
 

 

 

OBJETIVOS 
 

- Este curso visa o desenvolvimento científico e profissional em auditoria e relato 

financeiro, pretendendo proporcionar uma formação teórico-prática sólida a 

profissionais que atuem ou pretendam atuar na área profissional da auditoria, 

quer enquanto quadros dos municípios e autarquias locais, quer enquanto 

consultores e auditores independentes; 

- Visa, também, abordar os mais recentes desenvolvimentos nas áreas da 

auditoria e do relato financeiro, com o objetivo de transmitir uma visão integrada 

destas áreas funcionais, através de uma formação integrada e interdisciplinar, 

desenvolvendo competências técnicas no âmbito da auditoria financeira, 

incluindo a análise e requisitos dos sistemas contabilístico e de controlo interno, 

bem como a importância da existência de procedimentos que permitam um 

adequado controlo. 

 

DESTINATÁRIOS 

- Contabilistas Certificados; 

- Bacharéis e licenciados em cursos das áreas das ciências económico-sociais; 

- Docentes do ensino secundário/profissional na área da Contabilidade e Auditoria; 

- Auditores internos; 

- Outros interessados, que pretendam integrar e atualizar conhecimentos nesta área. 
 

DURAÇÃO 
 

 

O curso terá a duração de 20 horas. Dias 13,15,18,20 e 22 de março das 18:30 às 22:30. 
 

FORMADORES 
 

 

Francisco Fernandes e Ricardo Sousa 
 
 
 

PROGRAMA RESUMIDO 
 

 

- Âmbito de atuação do Revisor Oficial de Contas face à Lei das Finanças Locais; 

CURSO BREVE: 

 

AUDITORIA AO SETOR PÚBLICO - AUTARQUIAS LOCAIS 

 



- Orientação proporcionada ao Revisor Oficial de Contas pelas disposições 

específicas das ISA;  

- Aspetos particulares da auditoria nas Autarquias Locais; 

- Sistema de Controlo Interno; 

- Execução e Equilíbrio Orçamental das contas das Autarquias; 

- Reestruturação e consolidação de dívidas de curto prazo; 

- Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) e Fundo de Regularização 

Municipal; 

- Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso; 

- Participações Financeiras; 

- Contratos-programa e de Gestão celebrados com as entidades do Setor 

Empresarial Local (SEL); 

- Limite de dívida total; 

- O impacto da Regra de Equilíbrio de Contas das entidades do Setor Empresarial 

Local (SEL), nas contas Municipais; 

- Consolidação de Contas; 

- Relatórios de Auditoria a emitir pelo Revisor Oficial de Contas;  

- Auditoria por rubrica de Balanço e Demonstração dos Resultados – 

identificação e resposta aos riscos. 

 


