
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião de auditoria 
(Instrução n.º 5/2016) 

 
 

 

 

 

 

 

Contratação pública de bens e/ou serviços 
 

 

 

 

Novembro de 2016 



                                                                                          

 

 

 

Guião de Auditoria 

Contratação pública de bens e/ou serviços GCCI Página 2 de 9 

Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: controlo-interno@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 

1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 

ÍNDICE 

 

A. Introdução .......................................................................................................... 3 

B. Estrutura do relatório ........................................................................................... 3 

 

  



                                                                                          

 

 

 

Guião de Auditoria 

Contratação pública de bens e/ou serviços GCCI Página 3 de 9 

Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: controlo-interno@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 

1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 

A. Introdução 

O presente guião integra a metodologia de trabalho a adotar para as auditorias à contratação pública de 

bens e/ou serviços, em função da seguinte matriz: 

Processo auditável Subprocessos 
Restrição do objeto 

Matérias/contas contabilísticas 
1
 

    

Contratação e realização 
da despesa pública 

(exceto despesas com 
pessoal) 

Gestão de aquisições e 
contratação pública 

(Formação de contratos) 

Bens: 
MCC - 3162 -Material de consumo clínico 

Serviços: 
MCDT - 6212 - Meios complementares de 
diagnóstico; 6213 - Meios complementares de 
terapêutica 
Fornecimentos e serviços II - 62229 -Honorários. 
Fornecimentos e serviços III - 6223 -Contratos de 
Manutenção; Consultorias/ Assessorias; 
Publicidade e propaganda; Limpeza, higiene e 
conforto; Vigilância e segurança; Conservação e 
reparação. 

Realização da despesa 
(Execução dos contratos) 

É determinada uma estrutura padronizada de relatório que contempla as matérias a observar e os testes a 

desenvolver na fase de execução da ação, com vista a atingir os objetivos definidos, permitindo maior 

comparabilidade dos resultados obtidos, e proporcionando a produção de uma síntese nacional dos 

resultados. 

 

B. Estrutura do relatório 

 

1. Sumário executivo 

 

2. Enquadramento 

(âmbito, objetivos, metodologia e condicionantes) 

(incluir informação sobre o valor controlado) 

 

3. Caracterização 

(caracterização da instituição e das aquisições de bens e/ou serviços) 

 

Objetivos 

                                           
1 De acordo com o POCMS (Portaria n.º 898/2000, de 28 de setembro). 
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Apresentar, em quadros suscetíveis de serem analisados, a informação relativa a: 

- Evolução da aquisição de bens e/ou serviços 

- Evolução das compras / evolução do consumo no triénio 

- Identificação dos procedimentos de aquisição de bens e/ou serviços a auditar 

Suportes 

- Balancetes pós-regularizações e antes do apuramento de resultados no triénio 

 

4. Resultados 

 

4.1. Gestão de aquisições e contratação pública 

 

Enquadramento orgânico e delegação de competências 

Objetivos 

- Enquadramento do(s) serviço(s) responsável(eis) pelas aquisições na orgânica 

- Nomeação/alteração dos responsáveis no triénio 

- Identificar outras estruturas conexas ao circuito (p.ex. Comissão de Normalização de Equipamento e 

Material de Consumo); 

- Identificar a existência e legalidade de delegações de competências em matéria de aquisições. 

Suportes 

- Regulamento interno 

- Regulamento/manual de procedimentos do(s) serviço(s) responsável(eis) pelas aquisições 

- Nomeação dos responsáveis pelas comissões 

- Atas do CA - deliberações de delegação de competências 

- Despachos de delegação de competências 

Testes 

Percurso 

 

Funcionamento do(s) serviço(s) responsável(eis) pelas aquisições 

Objetivos 

Identificar e avaliar o funcionamento do(s) serviço(s) responsável(eis) pelas aquisições, no que respeita a: 

- Procedimentos e/ou instruções em vigor, respetiva abrangência e aplicabilidade 

- Existência de organograma funcional ou fluxograma que defina o circuito administrativo das 

aquisições e assegure uma adequada distribuição de funções e responsabilidades 

- Existência de certificação total ou parcial da organização ou funcionamento dos serviços 

Suportes 

- Manual de procedimentos/normas, manual da qualidade, processo de certificação 
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Testes 

Percurso 

 

Funcionamento do(s) serviço(s) responsável(eis) pela execução financeira das aquisições 

Objetivos 

Identificar e avaliar o funcionamento do(s) serviço(s) responsável(eis) pela execução financeira das 

aquisições, no que respeita a: 

- procedimentos e/ou instruções em vigor, respetiva abrangência e aplicabilidade 

- existência de organograma funcional ou fluxograma que defina o circuito administrativo das aquisições 

e assegure uma adequada distribuição de funções e responsabilidades 

- existência de certificação total ou parcial da organização ou funcionamento dos serviços 

Suportes 

- Manual de procedimentos/normas, manual da qualidade, processo de certificação 

Testes 

Percurso 

 

4.2. Formação de contratos – análise de procedimentos pré contratuais 

 

(amostra: pelo menos 8 procedimentos de aquisição 
2
) 

(caracterização da tipologia dos procedimentos de aquisição, em número e valor) 

(identificação dos processos da amostra: número, tipo, objeto e valor adjudicado) 

 

Pormenorizando a análise documental efetuada sobre a amostra de processos, ressalta a relevância 

daqueles que apresentam fragilidades a vários níveis, que se sistematizam da seguinte forma: 

 

4.2.1. Tipo e escolha do procedimento 

 

Objetivos 

Verificar o cumprimento dos requisitos legais quanto à escolha do tipo de procedimento, 

designadamente se: 

                                           
2 No caso dos serviços - 2 de MCDT e 6 de FSE: 3 fornecimentos continuados (p.ex. alimentação, lavandaria, limpeza) e 3 

assessorias. No caso dos bens – apenas de MCC. 
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- a decisão de escolha do procedimento foi 

fundamentada e tomada por entidade 

competente 

- existe informação a fundamentar a aquisição 

dos bens 

- a aquisição corresponde a uma necessidade da 

entidade 

 

- o contrato respeita o valor legalmente permitido, 

atendendo ao tipo de procedimento escolhido 

- a escolha do procedimento em função de critérios 

materiais está devidamente fundamentada e estão 

verificados os pressupostos legais 

- foi adotado o procedimento legalmente previsto 

para celebração de contratos ao abrigo de acordos 

quadro 

Suportes 

Procedimentos de aquisição analisados. 

Testes 

Conformidade 

 

4.2.2. Formação dos contratos 

(identificar as inconformidades/irregularidades detetadas identificando os procedimentos onde as mesmas ocorrem) 

Formalidades dos contratos 

Objetivos 

Verificar o cumprimento dos requisitos legais na fase de formação do contrato, de forma geral e 

específica por tipo de procedimento. No que respeita a requisitos transversais aos vários tipos de 

procedimento, aferir quanto: 

- às peças do procedimento 

- aos impedimentos por parte das entidades que 

pretendam ser candidatos, concorrentes ou 

integrar qualquer agrupamento 

- ao funcionamento e competência do júri 

- à apresentação e análise das propostas 

- à adjudicação 

- à apresentação dos documentos de habilitação 

- à prestação da caução 

- à celebração do contrato 

No caso do procedimento adotado ser o ajuste direto a verificação incidirá ainda, quanto: 

- à escolha das entidades convidadas 

- à consulta ao mercado (convite) 

- aos esclarecimentos e retificação das peças do 

procedimento 

- à fase de negociação 

- à análise das propostas (relatório preliminar, 

audiência prévia e relatório final) 

- à publicitação do contrato no portal da Internet 

dedicado aos contratos públicos 

No caso do procedimento adotado ser o concurso público a verificação incidirá ainda, quanto: 

- ao anúncio 

- à consulta e fornecimento das peças 

- aos esclarecimentos 

- à apresentação e avaliação das propostas 

- ao leilão eletrónico; 

- à preparação da adjudicação 

No caso do procedimento adotado ser um concurso público urgente, a verificação ainda, quanto: 

- ao anúncio 

- ao prazo mínimo para apresentação e manutenção 

das propostas e para apresentação dos 

documentos de habilitação 

A ser adotado um concurso limitado por prévia qualificação, a verificação incidirá ainda, quanto: 
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- aos elementos do programa do concurso 

- aos requisitos mínimos da capacidade técnica 

- à fase da apresentação das candidaturas e da 

qualificação dos candidatos 

- à fase da apresentação e análise das propostas 

No caso de ser adotado o procedimento de negociação, a verificação incidirá ainda, quanto às fases: 

- da apresentação das candidaturas e qualificação 

dos candidatos 

- de apresentação e análise das versões iniciais das 

propostas 

- de negociação das propostas 

- de análise das versões finais das propostas e 

adjudicação 

A ser adotado ser o diálogo concorrencial, a verificação incidirá ainda, quanto às fases: 

- apresentação das candidaturas e qualificação dos 

candidatos 

- apresentação das soluções e diálogo com os 

candidatos qualificados 

- apresentação e análise das propostas e 

adjudicação 

Suportes 

Procedimentos de aquisição analisados 

Testes 

Conformidade 

 

Outros aspetos a ter em conta nos pontos anteriores 

Objetivos 

Analisar e verificar os processos de aquisição de quanto: 

- a aspetos gerais referentes à organização do 

procedimento de aquisição 

- à realização de avaliação ex ante à aquisição 

- à existência de capacidade por parte da entidade 

para assegurar a prestação (recursos 

humano/equipamentos) 

- à utilização de plataformas eletrónicas 

- ao cumprimento da legislação, designadamente o 

CCP 

- à inexistência de fracionamento de despesa 

- ao cumprimento da Recomendação do Conselho 

de Prevenção da Corrupção, de 07.01.2015 

- ao processo de autorização da despesa e decisão 

subjacente à aquisição 

- ao recurso às centrais de compras, ainda que 

enquanto entidades compradoras voluntárias 

- ao cumprimento do previsto no acordo quadro 

- à sujeição a fiscalização prévia por parte do TC 

Verificar se houve redução remuneratória (serviços) 

Suportes 

Listagens de aquisições de bens do último ano fechado (MCC) e extratos das rubricas: 

- 3162 -Material de consumo clínico 

Listagens de aquisições de serviços do último ano fechado e extratos das rubricas: 

- 6212 - Meios complementares de diagnóstico 

- 6213 - Meios complementares de terapêutica 

- 62229 - Honorários 

- 6223 – Fornecimentos e Serviços III - Contratos de Manutenção; Consultorias/Assessorias; Publicidade 

e propaganda; Limpeza, higiene e conforto; Vigilância e segurança; Conservação e reparação, 
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alimentação) 

Testes 

Conformidade 

 

4.3. Execução dos contratos 

 

(identificar o circuito de execução considerado ótimo, desde a identificação da necessidade até ao pagamento) 

 

4.3.1. Fragilidades 

 

(identificar as fragilidades detetadas no percurso: encomenda, prestação dos serviços, faturação, conferência, 

pagamento) 

 

A análise aos circuitos instituídos, resultante das entrevistas com os responsáveis e da análise documental 

efetuada, permitiu identificar diversas fragilidades face ao circuito ótimo da despesa, das quais se 

destacam: 

 

Controlo aplicável 

Objetivos 

Aferir o cumprimento dos requisitos legais quanto: 

- à plena eficácia do contrato e à eficácia retroativa 

- ao adiantamento de preço 

- à substituição, liberação e execução da caução 

- aos fundamentos da suspensão da execução 

Verificar o cumprimento dos prazos de pagamento 

Identificar os responsáveis pelo controlo da execução dos contratos e articulação entre serviços para 

assegurar o referido controlo 

Verificar as evidências do controlo da execução do contrato 

Identificar e verificar medidas adotadas / sanções aplicadas na sequência de incumprimento contratual 

Identificar a existência de avaliação do fornecedor/ prestador do serviço (avaliação ex post do serviço) 

Identificar e avaliar o sistema de controlo de execução de serviços contratados, nomeadamente: 

- procedimentos adotados para a conferência da prestação (com base na entrevista) 

- procedimentos adotados para a conferência e faturas 

- evidências do controlo da prestação efetiva do serviço, ao nível da autorização de pagamento 

Suportes 
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Procedimentos de aquisição analisados 

Normas/manuais/procedimentos 

Testes 

Conformidade/substantivo (levantamento e análise de NE, faturas e autorizações de pagamento 

associadas aos procedimentos da amostra) 

 

4.3.2. Aspetos positivos 

 

(identificar as situações que possam configurar boas práticas) 

 

4.4. Outros aspetos 

 

(identificar outros aspetos relacionados com o organismo ou a sua atividade que, não estando incluídas nos pontos 

anteriores, possam influenciar o âmbito da ação) 

 

5. Conclusões e recomendações 

 

(identificar para cada inconformidade a respetiva medida corretiva proposta, eventual responsável e prazo de 

execução) 

 

 


