades de direito público ou privado (v. g. Associações 
e Fundações), cujas contas devam ou não ser obrigatoriamente objecto 
de consolidação, por força do estabelecido no POC -Educação, aprovado 
pela Portaria n.º 794/2000, de 20 de Setembro, e tenham de ser sempre 
prestadas directamente ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 2.º, 
n.º 2, alínea a) e g), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, conjugado com 
o artigo 51.º, n.º 1, alínea o) da mesma Lei;

1.4.3 — Centros de formação profissional de gestão participada, cria-
dos por protocolo celebrado entre o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional e outras entidades;

1.4.4 — Entidades inseridas no sector público empresarial, as quais 
deverão remeter os seus documentos de prestação de contas.

Nos casos previstos nos n.º s 2 e 3 do artigo 52.º da Lei n.º 98/97, de 
26 de Agosto (gerências partidas), o valor anual de receita ou despesa a 
ter em conta será o orçamentado para o ano económico a que se reporta 
a gerência.

2 — As contas podem ser enviadas em suporte papel, em disquete 
ou em CD não regravável.

3 — As entidades que, por lei, apliquem o POCP ou POC sectoriais, 
poderão enviar as suas contas por via electrónica, utilizando para tal 
a aplicação informática disponibilizada no site do Tribunal de Con-
tas — www.tcontas.pt — e para o que deverão solicitar a respectiva 
adesão.

4 — As entidades dispensadas da remessa de contas devem enviar 
ao Tribunal de Contas, nos prazos legais de prestação de contas, os 
seguintes documentos:

a) Mapa da conta de gerência ou mapa de fluxos financeiros ou 
mapa de fluxos de caixa, em conformidade com o regime contabilístico 
aplicável;

b) Conta de operações de tesouraria ou documento equivalente, se 
aplicável;

c) Balanço e demonstração de resultados, se aplicável;
d) Acta de aprovação das contas pelo órgão executivo da entidade;
e) Relatório e parecer do órgão de fiscalização e cópia da certificação 

legal de contas, quando exigidos;
f) Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se 

reporta a prestação de contas.

5 — Não obstante a dispensa referida no n.º 1 e independentemente de 
regimes especiais de arquivo de documentos, as entidades, dispensadas 
de remessa de contas nos termos aí indicados, devem organizar e docu-
mentar as mesmas de acordo com as Instruções aplicáveis e mantê -las 
em arquivo e à disposição do Tribunal de Contas no prazo de 10 anos, 
por ser este o prazo de prescrição do procedimento por responsabili-
dade financeira reintegratória, nos termos do n.º 1 do artigo 70.º da Lei 
n.º 98/97, de 26 de Agosto, sem prejuízo do disposto nos n.º s 3 e 4 do 
mesmo artigo.

6 — O disposto na presente resolução só se aplica às contas relativas 
ao ano económico de 2008.

Publique -se na 2.ª série do Diário da República, nos termos do ar-
tigo 9.º, n.º 2, alínea d), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

20 de Novembro de 2008. — O Presidente, Guilherme d’Oliveira 
Martins. 

 Gabinete do Presidente

Despacho n.º 31627/2008

Nomeação de dirigentes
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 74.º, n.º 1, alínea m), da Lei 

n.º 98/97, de 26 de Agosto, no artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 440/99, 
de 2 de Novembro, e nos artigos 21.º e 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro, sob proposta do Director -Geral, renovo, com efeitos a partir de 2 
de Dezembro de 2008, as comissões de serviço de Ana Paula de Carvalho 
Valente, como Directora de Serviços e de Júlia Maria Luís Serrano, como 
Chefe de Divisão (Divisão de Gestão Financeira), continuando colocadas 
no Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP).

2 — Nomeio igualmente Chefe de Divisão (Divisão de Administração 
Geral e Gestão Patrimonial) do Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial o Técnico Superior Principal Rogério Paulo Vieira Luís.

Junta -se currículo dos nomeados.
Publique -se no Diário da República, 2.ª série.
26 de Novembro de 2008. — O Presidente, Guilherme d’Oliveira 

Martins.

Nota curricular
Ana Paula de Carvalho Valente.
1 — Licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia.
2 — Assessora da Direcção -Geral do Tribunal de Contas, desde Ja-

neiro de 2006.
3 — Exerceu funções de técnica superior na Direcção -Geral do Or-

çamento desde Junho de 1992 até Maio de 1994.
4 — Ingressou na Direcção -Geral do Tribunal de Contas em Maio 

de 1994 exercendo funções de técnica superior na Divisão de Gestão 
Financeira do Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial.

5 — Exerceu funções de Chefe da Divisão de Gestão Financeira desde 
21 de Dezembro de 2000 até 1 de Dezembro de 2002.

6 — Exerce o cargo de Directora do Departamento de Gestão Finan-
ceira e Patrimonial desde 2 de Dezembro de 2002.

Nota curricular
Júlia Maria Luís Serrano.
1 — Licenciada em Gestão e Administração Pública pela Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas.
2 — Assessora da Direcção -Geral do Tribunal de Contas desde Ja-

neiro de 2006.
3 — Exerceu funções de técnica superior na Direcção -Geral do Or-

çamento desde Setembro de 1992 até Maio de 1994.
4 — Ingressou na Direcção -Geral do Tribunal de Contas em Maio de 

1994, onde exerceu funções de técnica superior na Divisão de Gestão 
Financeira.

5 — Exerce o cargo de Chefe da Divisão de Gestão Financeira do 
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP) desde 2 de 
Dezembro de 2002.

Nota curricular
Rogério Paulo Vieira Luís.
1 — Licenciado em Gestão de Empresas em 1995 pelo Instituto 

Superior de Línguas e Administração.
2 — Técnico Superior Principal da Direcção -Geral do Tribunal de 

Contas, desde Fevereiro de 2006.
3 — Exerceu funções técnicas de organização processual numa em-

presa do sector da banca de 1992 a 1994.




