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ANP – Assembleia Nacional Popular 

BO – Boletim Oficial 

CAC – Conselho Administrativo do Cofre 

CGE- Conta Geral do Estado 

CPLP- Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

DAE – Departamento da Auditoria Externa 

DAF – Departamento Administrativo Financeiro 

DCCE – Departamento de Comunicação e Cooperação Externa 

DCPD – Departamento de Consultadoria, Planeamento e Documentação 

DFPC – Departamento de Fiscalização Prévia e Concomitante 

DGFC – Direcção Geral de Fiscalização e Controlo 

DGFPC- Direcção Geral de Fiscalização Prévia e Concomitante 

DGPOG – Director Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão 

DPCGE – Departamento do Parecer sobre a Conta Geral do Estado 

DSRHF- Departamento de Serviços dos Recursos Humanos e Formação 

DVIC- Departamento de Verificação Interna de Contas 

ENA – Escola Nacional de Administração 

EP –Empresa Pública 

GAI- Gabinete da Auditoria Interna 

GRH- Gestão dos Recursos Humanos 

ISC – Instituições Superiores de Controlo  

OE – Objectivo Estratégico 

 

PRINCIPAIS ABREVIATURAS  UTILIZADAS 
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OGE- Orçamento Geral do Estado  

ONG – Organização Não Governamental 

OP – Objetivo Operacional 

PAO – Plano de Atividades e Orçamento 

PCGE – Parecer sobre a Conta Geral do Estado 

PE – Plano Estratégico 

PTC – Presidente do Tribunal de Contas 

PRI – Programa de Reorganização Interna 

RGFP – Relatório de Gestão das Finanças Públicas 

RH- Recursos Humanos 

SG- Secretário Geral 

SJ – Secretaria Judicial 

TC- Tribunal de Contas 

TCGB – Tribunal de Contas da Guiné-Bissau 

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação 

UEMOA – União de Estado Monetária Oeste Africana 
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O presente relatório tem por finalidade dar a conhecer as atividades desenvolvidas por 

todos os serviços que compõem esta Corte Suprema de Contas dentro do horizonte 

temporal do ano 2020, no sentido de uma consolidação do Estado de Direito da Guiné-

Bissau e que visa sobretudo o reforço das competências técnicas, institucionais e de 

organização interna desta Instituição; 

Tendo em conta a urgente necessidade de dinamizar os serviços do Tribunal de Contas 

como órgão jurisdicional de controlo das finanças públicas para permitir cumprir 

cabalmente com as funções que lhe foram atribuídas por lei, foi escolhido pelo 

Conselheiro Presidente Dr. Dionísio Cabi o lema do ano 2020: ANO DE 

JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE AUDITORIA E CONTAS DE GESTÃO. 

Considerando ainda a vontade e a capacidade que esta Corte Suprema de Contas tem 

vindo a demonstrar no incremento de maior eficácia, eficiência e economicidade nas 

suas ações; 

Nos termos do art. 13º da alínea f) da sua Lei Orgânica elaborou-se o presente Relatório 

de Atividades e Conta espelhando, logo no início, o Tribunal de Contas quanto a sua 

competência e jurisdição assim como as ações desenvolvidas por todos os componentes 

de apoio técnicos e instrumentais. 

Outrossim, consta no presente relatório algumas observações dos trabalhos feitos e das 

dificuldades encontradas durante o exercício das atividades e o que espera do Tribunal 

de Contas para o futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

I.   INTRODUÇÃO 
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  2.1. Competência, Organização e Funcionamento 

Tribunal de Contas, enquanto órgão superior de fiscalização jurisdicional externa da 

atividade financeira do Estado, compete-lhe designadamente:  

a) Fiscalizar previamente a legalidade e a cobertura orçamental dos atos e contratos 

de que resultem receitas ou despesas para as entidades sob a sua jurisdição; 

b) Dar parecer sobre a Conta Geral do Estado (OGE); 

c) Julgar as contas de gerências; 

d) Proceder inquéritos, auditorias e outras formas de averiguações. 

O Tribunal de Contas é composto por 7 Juízes, incluindo o Conselheiro Presidente e 

funciona em plenário, salvo no que respeita ao visto em que a sua competência pode ser 

exercida apenas por Juíz singular. As sessões plenárias realizam-se uma vez por semana 

e extraordinariamente quando tal for convocado pelo Presidente ou pelos Juízes. 

As deliberações são tomadas à pluralidade de votos dos membros presentes, dispondo o 

Presidente de voto de qualidade. Os Juízes podem fazer declarações de voto vencido. 

O Ministério Público é representado junto do Tribunal de Contas por dois Magistrados 

designados pelo Procurador-Geral da República e que podem intervir em todos os 

processos e participar em todas as reuniões, usando de palavras e requerer o que achar 

conveniente, mas sem direito a voto. As decisões do Juíz singular são-lhe notificadas no 

prazo de 24 horas. 

A atividade jurisdicional é apoiada diretamente pela Secretaria Judicial (Cartório).  

Para além dos órgãos jurisdicionais, o Tribunal de Contas compreende duas Direções 

Gerais  coordenadas pela Secretaria Geral. 

 

 

 

 

 

II. ENQUADRAMENTO 
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2.2. Estrutura Orgânica 
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2.3. Visão, Missão e Valores 

 

Visão 

A visão do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau é  “Por Uma Gestão Responsável da 

Coisa Pública”. 

Missão 

Exercer o controlo da legalidade e da regularidade das receitas e despesas públicas em 

benefício do cidadão. 

Valores 

O Tribunal de Contas pauta-se pelos seguintes valores: 

 Independência 

 Ética 

 Confidencialidade e sigilo profissional 

 Objetividade 

 Competência profissional 

  Integridade 

 Rigor 

 Transparência 

 Neutralidade política ou partidária 

 Imparcialidade 

 

2.4.  Objetivos Estratégicos 

a) Reforçar a independência externa, jurídica, administrativa e financeira do 

Tribunal, visando o desenvolvimento da sua capacidade técnica e institucional; 

b) Reforçar os mecanismos de interação com os parceiros interno e externo; 

c) Produzir e divulgar os relatórios com base nas melhores práticas internacionais; 

d) Julgar em tempo oportuno as contas de gerência e os relatórios de auditoria. 
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2.5. Objetivos Operacionais 

 

2.5.1. Reforçar a independência externa, jurídica, administrativa e financeira do 

Tribunal, visando o desenvolvimento da sua capacidade técnica e institucional. 

  

 Dispor de um quadro jurídico apropriado; 

 Dotar o Tribunal de recursos financeiros e materiais apropriados 

para o seu funcionamento; 

 Dispor de pessoal em número suficiente, competente, motivado e 

estável; 

 Promover a utilização das novas TIC no funcionamento do Tribunal; 

 Incentivar o seguimento das atividades do Tribunal de Contas; 

 Promover estudos e pesquisas, organizar e gerir o sistema integrado 

de arquivos e documentação do Tribunal. 

 

2.5.2. Reforçar os mecanismos de interação com os parceiros interno e externo: 

 

 Atualizar e implementar a estratégia de comunicação; 

 Reforçar as relações com os órgãos de controlo interno e da 

administração pública; 

 Por uma relação previlegiada com a comissão especializada da ANP 

para assuntos económicos, financeiros, plano, comércio e Industria; 

 Por uma relação previlegiada com os cidadãos, diretamente e através das 

organizações da sociedade civil; 

 Estimular a relação de cooperação com as instituições congéneres; 

 Melhorar o sistema de comunicação interna; 
 

2.5.3. Produzir e divulgar os relatórios com base nas melhores práticas internacionais: 

 

 Conceber e divulgar os manuais de procedimentos do Parecer sobre 

CGE e de auditorias; 

 Analisar e auditar contas de gerências em tempo oportuno; 

 Acompanhar o acatamento das recomendações das ações de 

controlo; 

 Publicitar as instruções e decisões de grande relevância proferidas 

pelo Tribunal de Contas; 

 Implementar mecanismos de controlo de qualidade dos produtos do 

Tribunal; 

 Emitir o Parecer sobre a Conta Geral do Estado; 

 Alargar o controlo de atos e contratos de empreitadas, aquisições 

públicas e endividamento. 
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2.5.4. Julgar em tempo oportuno as contas de gerência e os relatórios de auditoria 

 

 Divulgar as instruções de prestação de contas; 

 Capacitar os magistrados em materia de julgamento de contas e 

produção de acórdãos; 

 Julgar as contas de gerências e os relatórios de auditoria; 

 Acompanhar o acatamento das recomendações e decisões do 

Tribunal. 
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Com vista a concretização dos objetivos estratégicos e operacionais definidos para o ano 

2020, o Tribunal de Contas da Guiné-Bissau desenvolveu as seguintes ações: 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

III. Ações Desenvolvidadas por Serviços de Apoio ao Gabinete do 

Presidente do Tribunal de Contas 
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3.1. GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE 

A lei Orgânica do Tribunal de Contas de 27 de Novembro de 1992, no seu artigo 18º 

conjugado com o artigo 108º dispõe sobre Direção de serviços com funções de apoiar 

tecnicamente e administrativamente o Presidente do Tribunal de Contas, outorgando 

competência ao Presidente para proceder a sua organização interna. 
 
 

De acordo com a nova estrutura organizacional, o Gabinete do Conselheiro Presidente 

compreende a seguinte composição:  

 

1. Gabinete do Presidente;  

2. Secretaria Geral; 

3. Gabinete de Controlo Interno.  

 

Além dos serviços de apoio direto, intrinsicamente o Gabinete do Presidente integra os 

seguintes elementos:  

 

1. Diretor de Gabinete 

2. Secretarias 

3. Conselheiro e ou assessores 

4. Protocolo 

5. Motoristas  

6. Seguranças 

 
 

Atividades programadas pelo Gabinete  

De acordo com o plano de atividades para o ano 2020 e das ações programadas pelo 

Gabinete do Conselheiro Presidente, muitas não foram realizadas devido a pandemia do 

covid 19 que assola o mundo, e a Guiné-Bissau em particular. 

Como se observa no quadro abaixo, todas elas necessitam de contatos próximos, 

inclusive a deslocaçao para o interior como para o exterior do país. 
 

Nº Ações  

01 Reforçar relações institucionais com a ANP 

02 2 encontros com IGF e 12 com DGFP, DGCP, DGT, UCCP 

03 Incrementar relações com organizações internacionais e instituições congéneres  

04 Instalação dos edifícios do TC nas províncias 
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Tendo em conta os resultados que se pretende obter com vista a dinamizar o Tribunal no 

cumprimento da sua missão, todas as ações programadas neste ano foram diretamente 

engajadas pelo Gabinete do Presidente  e monitoradas pelo Secretário Geral do Tribunal 

de Contas. 

De enfatizar que, o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas Dr. Dionísio Cabi fez 

a entrega de 8 relatórios de auditoria ao Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiam, no 

passado mês de agosto e ao Procurador-Geral da República. 

 

Entrega dos relatórios de auditoria ao Primeiro-Ministro 

 

Entrega dos relatórios de auditoria ao Procurador-Geral da República 
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Não obstante o Tribunal de Contas ter recebido convites internacionais, nomeadamente 

a reunião estatutária dos Presidentes do Tribunal de Contas da UEMOA e dos Juízes 

Conselheiros, participação na ação formativa no Tribunal de Contas da Indonésia, mas 

todos flustrados devido a pandemia de covid 19. 

Considerações finais  

O Gabinete do Presidente do Tribunal de Contas não cumpriu cabalmente as ações que 

lhe foram atribuidas devido a pandemia do covid 19, que provocou medidas de 

confinamento adotadas pelo Governo nacional e de todos os países, por conseguinte as 

medidas de fecho das fronteiras em consequência do cumprimento da agenda 

internacional. 

Recomendações: 

1. Controlo na execução das atividades programadas;  

2. Seguimento dos programas das instituições parceiras através dos pontos focais 

nomeados; 

3. Comunicar previamente ao Gabinete do Conselheiro das atividades que deve 

participar. 

 

3.2.  SECRETARIA GERAL 

O Gabinete do Secretário Geral no ano 2020 assegurou as funções de coordenação geral 

dos serviços de apoio técnico e instrumental e a Secretaria do Tribunal de Contas, 

garantindo a respetiva organização e funcionamento. É o Gabinete do Secretário Geral 

que definiu a estratégia da atuação de acordo com as orientações contidas no Plano 

Estratégico TCGB (PE) e nos planos anuais de atividades, por forma a assegurar a 

gestão permanente das respetivas unidades. O Gabinete do Secretário Geral assegurou a 

independência de atuação dos Diretores Gerais, nomeadamente, Diretor Geral de 

Fiscalização e Controlo e Diretor Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão a fim de 

prestarem um serviço de qualidade. Assegurou ainda, de forma eficaz, que o Tribunal de 

Contas disponha dos recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais 

necessários para o desenvolvimento da sua atividade. À nível internacional fez-se 

representar o Serviço e colaborou na promoção e desenvolvimento da cooperação 

internacional.  
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Sessão plenária 

 

              3.3. GABINETE DA AUDITORIA INTERNA 

O Gabinete da Auditoria Interna de acordo com a nova reorganização interna do 

Tribunal de Contas está sob dependência hierárquica do Conselheiro Presidente do 

Tribunal de Contas. 

A auditoria interna é uma atividade independente, de avaliação objetiva e de 

consultadoria que tem por objetivo acrescentar valor e melhorar operações do Tribunal 

de Contas. Ele pretende ajudar o TC na persecução dos seus objetivos através de uma 

abordagem sistemática e disciplinada na avaliação da eficácia de gestão de risco, do 

controlo e da averiguação dos processos. 

O plano de atividades do GAI foi executado de forma a dar resposta não só as atividades 

previamente planeadas, mas também às mais variadas solicitações quotidianas desta 

Corte Suprema de Contas. 
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Durante o ano 2020, de acordo com o programa de atividades do Tribunal de Contas, 

realizou somente uma atividade, que tem a ver com o seguimento das atividades 

programadas por Departamento.  

As atividades programadas e não executadas, são as seguintes: 

1. Formação em auditoria interna; 

2. Atualizar o regulamento interno do GAI; 

3. Seguimento das recomendações de auditoria ao DAF, DSRHF e património; 

4. Definir o sistema de controlo de qualidade; 

5. Visitas de estudos as ISC´s CPLP e da UEMOA; 

6. Apresentação, socialização do sistema de controlo de qualidade.  

O GAI perspetiva-se para o ano 2020 aconselhar o reforço do sistema de controlo 

interno do TC e contribuir proativamente para auxiliar as diferentes estruturas a atingir 

o objetivo da gestão e, visa detetar as irregularidades que possam ocorrer no exercício 

das suas atividades. 
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No ano de 2020, a Direção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão garantiu e 

orientou as Direções de Serviços Operativo-Administrativos e a Secretaria do Tribunal a 

definirem estratégias de atuação de cada departamento em conformidade com as 

orientações contidas no Plano Estratégico do Tribunal de Contas - TCGB (PE) e no 

plano anual de atividades, por forma a assegurar a gestão permanente das respetivas 

unidades. Também assegurou o Planeamento e seguimento das atividades do Tribunal 

de Contas e os recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais necessários para 

o efeito. Colaborou na promoção e desenvolvimento da cooperação internacional. 

Estrutu ralmente, integra 4 Departamentos, dirigidos por Diretores de Serviço, tal como 

a Secretaria Judicial, que dão sequência as funções de apoio técnico e administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DIREÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO 
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4.1.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

O Departamento Administrativo e Financeiro está sob a dependência direta  do Diretor 

Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão e desempenha as atividades ligadas ao 

funcionamento do Conselho Administrativo do Cofre e do Orçamento Geral do Estado 

(CAC e OGE). Desempenha ainda as funções de coordenação e provedor dos recursos 

para o bom funcionamento de todos os serviços de apoio do Tribunal de Contas.   

O presente relatório descreve a atividade desenvolvida em 2020 pelo DAF e evidência a 

demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, descreve os meios e 

recursos de que se dispunha para a sua concretização na íntegra. 

Durante o ano 2020, das atividades programadas, foram feitas as seguintes , a saber: 

 Elaboração de contas de gerência 2019 do TC; 

 Reorganização e reforço de capacidade de resposta do DAF. 

 

Das  que não foram realizadas sao as seguintes: 

 Compra de software de contabilidade; 

 Aquisição de bens; 

 Elaboração do manual administrativo e financeiro. 

Em anexo a esse relatório, se apresenta OGC e OGE 2020 do TC, apresentado no seu 

formato original, os resultados detalhados e os restantes quadros com informação do 

Balanço Social do TC, anexo1. 

 

4.2. DEPARTAMENTO DE CONSULTADORIA, PLANEAMENTO E 

DOCUMENTAÇÃO 

O Presente relatório anual visa dar cumprimento ao disposto da descrição das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento de Consultadoria, Planeamento e Documentação  

durante o ano  2020. 

Compete, portanto ao Departamento de Consultadoria, Planeamento e Documentação 

prever, dirigir, organizar, coordenar, acompanhar e controlar todas as atividades de 

todos os serviços que constituem o Tribunal de Contas, além do mais, proceder a 
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recolha e tratamento das informações necessárias à elaboração do Plano Anual das 

Atividades do TC e prepara os instrumentos finais de planeamento. 

Em cumprimento dos OE e OP para o relatório em causa, o DCPD realizou as seguintes 

atividades: 

 Elaboração de plano de atividades e orçamento 2020; 

 Compilação do relatório de atividades 2019 do TC; 

 Seguimento das atividades e principais indicadores do PE; 

 Elaboração do relatório de seguimento trimestral das atividades; 

 Atualização do plano estratégico e operacional 2021 à 2025. 

 

Equipa do  DCPD na elaboração do relatório de ativdades 2020 

Das que não foram realizadas, são as seguintes: 

 Edição e divulgação de manuais de função, guião de verificação interna de contas 

e auditoria e o plano de reorganização interna; 

 Instalação do Centro Bibliotecário; 

 Formação dos técnicos do DCPD pelos técnicos do INEP sobre a organização 

dos arquivos; 

 Aquisição dos Boletins Oficiais; 
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 Formação e capacitação dos técnicos do DCPD em Cabo Verde na matéria de 

planificação e arquivos. 

A falta da realização das atividades acima descritas deve-se à recursos financeiros e a 

pandemia de covid 19. 

 

4.3. DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO 

EXTERNA 

O Departamento de Comunicação e Cooperação Externa tem por principal função a 

promoção e divulgação dos atos e atividades do Tribunal de Contas, assim como 

assegura o apoio das relações externas, no âmbito nacional e internacional. 

No seu plano anual de trabalho para o ano 2020 traçou 14 atividades a realizar, o que 

não veio a ser cumprido devido a falta de meios financeiros e o estado de emergência 

decretado pelo Governo devido a pandemia do covid 19.  

As atividades realizadas são as seguintes: 

 Conceção e divulgação de boletim informativo do Tribunal de Contas (NOBA 

DE TRIBUNAL); 

 Conceção dos postais de natal para os parceiros. 

As que não foram realizadas são as seguintes: 

 Aquisição de placa de identificação PVC; 

 Ações de cooperação com a Escola Nacional de Administração e outros 

parceiros; 

 Organização dos dados biográficos de todos os Presidentes do TCGB; 

 Incrementação dos meios de comunicação e de informação à sociedade civil; 

 Divulgação do relatório de atividades e contas 2019 e plano de atividades e 

conta 2020; 

 Sensibilização do público sobre as atividades do TC, diálogo institucional e 

promoção do público na agenda do TCGB; 

 Jornada de reflexão com a Mídia; 

 Formação e capacitação dos técnicos DCCE no estrangeiro; 

 Workshop de Interação para definição de linhas e estratégias de comunicação; 

 Recuperação do website e internet do TCGB; 
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 Formação e capacitação dos técnicos informáticos em matéria da administração 

do site; 

 Aquisição de servidores software e hardware. 

 

4.4. DIREÇÃO DE SERVIÇOS DOS RECURSOS HUMANOS E 

FORMAÇÃO 

A Direção de Serviços dos Recursos Humanos e Formação assessora o Departamento 

Administrativo e Financeiro e os órgãos de gestão na execução da política da Instituição 

em matéria de RH, planificar, organizar e executar as atividades de planificação e 

gestão de efetivos, recrutamento, seleção e evolução profissional e avaliação de 

desempenho. Garantir o desenvolvimento profissional dos RH afetos aos serviços de 

apoio do Tribunal. 

A Direção de Serviços dos Recursos Humanos e Formação assessora o Departamento 

Administrativo e Financeiro e os órgãos de gestão na execução da política da Instituição 

em matéria de RH, planificar, organizar e executar as atividades de planificação e 

gestão de efetivos, recrutamento, seleção e evolução profissional e avaliação de 

desempenho. Garantir o desenvolvimento profissional dos RH afetos aos serviços de 

apoio de Tribunal. 

No decorrer do ano 2020, a DSRHF, das atividades delineadas no PAO, realizou as 

ações que tem a ver com a definição da estratégia, políticas e procedimentos de RH que 

tenha em conta o equilíbrio de género, formação interna, jornada de reflexão e jornada 

de reflexão sobre o papel do TC. 
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Jornada de reflexão interna  

Tendo em consideração a necessidade de dinamizar os serviços, o Tribunal de Contas 

através dos serviços de Recursos Humanos abriu o concurso público para o 

recrutamento de 30 técnicos em diferentes áreas de formação; gestão, direito, 

contabilidade, administração e informática. 

Das atividades programadas, que não foram realizadas, são as seguintes: 

 Priorizar e pôr em prática o plano de formação PRI, equipar a sala para 

formação; 

 Formação em língua francesa e inglesa (interna e externa); 

 Elaboração, aprovação e edição do código de ética; 

 Serviço de help-desk implementado, formação em word e excel, sistema 

informático; elaborado (tramitação processual análise de contas e GRH).  

 

 

4.5. SECRETARIA JUDICIAL 

De referência as atividades programadas para o ano 2020, A Secretaria Judicial atuaram 

de 3.741 processos de diferentes naturezas a saber: 

1. Nomeação………………………………… .1709 processos 

2. Reclassificação…………………………….  1702 Processos 

3. Pensão Provisória…………………………...149 processos 

4. Pensão definitiva…………………………… 62 Processos 
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5. Contratos…………………………………… 75 CT 

6. Contas de gerência .........................................30 C 

7. Pensão de sobrevivência……………………13 processos 

8. Multa ……………………………………… 00 

9. Promoção........................................................00 

10. Correção de salário ........................................01 

No que diz respeito ao pagamento dos emolumentos devidos, a Secretaria Judicial, 

quanto aos processos de contratos, nomeações, reclassificações, pensões provisórias, 

pensões definitivas, pensões de sobrevivência, promoção e correção de salário, 

arrecadou a receita no valor de 132.999.755 Fcfa (Cento trinta dois milhões, 

novecentos noventa nove mil, setecentos cinquenta e cinco francos CFA). 

Das ações programadas e não realizadas são abaixo destacados. 

 Capacitação on job dos técnicos da SJ 

 Julgamento das 37 contas de gerência das entidades públicas 

 Julgamento de 18 contas de auditoria 

 Visita de estudos numa das ISC´s da CPLP e da UEMOA 

 Formação dos técnicos da Secretaria Judicial em Cabo-Verde quanto aos 

procedimentos processuais. 

A SJ teve o reforço do pessoal, isto para o dinamismo das suas funções e, tem como 

perspetivas futuras promover seminários da capacitação aos seus técnicos e formações 

no domínio de tramitação processual e ética deontológica.  
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V. DIREÇÃO GERAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLO 
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Assegura toda a atividade operativa do Tribunal, quer no âmbito da fiscalização prévia e 

concomitante, quer no âmbito da fiscalização sucessiva, designadamente na área do 

parecer da CGE, na realização de auditorias e na verificação interna de contas.  

Reporta funcionalmente ao Presidente e às duas Câmaras, hierarquicamente reporta ao 

Secretário-Geral.  

Integra quatro Departamentos, dirigidos por Diretores de Serviço. 

 

 

 

 

 

 

5.1. DEPARTAMENTO DE VERIFICAÇÃO INTERNA DE CONTAS 

Com vista a prosseguir os interesses especiais desta Corte de Contas, apreciar, analisar e 

julgar as contas, o Departamento da Verificação Interna de Contas (VIC) durante o ano 

2020 fez a divulgaçao/socializaçao das instruçoes de prestaçao de contas, assim como 

analisou 34 contas das entidades publicas a saber: 

 CNC 2018; SNLS 2018; CIPA 2018; SAA 2017 e 2018; IMC 2018; Fundo 

Fomento Florestal 2018; Jornal Nô Pintcha 2018; TGB 2018; Projecto de Saúde 

Bandim 2018; Instituto Nacional da Segurança Social 2013, 2014 e 2015; 

Direcção Geral de Viação Transporte Terrestre 2017 e 2018; Escola Nacional de 

Saúde 2018; Imprensa Nacional- EP 2015, 2016, 2017 e 2018; Liceu Samora 

Moisês Machel 2017 e 2018; Fundo Turismo 2018; Liceu Rui Barcelo 2018; 

Tribunal de Contas da Guiné-Bissau 2017, 2018; Liceu Agostinho Neto 2017; 

Escola 17 de Fevereiro 2018; Escola Normal Superior Tchico Té 2018; Centro 

de Compra de Medicamentos 2018; escola 1º de Maio 2018; Escola Jorge Ampa 

2018; Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas 2018 e Petroguin 2018. 

Para além destas  atividades, as outras não foram realizadas devido a pandemia do covid 

19, nomeadamente: 

 Elaboração do manual de procedimentos da vic 
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 Atualização do guião da vic 

 Formação dos gestores e DAF´s  públicos 

 Formação no domínio de prestação de contas aos gestores e DAF´s das 

Embaixadas no estrangeiro 

 Estágio e capacitação dos técnicos de VIC,  interno e externo 

 Análise das contas de Embaixadas, ONGs e Exatores no exterior. 

 

5.2. DEPARTAMENTO DA AUDITORIA EXTERNA 

Ao Departamento da Auditoria Externa compete assegurar a realização de auditorias de 

qualquer tipo ou natureza, inquéritos e outras formas de averiguações a determinados 

atos, procedimentos ou aspetos da gestão financeira de uma ou mais entidades sujeitas 

aos poderes de controlo do Tribunal,  propôr as instituições a auditar; elaborar a 

proposta de programa de auditoria e preparar os respetivos contraditórios e relatórios. 

No ano 2020 os técnicos do DAE beneficiou de formação no domínio da 

contabilididade geral e pública. 

 

Formação dos técnicos da DVIC e DAE no domínio da contabilidade geral e pública 
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Quanto a atividade realizada, prende-se com o seguimento de recomendaçoes das 

auditorias às entidades públicas, como se observa: 

1. Eletricidade e a Àgua da Guiné-Bissau -EP 

2. Administração dos Portos da Guiné-Bissau - EP 

3. Instituto Nacional de Segurança Civil 

4. Agência Reguladora Nacional 

5. Agência de Aviação Civil da Guiné- Bissau 

6. Fundo Rodoviário 

7. Escola de Ensino Básico Caetano Semedo, Gabu 

8. Liceu Ho-Chi Minh, Canchungo 

9. Liceu Siaco Turé, Buba 

 

Ato de acareação 

As atividades programadas e não efetuadas são elas: 

 Formação em contabilidade geral e público; 

 Formação em método estatístico e amostragem em auditoria;  

 Realização das auditorias às Empresas Públicas, Institutos , Fundos Autónomos 

e Direcões Gerais; 



Relatório de Atividades e Conta 2020 

 

Tribunal de Contas da Guiné-Bisau, Avenida Combatentes da Liberdade da Pátria, Caixa Postal -478-
Bissau, Site: www.tribunaldecontas.gw, Email: t-contas@tribunaldecontas.gw                                                       
                                                                                                                                                                              Página 30 
 

 Realização de inquéritos aos Hospitais e Centro de Saúde do País; 

 Reforço dos mecanismos de interação com os parceiros e membros das ISC´s, da 

CPLP, UEMOA e Tribunal de Contas de Marocos; 

 Elaboração e adequação de guião de procedimentos e manual da auditoria 

externa. 

 

5.3. DEPARTAMENTO DO PARECER SOBRE CONTA GERAL DO 

ESTADO 

O Departamento do Parecer tem como funções planear, organizar, coordenar, dirigir e 

controlar as atividades relacionadas com a Conta Geral do Estado (CGE) e elaborar o 

respetivo parecer, realizar auditorias e demais ações de controlo para se certificar da 

consistência e fiabilidade da informação constante da CGE, cumprir e fazer cumprir as 

disposições do Manual de Auditoria e Procedimentos. Assessorar a Direção Geral de 

Fiscalização e Controlo na área de sua competência. 

Portanto, as ações do DPCGE dependem em parte da existência da Conta Geral do 

Estado emitido e entregue pelo Ministério da Economia e Finanças ao Tribunal de 

Contas para a sua análise e emissão da opinião sobre as informações da referida conta. 

A dificuldade de poder realizar cabalmente as atividades programadas, consiste na falta 

do envio das Contas Gerais do Estado dos anos consequentes 2011, 2012, 2013 e 2017 

respetivamente. Porém, encontra;se prevista a emissão dos Pareceres sobre as Contas 

Gerais dos anos 2014, 2015 e 2016 financiada plenamente pela União Europeia através 

do Pro-PALOP/TL.  
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Equipa do PCGE no ato da elaboração dos pareceres 

Para o seguimento e acompanhamento das recomendações extraídas nos relatórios dos 

pareceres emitidos em 2015, das CGE´s de 2009 e 2010, não foi possível, sendo que, 

com a pandemia do covid 19 impossibilitou a realização dos tais atos junto da ANP e do 

Governo, de acordo com o plano anual de atividades programadas. 

Pese, embora, ressalvar que muitas ações programadas não foram realizadas, 

nomeadamente: 

 Elaboração dos manuais e guiões e formulário de procedimento;   

 Capacitação em auditoria financeira e de conformidade; 

 Emissão de parecer sobre a Conta Geral do Estado do ano económico, 2014, 

2015 e 2016; 

 Sensiblização sobre a emissão dos pareceres sobre a CGE´s; 

 Atualização a emissão dos pareceres sobre a Conta Geral do Estado; 

 PCGE 2014, 2015 e 2016 entregue ao parlamento; 

 Recomendações dos PCGE´s divulgadas e seguidas. 

O DPCGE recomenda o seguinte: 
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Adequar DPCGE de meios materiais e financeiros para o cumprimento da sua 

missão. 

5.4. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA E CONCOMITANTE 

Compete ao Departamento de Fiscalização Prévia e Concomitante assegurar o apoio 

técnico-operativo e processual às atividades de fiscalização prévia e concomitante; 

elaborar os pareceres resultantes da análise da legalidade e conformidade dos processos; 

assegurar a realização das auditorias relativas ao exercício da fiscalização concomitante 

e a preparação dos respetivos relatórios. 

No que concerne as atividades realizadas, resumem-se no seguimento dos processos 

visados e no acompanhamento das decisões de concessão de visto  e no controlo de atos 

e contratos da conta de gerência que não foram objetos de fiscalização do TC. 

Seguimento de construção da estrada Buba-Catió 

Em relação as atividades programadas, é de salientar que muitas das atividades do 

DFPC não foram realizadas,  a destacar: 

 Elaboração do manual de fiscalização prévia e concomitante; 

 Elaboração do plano provisional de contratação de empreitada e aquisição de 

bens e serviços; 

 Capacitação dos técnicos em matéria de tramitação procesual (verificação 

interna de contas, vistos auditorias); 

 Capacitação dos técnicos no domínio da contratação pública; 
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Apesar do estado de emergência decretado no país devido a pandemia do covid 19, o 

Tribunal de Contas funcionou parcialmente, através da divisão dos técnicos por grupos 

de trabalho, assim para evitar a aglomeração e contato físico dos seus funcionários. 

 

    VI. CONCLUSÃO  
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O ano 2020 centrou-se mais na verificação das contas de gerência dos anos acima 

mencionados, seguimento das recomendações das auditorias e dos processos visados, tal 

como no controlo de atos e contratos. 

Relativamente a formação e capacitação, os técnicos do Tribunal beneficiaram da 

formação no domínio da auditoria externa.  

De ressalvar que os 30 técnicos recrutados foram capacitados sobre o papel e as 

competências do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau. 

De refrisar que o plano estratégico 2016-2020 encontrava-se na fase final da sua  

implementação e tinha por necessidade ser atualizado, por isso, foi realizado no mês 

novembro o workshop de avaliação do plano estratégico 2016-2020, assim como a 

atualizaçáo do novo 2021-2025 que contou com a participação de um Juíz Conselheiro, 

Direção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão e de todos os Diretores dos 

Departamentos. A sua edição será inteiramente financiada pela União Europeia através 

do Pro-PALOP/TL. 

Quanto a elaboração do paracer sobre a Conta Geral do Estado, encontra-se em curso a 

elaboração dos pareceres dos três anos, nomeadamente, 2014, 2015 e 2016, que será 

financiada plenamente pela União Europeia através do Pro-PALOP/TL. 

Os fracos recursos  financeiros e pouco apoio dos parceiros nacionais e internacionais 

contribuiram para a  irrealização das formações internas assim como em algumas 

atividades que acarreta o financiamento. 

As atividades programas e nao realizadas devem-se mais por falta de alocação 

financeira e materiais, assim como a pandemia do covid-19. Das  91 programadas em  

2020, só foram realizadas 29 e 62 não realizadas, o que correspondem, 32 % e 68%, 

respetivamente. 

  

 

 

 

 

O Departamento de Consultadoria, Planeamento e Documentação recomenda o 

seguinte: 

 

    VII. RECOMENDAÇÕES 
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1. Ter em consideração todas as recomendações acima citadas pelos Serviços que 

compõem esta Corte Suprema de Contas nos relatórios de seguimento 

trimestrais; 

2. Providenciar as verbas para a realização das atividades transitadas; 

3. Solicitar o apoio financeiro dos parceiros (União Europeia, Banco Africano de 

Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional e outros) para a 

materialização das atividades planejadas; 

4. Criar meios logísticos apropriados para o bom funcionamento do Tribunal de 

Contas; 

5. Capacitar os técnicos do TC em diferentes àreas da sua atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    VIII. ANEXO 
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Anexo1: Conta de Gerência 2020 

 

 

 

 


