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O TRIBUNAL DE CONTAS

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) é responsável pela auditoria das finanças da
União Europeia. Enquanto auditor externo da UE, contribui para o aperfeiçoamento
da sua gestão financeira e atua como guardião independente dos interesses
financeiros dos cidadãos da União.

BASE JURÍDICA

— Artigos 285.º a 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
(TFUE).

— Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao
orçamento geral da União (ver designadamente o título XIV relativo à auditoria
externa e quitação).

ESTRUTURA

A. Membros
1. Número
Um membro por Estado-Membro (o Tratado de Nice consagrou formalmente a prática
vigente até aí), ou seja, em princípio, 27 membros[1].
2. Condições a preencher
Os membros devem:
— pertencer ou ter pertencido, no respetivo país, a instituições de auditoria externa

ou possuir uma qualificação específica para essa função;

— oferecer garantias de independência indubitáveis.

3. Processo de nomeação
Os membros são nomeados:
— pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada;

— com base numa recomendação de cada Estado-Membro, no que respeita ao seu
respetivo representante;

— após consulta do Parlamento Europeu.

[1]Atualmente, existem apenas 26 membros em funções, uma vez que o lugar do membro português está vago há mais de um
ano (no momento da redação do presente documento – dezembro de 2022).
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B. Natureza do mandato
1. Duração
Seis anos, período que pode ser renovável.
2. Estatuto
Os membros do Tribunal de Contas gozam dos privilégios e imunidades aplicáveis aos
juízes do Tribunal de Justiça.
3. Obrigações
Os membros «exercerão as suas funções com total independência». Isto significa que:
— não solicitam nem aceitam instruções do exterior;

— abstêm-se de praticar qualquer ato não compatível com a natureza das suas
funções;

— não podem exercer qualquer outra atividade profissional, remunerada ou não;

— a violação destas obrigações pode levar à sua demissão por decisão do Tribunal
de Justiça.

C. Organização
O Colégio designa o seu Presidente de entre os seus membros por um período
renovável de três anos.
O Tribunal está organizado em cinco câmaras responsáveis por domínios específicos
relacionados com as despesas e as receitas:
— Câmara I: Utilização sustentável dos recursos naturais;

— Câmara II: Investimento para a coesão, o crescimento e a inclusão;

— Câmara III: Ações externas, segurança e justiça;

— Câmara IV: Regulamentação dos mercados e economia competitiva;

— Câmara V: Financiamento e administração da União.

Cada câmara está incumbida de duas responsabilidades: deve, em primeiro lugar,
adotar relatórios especiais, relatórios anuais específicos e pareceres e, em segundo
lugar, elaborar projetos de observações relativas aos relatórios anuais sobre o
orçamento geral da UE e sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento, bem como
elaborar projetos de parecer para adoção pelo Tribunal de Contas na sua globalidade.
O Tribunal de Contas tem um quadro de pessoal de cerca de 950 pessoas e está
sediado no Luxemburgo.
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ATRIBUIÇÕES

A. As auditorias do Tribunal de Contas
1. Âmbito
As competências do Tribunal de Contas abrangem a verificação de todas as operações
de receitas e de despesas da União Europeia e de todos os organismos por ela criados.
O Tribunal de Contas efetua auditorias, com vista a obter garantias razoáveis:
— da fiabilidade das contas anuais da UE (auditoria financeira);

— da legalidade e regularidade das operações subjacentes (auditoria de
conformidade); e

— da sua boa gestão financeira (auditoria de resultados).

2. Métodos de auditoria
A auditoria do Tribunal de Contas é permanente, podendo ser efetuada antes do
encerramento das contas do exercício orçamental em causa. A auditoria é feita com
base em documentos e, se necessário, in loco, ou seja, junto:
— das instituições e agências da UE;

— de qualquer organismo encarregado de gerir receitas ou despesas em nome da
UE;

— de qualquer pessoa singular ou coletiva beneficiária de pagamentos provenientes
do orçamento da UE.

Nos Estados-Membros; a auditoria é feita em colaboração com as instituições
superiores de controlo nacionais. As entidades controladas devem obrigatoriamente
facultar ao Tribunal de Contas todos os documentos ou informações que este
considere necessários para o desempenho das suas atribuições.
O Tribunal não dispõe de poderes de investigação. Por conseguinte, comunica casos
de possível fraude e corrupção ao Organismo Europeu de Luta Antifraude e/ou à
Procuradoria Europeia, que, em seguida, tratam os processos de acordo com as
respetivas competências.
3. Relatórios de auditoria
Após a conclusão das suas auditorias, o Tribunal de Contas publica:
— relatórios anuais relativos à execução do orçamento da UE e do Fundo

Europeu de Desenvolvimento, incluindo a declaração de fiabilidade, centrados na
conformidade e na regularidade (até 15 de novembro);

— relatórios anuais sobre o desempenho do orçamento da UE para o período
2019-2021 (a partir de 2022, o aspeto do desempenho será reintegrado no
relatório anual regular);

— relatórios anuais específicos relativos às agências, organismos descentralizados
e empresas comuns da UE;
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— relatórios especiais sobre temas de interesse, nomeadamente questões
relacionadas com a boa gestão financeira e relativas a domínios específicos de
despesa ou de intervenção;

— publicações que abrangem, de uma perspetiva mais ampla, políticas e temas
do domínio da gestão, analisam domínios ou problemas ainda não auditados ou
estabelecem uma base factual sobre determinados assuntos.

B. Competência consultiva
De acordo com o artigo 287.º, n.º 4, do TFUE, as outras instituições podem solicitar
o parecer do Tribunal de Contas sempre que o considerem oportuno. Esse parecer é
vinculativo para o Conselho quando esta instituição:
— adota a regulamentação financeira que fixa as modalidades de elaboração e

execução do orçamento, bem como de prestação e fiscalização das contas;

— fixa as modalidades e o processo segundo os quais os recursos próprios da UE
são colocados à disposição da Comissão;

— determina as regras relativas à responsabilidade dos auditores financeiros, dos
ordenadores orçamentais e dos contabilistas; ou

— adota medidas de combate à fraude.

RELATÓRIOS ANUAIS DO TRIBUNAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE
2021

A. Relatório anual do TCE relativo ao exercício de 2021
A taxa de erro global das despesas aumentou de 2,7% em 2020 para 3,0 % em
2021. Das despesas auditadas, 63% foram consideradas despesas de alto risco
e diziam sobretudo respeito a pagamentos baseados em reembolsos, aos quais
se aplicam regras e critérios de elegibilidade complexos. Este tipo de pagamento
é frequentemente efetuado no âmbito da política de coesão e dos programas de
desenvolvimento rural, que são geridos em regime de gestão partilhada entre a
Comissão e os Estados-Membros.
A taxa de erro para este tipo de pagamento, estimada em 4,7% (em comparação
com 4,0 % em 2020 e 4,9% em 2019), situa-se acima do limiar de materialidade e
foi classificada como «generalizada». Por conseguinte, pelo terceiro ano consecutivo
o Tribunal emitiu um parecer desfavorável sobre a regularidade das operações
subjacentes às contas (e não um parecer com reservas, tal como sucedera nos
exercícios de 2016 a 2018), salientando problemas persistentes que devem ser
resolvidos.
Além do controlo das despesas a cargo do orçamento corrente da UE, o Tribunal
emitiu um parecer separado sobre as despesas no âmbito do Fundo de Recuperação e
Resiliência (MRR) e continuará a fazê-lo durante a vigência do fundo. O financiamento
do MRR é pago assim que sejam atingidos determinados marcos e determina das
metas. A auditoria do Tribunal incidiu na questão de saber se a Comissão havia
recolhido dados suficientes e adequados para apoiar a sua avaliação sobre o grau de
cumprimento desses marcos. Em 2021, foi efetuado um pagamento único de 11,5 mil
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milhões de EUR a favor de Espanha, na sequência da realização de 52 marcos
relacionados com reformas. O Tribunal constatou que um dos marcos não tinha sido
atingido de forma satisfatória, mas considerou que o seu impacto não era significativo.
No entanto, concluiu que a Comissão ainda não dispunha de um método para
quantificar o impacto da não realização de um marco ou de uma meta e para determinar
o montante que deveria ser suspenso em consequência desse incumprimento.
B. Relatório do TCE sobre o desempenho do orçamento da UE – Situação no final
de 2021
Para 2019, 2020 e 2021, o Tribunal dividiu o seu relatório anual em duas partes no
âmbito de um projeto-piloto – em primeiro lugar, o seu relatório anual centrado na
fiabilidade das contas da UE e na legalidade e regularidade das operações subjacentes
e, em segundo lugar, um relatório sobre o desempenho dos programas de despesas
do orçamento da UE. Fê-lo para dar resposta aos apelos formulados pelo Conselho
e pelo Parlamento, nomeadamente pela Comissão do Controlo Orçamental (CONT),
no sentido de se proceder a uma análise mais aprofundada sobre o desempenho
dos programas de despesas da UE, uma tarefa também desempenhada pelo TCE no
âmbito dos seus relatórios especiais sobre o desempenho. A divisão veio dar maior
ênfase aos resultados alcançados graças ao orçamento da UE e permitiu ter em
conta o relatório anual da Comissão sobre a gestão e a execução. Este relatório só é
publicado no final de junho do ano seguinte ao exercício em causa, pelo que não pode
figurar no relatório anual do Tribunal. No entanto, o Tribunal suspenderá a publicação
do relatório anual de desempenho a partir do exercício de 2022 e integrará os aspetos
relativos ao desempenho no capítulo 3 do relatório anual.
O relatório de desempenho de 2021 analisa a execução do orçamento da UE sob
o prisma da integração de cinco prioridades estratégicas horizontais no âmbito dos
programas do quadro financeiro plurianual 2021-2027, a saber: i) luta contra as
alterações climáticas, ii) preservação da biodiversidade, iii) igualdade de género, iv)
objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e v) transição digital.
O relatório debruça-se igualmente sobre a questão de saber se o quadro de
desempenho da Comissão mede de forma apropriada o contributo do orçamento da
UE para as prioridades horizontais. A Comissão acompanha as despesas em matéria
de clima, biodiversidade e género (a metodologia que utiliza para este último domínio
está menos desenvolvida do que para os outros dois domínios).

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Tribunal de Contas foi criado em 1977 por iniciativa do Parlamento. Em 1993 tornou-
se uma instituição da UE. Desde então, o Tribunal apoia o Parlamento Europeu e o
Conselho no seu papel de controlo da execução do orçamento. Os relatórios anuais e
especiais servem de base para o exercício de quitação anual do Parlamento.
Os membros do Tribunal são convidados a apresentar os seus relatórios em reuniões
de comissões e a responder às perguntas colocadas pelos deputados europeus
– principalmente na Comissão CONT do Parlamento, mas também em reuniões
conjuntas da Comissão CONT e de uma ou várias comissões especializadas ou, por
vezes, em casos de interesse limitado para a Comissão CONT, apenas numa comissão
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especializada. Todos os anos o Tribunal de Contas e a Comissão CONT organizam
reuniões em que os membros desta comissão debatem com os membros do Tribunal
as suas prioridades políticas, o programa de trabalho anual do Tribunal, os pormenores
das modalidades de cooperação, etc. Uma vez por ano o Presidente do TCE participa
numa reunião da Conferência dos Presidentes das Comissões do Parlamento Europeu
para apresentar o programa de trabalho anual do TCE e convidar todas as comissões
a apresentarem as suas sugestões para o exercício de programação seguinte. Além
disso, o Parlamento formula sugestões sobre estes assuntos nas suas resoluções
anuais sobre a quitação do Tribunal de Contas.
Importa ainda referir que a comissão CONT procede à audição dos membros
indigitados para o Tribunal de Contas. Além disso, os conhecimentos especializados
do Tribunal de Contas ajudam os deputados na elaboração de legislação sobre
questões financeiras. Para mais informações sobre este tema, consultar o sítio Web
da Comissão do Controlo Orçamental.

Michaela FRANKE
12/2022
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