
 

 

Relatório Final da Comissão de Acompanhamento da Auditoria à Ambifaro      

 

 

Introdução 

 

 

A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro estabelece as várias competências das Assembleias 

Municipais, nomeadamente as de apreciação e de fiscalização da atividade do município, 

enquanto órgãos deliberativos e representativos legitimamente eleitos pelos munícipes. 

No pleno exercício das suas competências deliberou a Assembleia Municipal de Faro, em 

reunião havida a 29 de junho de 2018, a constituição de uma comissão de 

acompanhamento da auditoria à Ambifaro, EM. 

A razão que imperou para a criação deste órgão foi conforme à recomendação aprovada por 

maioria de votos, designadamente a verificação de resultados negativos em 2015, 2016 e 

2017, no valor de 475 000,00€, 405 000,00€ e 1 300 000,00€, respetivamente, que totalizou 

2 180 000,00€ de prejuízo. 

O presente Relatório consubstancia-se em duas partes: a primeira consiste na descrição do 

trabalho elaborado por esta comissão ao longo da sua vigência visando a consecução do 

objetivo para que foi criada, o acompanhamento de uma auditoria direcionada para um 

elenco de perguntas que permitissem perceber a razão ou os motivos de um défice 

acumulado de cerca 2.200.000,00€, durante três anos de exercício e de acordo com o 

Regime Jurídico do Setor Empresarial Local, consignado na Lei nº 53-F/2006, de 29 de 

dezembro, aferir se a atividade da empresa assegura a viabilidade financeira e a 

racionalidade económica que esteve subjacente ao projeto de fusão com o Mercado 

Municipal; a segunda corporiza um conjunto de indicadores resultantes da análise do 

relatório do auditor, onde se detalha algumas da evidências constatadas.  

Este relatório finaliza como a reflexão produzida pelos membros desta comissão sobre esse 

mesmo relatório, bem como de algumas recomendações dirigidas à Assembleia Municipal 

que esta comissão entendeu como pertinentes e onde se propõem algumas medidas que 

visam uma gestão rigorosa e transparente da Ambifaro, numa ótica de responsabilidade e 

prestação de contas. 

 

 

Parte I 

 

Os membros que integram a Comissão tomaram posse no dia 18 de julho de 2018, tendo 

sido decidido na reunião que se seguiu, eleger como presidente da Comissão, o membro 
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Fernando Marques, indicado pelo Partido Socialista, e como secretário, o membro Pedro 

Cláudio, indicado pelo Partido Social Democrata, ambos por unanimidade, cumprindo o 

estipulado em termos regimentais (ata 1). 

Na segunda reunião desta Comissão foi definido um elenco de itens a observar pela 

auditoria, que a seguir se discriminam: 

 

• Averiguação e identificação exaustiva dos documentos comprovativos de 

fornecimentos e serviços externos, detalhando os maiores desvios, na ótica da 

legalidade (cumprimento do Código dos Contratos Públicos), e de todos os 

procedimentos aliados à despesa pública, nos exercícios de 2015 a 2017; 

• Identificação exaustiva de todos os prestadores de serviços, com indicação de 

despesa, na ótica da legalidade, e respetivos contratos, nos exercícios de 2015 a 

2017; 

• Identificação exaustiva parcerias de negócios, com indicação de despesa atual e 

com reflexo nos anos seguintes; 

• Verificação das despesas com o pessoal, na ótica da legalidade, e de todos os 

procedimentos aliados à despesa pública, nos exercícios de 2015 a 2017; 

• Verificação da evolução do serviço da dívida nos exercícios de 2015 a 2017; 

• Verificação das restantes rubricas de gastos, detalhando os maiores desvios, na 

ótica da legalidade (cumprimento do Código dos Contratos Públicos), e de todos os 

procedimentos aliados à despesa pública, nos exercícios de 2015 a 2017; 

• Verificação do resultado das principais atividades desenvolvidas, detalhando 

exaustivamente o resultado do Festival F, Alameda Beer Festival e Feira de Faro, 

nos exercícios de 2015 a 2017; 

• Averiguação dos mecanismos adotados nos diversos postos de cobrança e 

posterior registo contabilístico da arrecadação de Receita; 

• Verificação dos Princípios Gerais de Inventário e Cadastro, nomeadamente o 

registo, abatimentos, reavaliações, cessão, transferências, avaliação de bens 

móveis, imóveis e veículos, implementados no âmbito da Gestão de Património; 

• Verificação se os pressupostos justificativos da Fusão, nomeadamente da 

racionalização económica efetuada em 2015, foram cumpridos; 

• Verificação da implementação de procedimentos de controlo interno em todas as 

áreas significativas; 

• Verificação do cumprimento do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

Nessa mesma reunião foi também acordado que a contratação a promover não deveria ser 

atribuída a nenhuma das empresas que auditem ou auditaram entidades que integram o 
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perímetro de consolidação da Câmara Municipal de Faro. Assim, entendeu esta Comissão 

que a adjudicação a promover deveria ser efetuada por uma das seguintes empresas: José 

Ramalhete, SROC; Carlos Ferreira, SROC; e MRG, SROC. 

Ficou igualmente decidido, atendendo ao facto de Assembleia Municipal não possuir 

autonomia administrativa nem financeira, remeter as deliberações atrás referidas ao 

executivo da Câmara Municipal com a finalidade deste órgão desenvolver os mecanismos 

legais de adjudicação, contados no prazo de trinta dias após a receção do pedido, que foi 

comunicado a 2 de outubro de 2018 (ata 2). 

O prazo dado por esta Comissão extinguiu-se a 3 de novembro de 2018, contudo a 

autarquia só procedeu à abertura do procedimento em maio de 2019, ou seja, seis meses 

após a finalização do prazo dado pela Comissão, apesar dos vários contactos institucionais 

entre os dois órgãos alertando para o facto. 

A Comissão nunca recebeu qualquer indicação ou justificação para a delonga do processo, 

por parte da Câmara Municipal. Só após insistência em reuniões da Assembleia Municipal 

se ficou a saber em junho de 2019, por informação do senhor presidente da Câmara, da 

abertura do concurso. 

A 6 de agosto numa reunião com o auditor MRG – Roberto, Graça & Associados, SROC, 

Lda., a quem foi adjudicada a auditoria (ata 3), por iniciativa da Comissão e com o intuito 

de acompanhar auditoria, foi reportado por aquele que o contrato tinha sido assinado no 

dia 3 de julho de 2019, mais tendo informado o auditor que apenas tinha iniciado o trabalho 

no dia 22 de julho, de acordo com a disponibilidade da entidade auditada (Ambifaro). 

Referiu, ainda que o trabalho estava a decorrer com atrasos devido à dificuldade na 

obtenção de toda a informação atempadamente, isto é, a Ambifaro atrasou-se na entrega 

da documentação solicitada, pelo que houve necessidade de dilatar o prazo de conclusão 

do relatório. 

A 12 de dezembro de 2019 o Presidente da Comissão esteve presente numa reunião com 

o Presidente da autarquia, Drº Rogério Bacalhau, para tomar conhecimento da entrega do 

relatório da auditoria que tinha sido entregue àquele órgão e onde foi informado de uma 

cláusula de sigilo ao auditor, imposta no processo de adjudicação levado a cabo pela 

autarquia.  

A 19 de dezembro é entregue p.m.p. uma cópia do relatório da auditoria e ainda um 

despacho do Presidente da autarquia recaído sobre aquele relatório, nas instalações da 

Assembleia Municipal, após diligências nesse sentido junto do Presidente da Câmara.  

Estes factos foram relatados na reunião da Comissão de 3 de janeiro de 2020 (ata 4), o 

que suscitou quer a questão jurídica de acesso ao documento por parte dos membros da 

comissão, em termos de acompanhamento e de apreciação do relatório do auditor, quer o 

acesso ao Relatório por parte dos membros da Assembleia Municipal, órgão que 

superintende a Comissão e os seus trabalhos.  
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Mais se questionou a imposição de reserva de confidencialidade, no ato de adjudicação, 

pois se entendeu que para efeitos do trabalho desta Comissão, tal não constava do pedido 

efetuado e o que esta comissão pretendia era apreciar atos de gestão que são públicos e 

não sigilosos. 

Além disso, a Assembleia Municipal, no exercício das competências de fiscalização que 

lhe estão consignadas por lei, necessitava de conhecer o resultado da auditoria e em 

função desse conhecimento deliberar sobre a matéria factual que entendesse por 

relevante. 

Considerou, então a Comissão, perante tal facto, distribuir a cada membro da Comissão, 

uma cópia do Relatório da auditoria, assinando estes, uma declaração de 

confidencialidade, obviando, desta forma, eventuais consequências jurídicas.  

A 13 de fevereiro reuniu a comissão para apreciação do relatório da auditoria (ata 5), bem 

como dos documentos apensos, constatando-se que: 

1) Foi entregue p.m.p. uma versão preliminar do Relatório da auditoria, a 4 de 

novembro de 2019 ao Município, com uma carta do auditor que a capeava, na qual 

era solicitado “os vossos comentários que tiverem convenientes, caso se 

justifiquem, para posteriormente ser apresentado relatório final.” Desta versão 

preliminar não foi dado conhecimento aos membros da Comissão. 

2) Na sequência do ponto anterior, a 28 de novembro de 2019, o Presidente da 

Câmara manda entregar p.m.p. uma carta ao auditor onde consta informação 

sobre: 

 1) nível de controlo interno; 2) contratação pública, 3) fusão. 

3) Sobre os pontos acima mencionados, as informações produzidas pela Ambifaro e 

Câmara Municipal de Faro, na condição de sócio único, foram acolhidas na versão 

final do Relatório.  

4) Contudo, no que concerne ao ponto 3) destaca o auditor que “não foi dada resposta 

ao solicitado pela equipa de auditoria no que respeita à evidência do cumprimento 

do nº 6 do artigo 32º, nomeadamente o relatório com a análise comparativa das 

projeções decorrentes dos estudo técnicos (plano do projeto, na ótica do 

investimento, da exploração e do financiamento a efetiva situação económica-

financeira da empresa local, o qual obrigatoriamente teria de ser comunicada à 

Inspeção-Geral de Finanças.” 

5) Mais refere o auditor no tocante a limitações resultantes de falhas, no Sistema de 

Governance e Controlo Interno, “que no caso presente ocorreu em diversas áreas 

nomeadamente e muito em particular nas áreas de compras, vendas, pessoal, 

cobranças e na contratação pública”, entre as quais se destacam: inexistência de 

manuais com descrição de processos críticos, dos procedimentos, delegação de 

competências, documentação e atividade de controlo a executar e a documentar; 
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definição escrita relativamente à segregação de funções e incompatibilidades; 

ausência de alguns principais responsáveis e colaboradores que geriram, 

executaram e documentaram as transações, por exemplo, os membros do 

Conselho de Administração e os Diretores Gerais. 

6) Da análise às atas disponibilizadas do Conselho de Administração (CA) e 

Assembleia Geral é realçado o facto de as atas nos. 200 e 201, de 2016, bem como 

as atas nos. 257, 258 e 259, de 2017, do CA, não se encontrarem assinadas pelo 

vogal Paulo Santos, e ainda a ata nº 251 não se encontrar assinada pelo vogal 

José Cavaco. 

7) No que concerne à análise das rubricas de gastos com fornecimentos e serviços 

externos constatou-se que houve despesas contabilizadas em rubricas que não 

correspondiam à natureza do gasto, nomeadamente na rubrica “Publicidade e 

Propaganda” que apresentava no exercício de 2015 erroneamente contabilizado na 

rubrica “Publicidade e Propaganda”, o montante total de 33 811,33€, quando 

deveria estar na rubrica “Outros Serviços”. O mesmo sucede em 2016 e em 2017, 

com uma verba no total de 36 520,00€ e 18 237,82€, respetivamente, ou seja, uma 

incorreta classificação contabilística. E ainda outros montantes com a mesma 

incorreção.  

8) Na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, no que respeita aos 

procedimentos de contratação pública foram identificadas infrações ao Código de 

Contratação Pública (CCP), a saber:  

i) 2015 – 7 aquisições cuja despesa ultrapassou os 5 000€, cujos 

procedimentos não foram objeto de contratação pública, no valor de 

136 899,56€; e, 4 procedimentos de contratação não publicados no Portal 

Base.Gov; 

ii) 2016 – 9 aquisições cuja despesa ultrapassou os 5 000€, cujos 

procedimentos não foram objeto de contratação pública, no valor de 

142 378,64€; e, 3 procedimentos de contratação não publicados no Portal 

Base.Gov; 

iii) 2017 – 13 aquisições cuja despesa ultrapassou os 5 000€, cujos 

procedimentos não foram objeto de contratação pública, no valor de 

310 982,89€; e, 4 procedimentos de contratação não publicados no Portal 

Base.Gov; 

iv) Entre todos os procedimentos por ajuste direto realizados, só houve 1 

publicado no Portal Base.Gov antes da autorização de pagamento; 

v) Alguns contratos tiveram execução superior ao valor contratado no 

montante de 15 534,09€, constituindo infração ao CCP; 
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vi) Apesar de solicitada não foi fornecida informação das evidências de 

prestação de serviços de monitorização e controlo, relativa a uma 

contratação que os contemplava, no valor de 38 900,00€. 

9) Verificou-se que relativamente às 62 parcerias de negócios e apoios prestados 

mencionadas nos Relatórios e Contas da Ambifaro, somente 4 constam das atas do 

CA como aprovadas. Em dois dos casos, a Ambifaro não conseguiu identificar o 

apoio prestado. Há um apoio financeiro de 500,00€ que não consta como aprovado 

nas atas do CA. 

10) Além de não existir, no triénio em análise, um Regulamento Interno de Pessoal 

aprovado, observou-se a não disponibilização do registo de assiduidade com a 

finalidade de se proceder à verificação de desconto de eventuais faltas, bem como 

de pagamento de horas extraordinárias e outros abonos. 

11)  Para as despesas de representação pagas a dois funcionários que ocuparam o 

cargo de Diretor-Geral, não foi encontrada a respetiva deliberação do CA, nas atas, 

com a devida autorização e justificação. 

12)  Não foi disponibilizada informação que justificasse o pagamento de subsídio de 

turno a 4 colaboradores. 

13)  Não foi encontrado o registo de deliberação do CA que suporte os critérios da 

atribuição de compensação monetária (suplemento) por isenção de horário. 

14)  Quanto à evolução do serviço da dívida foi constatado que em 2015 foi amortizado 

125 000,00€, da dívida total e que 2016 e 2017 não houve amortização de dívida. 

15)  A Ambifaro não apresentou um plano financeiro pelo que contabilizou os juros 

pagos no próprio exercício, não tendo realizado a especialização dos mesmos nos 

registos contabilísticos. 

16)  Em 2016 foi contabilizado o pagamento de 12 319,83€ à CGA relacionado com os 

descontos da diretora-geral da Ambifaro. Apesar do parecer do jurista, que se 

encontra referência em ata do CA, para acordar com a trabalhadora em causa a 

dedução mensal de uma verba até perfazer a totalidade que lhe caberia, o que 

resultaria num ativo no montante de 5 048,00€ nas contas da empresa, não foi 

encontrada evidência de tal facto. 

17)  Na verificação das atividades desenvolvidas no Festival F, Alameda Beer Festival 

e Feira de Faro, nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, no que respeita ao resultado 

registou-se que: 

i) Não havia uma contabilidade analítica por centros de custo que permitisse 

apurar o resultado de cada festival/feira em função dos registos contabilísticos; 

ii) Em alguns casos foram adicionadas despesas não relacionadas ao cálculo do 

resultado; 
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iii) No âmbito de protocolos celebrados entre a Ambifaro e a Street Food, em 2015 

e em 2016, onde se previa o direito à Ambifaro, ao recebimento por parte desta 

entidade de 25% e 70%, respetivamente, sobre a taxa de inscrição dos 

participantes, os serviços da Ambifaro informaram que desconheciam essa parte 

do protocolo e que nenhuma receita foi recebida naqueles anos, ao abrigo 

desses protocolos; 

iv)  Em 2017, na sequência do protocolo celebrado entre a Ambifaro e a Sons em 

Trânsito, Lda., esta empresa recebeu o montante de 133 127,24€, acrescido de 

taxa de IVA de 23%, decorrente da diferença entre o valor de bilheteira previsto 

a atingir, 444 030,00€ e o valor atingido. Solicitado o relatório que documentasse 

a razoabilidade do valor pago, informou a Ambifaro que desconhecia a 

existência do protocolo. 

18)  No que respeita à contratação pública, foram celebrados protocolos, no triénio em 

causa, para a realização do Festival F e Alameda Beer Festival entre a Ambifaro e 

diversas entidades, designadamente com a Octávio & Giestal, Lda., a Palácio do 

Tenente – Associação Cultural e a Street Food Portugal.  E ainda foi celebrado 

protocolo entre a Ambifaro, a Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, 

Unipessoal, Lda. e o Teatro Municipal, no âmbito das iniciativas atrás referidas. Na 

análise efetuada aos protocolos efetuados constatou-se que: 

i) Com exceção do protocolo celebrado com a Octávio & Giestal, Lda., em 2015, 

relativamente a todos os outros houve preterição das regras do CCP; 

ii) Nos anos de 2015 e 2016 o protocolo com a Street Food, no Festival F, previa 

que, os contactos, inscrições e recebimentos do valor da participação das 

estruturas de Street Food, seriam da responsabilidade desta associação, não 

tendo os funcionários da Ambifaro sido informados das contrapartidas 

financeiras que deviam ter sido objeto de facturação.  

19)  Face aos pontos acima enunciados conclui o auditor que, na operacionalização 

das feiras e dos festivais, não houve procedimentos de controlo interno e 

supervisão independente das receitas e despesas destes eventos. Este facto 

impediu que as despesas pelo seu valor acumulado fossem objecto de 

procedimentos de contratação, no âmbito do CCP. 

20)  Na contratação com fornecedores de imobilizado, para valores acima dos 5 

000,00€, não se verificou o cumprimento do CCP. 

21)  Quanto à viabilidade financeira e à racionalização económica previstas nos 

pressupostos justificativos da fusão, o relatório de auditoria refere que, no período 

em análise, os gastos com pessoal, fornecimentos tiveram um aumento em relação 

ao previsto. Constata igualmente que, no cumprimento ao estipulado no RJAEL, 

designadamente informação aos órgãos executivos e deliberativos do Município, de 
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um conjunto de informações, conforme nº 6 do artigo 32º, visando o 

acompanhamento da fusão, aquela não foi disponibilizada. 

22)  Considerou a auditoria a pertinência do pedido, do Fiscal Único na Certificação 

Legal de Contas de 2017, de confirmação à Inspeção Geral de Finanças, face ao 

facto da Ambifaro se encontrar numa das situações previstas no nº 1 do artigo 62º 

da Lei nº 50/2012, apesar de no contraditório prestado pelo CA, este órgão assim o 

não entender.  

23)  Nas contas de 2015 a 2017, observou-se que, no exercício deste último ano, o 

Capital Próprio foi inferior em 50% do Capital Social, pelo que a Câmara Municipal 

efetuou uma transferência financeira, no montante de 1 318 008,80€, sanando o 

desequilíbrio patrimonial existente. 

24) Elenca o relatório uma lista de facturação não contabilizada no valor de 1906,15€. 

25) Não foi disponibilizada informação sobre a evidência de um contrato de prestação 

de serviços no valor de 38 900,00€. 

26) Ao longo do período auditado verifica-se não só o desajustamento contabilístico, 

como também a ausência de evidências de justificação dos gastos, no montante 

apurado de 3 001,74€. 

27)  Da análise efetuada à contratação pública realça-se na auditoria que se constatou 

que anualmente foram contratadas despesas que não ultrapassavam os 5 000,00€ 

por fornecedor. O auditor pretendendo averiguar, de acordo com o entendimento do 

Tribunal de Contas, se as despesas foram em locais e períodos diferentes, 

colocando-se a eventualidade de não interdependência ou interconexão funcional e 

conhecimento prévio ou eram de natureza diferente (CPVs diferentes), deparou-se 

com falta de informação, por parte da Ambifaro, pelo que foram estas despesas 

relatadas em conformidade com o procedimento de contratação de “Ajuste Directo 

Simplificado”. 

28)  Em 2015 verificaram-se gastos com aquisição de bens e serviços e por fornecedor 

acima dos 5 000,00€, no montante de 136 899,56€, para as quais não se deu 

cumprimento às regras estipuladas no CCP. 

29)  Em 2016 e em 2017 a situação descrita no ponto acima atingiu o montante de 

142 378,64€ e 310 928,89€, respetivamente. 

30)  São igualmente referidos contratos adjudicados em que a execução da despesa foi 

superior ao montante contratado no valor 16 068,43€. 

31)  Houve contratos celebrados em 2015, 2016 e 2017 para os quais foram 

autorizados pagamentos antes do contrato público ter sido divulgado na plataforma 

Base.Gov, violando o disposto no nº 3 do artigo 127º do CCP. 
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32)  Em 2016 e 2017 verificou-se a existência de facturas/recibos não comunicadas no 

Portal da Autoridade Tributária, respetivamente no valor de 3 833,00€ e de 

1500,00€. 

33)  No que concerne a despesas com pessoal observou-se a não disponibilização da 

aprovação e da autorização do pagamento atinente: 

i) às despesas de representação da Diretora-Geral que exerceu o cargo de janeiro 

de 2015 a outubro de 2017 e de Administradora em novembro e dezembro de 

2017; 

ii) de subsídio de turno; 

iii) de horas extraordinárias; 

iv) de isenção de horário. 

34)  Confrontado o Mapa de Responsabilidades de Crédito, emitido pelo Banco de 

Portugal, com os registos contabilísticos no triénio 2015 a 2017, apurou-se uma 

diferença em 2017 no montante de 3 936 573,01€ a menos na rubrica 

“Financiamentos Obtidos”. 

35)  Relativamente à análise dos protocolos e parcerias celebrados para a realização 

do Festival F, Alameda Beer Fest e Feira de Faro, durante o triénio 2015-2017, 

apurou-se que: 

i) Para o evento Alameda Beer Fest, de 2015, foi celebrado um protocolo entre a 

Octávio e Giestal, Lda. (OG&Associados, Lda.) e a Ambifaro, em 2 de julho de 

2015, com a duração de três anos; 

ii) No protocolo acima mencionado, não é referido quem é o responsável pelo 

pagamento dos artistas, assim como das refeições desses mesmos artistas e ao 

pessoal, pelo que foi a Ambifaro a suportar esses custos; 

iii) As receitas decorreram essencialmente da venda de copos e senhas, tendo 

havido recebimentos em numerário. Não foi apresentado um relatório que 

fizesse a reconciliação entre: copos comprados, copos vendidos e copos para 

inventário; e, senhas emitidas, senhas vendidas e senhas não vendidas. Não 

houve verificação independente sobre receitas e percentagens pagas neste 

Festival; 

iv) No resultado apurado verificou-se um prejuízo de 2 992,36€ que resulta do total 

de receita apurado, 70 299,52€ - 73 221,88€ total das despesas. Ainda nesta 

matéria assinala-se que os registos contabilísticos de 2015 evidenciam uma 

rubrica “Caixa Beer” onde se detalha os movimentos ocorridos, num total de 

entradas relacionado com as receitas no montante de 80 010,91€; 

v) Nos registos identificados na alínea acima foram identificados pagamentos em 

numerário superior ao valor permitido, de acordo com o artigo 63º-G da Lei Geral 

Tributária; 
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vi) A 23 de junho de 2016 foi assinado novo protocolo entre a Ambifaro e a Octávio 

e Giestal, Lda. (OG&Associados, Lda.), onde se previa, entre as várias cláusulas 

que o compunham que a segunda outorgante, a OG&Associados, Lda., deveria 

dar conhecimento à primeira outorgante de todas as despesas e receitas. Desta 

cláusula não foi disponibilizada evidência; 

vii) No âmbito do evento Alameda Beer Fest foi ainda celebrado um protocolo com 

a Associação Cultural – Palácio do Tenente, a 20 de junho de 2016;  

viii) Dos protocolos referidos nas alíneas imediatamente acima não foi 

disponibilizada informação de elementos que permitissem apurar os montantes 

arrecadados por cada uma das associações;  

ix) Relativamente à venda de copos efetuada pela OG&Associados, foi facturado à 

mesma o valor de 10 258,73€ (acrescido de IVA) que correspondeu a 85% da 

receita da venda de 5938 copos pela OG&Associados. Contudo, quem comprou 

os copos foi a Ambifaro à Empresa Glass Pcck, SL, na quantidade de 12 000, 

pelo montante de 9 001,00€; 

x) Não foi disponibilizado relatório da OG&Associados que fizesse a reconciliação 

entre os copos disponibilizados pela Ambifaro, copos vendidos e copos 

entregues à Ambifaro para inventário, de forma a ser assegurada a integralidade 

da receita, por funcionário independente da gestão deste Festival; 

xi) Neste ano, no resultado apurado verificou-se um prejuízo de 48 639,28€ que 

resulta do total de receita apurado, 25 201,01€ - 73 840,29€ total das despesas. 

Ainda nesta matéria assinala-se que os registos contabilísticos de 2016 na 

rubrica “Caixa Beer” onde se detalha os movimentos ocorridos, não foram 

contabilizadas receitas em caixa; 

xii) Nos registos identificados na alínea acima foram identificados pagamentos em 

numerário superior ao valor permitido, de acordo com o artigo 63º-G da Lei Geral 

Tributária; 

xiii) Ainda na sequência do evento Alameda Beer Fest, a 30 de junho de 2017, foi 

assinado novo protocolo entre a Ambifaro e a Octávio e Giestal, Lda. 

(OG&Associados, Lda.), onde se previa, entre as várias cláusulas que o 

compunham a segunda outorgante, a OG&Associados, Lda., deveria dar 

conhecimento à primeira outorgante de todas as despesas e receitas. Desta 

cláusula não foi disponibilizada evidência, operando-se a mesma situação 

ocorrida no ano anterior; 

xiv) A receita de copos efetuada pela Ambifaro, correspondeu à venda de 6731 

copos, que foram, no entanto, comprados por esta empresa à Empresa Glass 

Pcck, SL, na quantidade de 8 064, pelo montante de 6 461,93€; 
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xv) Não foi disponibilizado relatório que fizesse a reconciliação entre os copos 

disponibilizados pela Ambifaro, copos vendidos e copos entregues à Ambifaro 

para inventário, de forma a ser assegurada a integralidade da receita, por 

funcionário independente da gestão deste Festival; 

36)  No que concerne à realização do Festival F, em 2015, a Ambifaro celebrou 

protocolos com a Street Food Portugal e o Teatro Municipal de Faro, SM. 

37)  A comparticipação financeira da Street Food Portugal revestia 75% do valor da 

taxa de inscrição dos participantes na mostra de Street Food e a Ambifaro 25%. Os 

serviços da Ambifaro informaram que desconheciam esta parte do protocolo e que 

nenhuma receita foi recebida em 2015. 

38)  Não foi disponibilizado o resultado das receitas obtidas com as inscrições no Street 

Food. O auditor foi informado que que aos funcionários da Ambifaro não foi dado 

conhecimento sobre eventuais receitas a receber da Street Food Portugal. 

39)  No resultado apurado deste evento verificou-se um prejuízo de 8 552,53€ que 

resulta do total de receita apurado, 24 500,00€ - 33 052,53€ total das despesas. 

40)  Em 2016, para a ocorrência do Festival F, foram assinados protocolos entre a 

Ambifaro e a Street Food Portugal, entre a Ambifaro, o Teatro Municipal de Faro, 

SM, e a Sons em Trânsito, Lda. Igualmente os serviços da Ambifaro desconheciam 

a parte do protocolo que estipulava as percentagens a receber pela Street Food, 

Lda e que nenhuma receita foi recebida em 2016. 

41)  Nas receitas imputadas ao evento constata-se que não foi disponibilizado o 

resultado das receitas obtidas com as inscrições Street Food, conforme previsto no 

protocolo. 

42)  Neste ano o resultado apurado deste evento verificou um prejuízo de 46 889,31€ 

que resulta do total de receita apurado, 29 126,02€ - 76 015,33€ total das 

despesas. 

43)  Na edição de 2017 foi celebrado protocolo entre a Ambifaro, o Teatro Municipal, 

SM e a Sons em Trânsito, Lda. 

44)  No âmbito do protocolo acima referido não foi disponibilizado o resultado financeiro 

que impôs o pagamento à Sons em Trânsito, Lda. o pagamento de 133 127,44€, 

acrescido de taxa de IVA de 23%. Solicitado o relatório à Ambifaro que 

documentasse a razoabilidade da receita, foi o auditor informado que 

desconheciam a sua existência. 

45)  O prejuízo atingiu o montante de 359 390,14€ que resultou da diferença entre o 

total de receita no valor de 96 050,00€ e o total de despesa no montante de 

455 440,14€. 

46)  Decorre da análise dos protocolos efetuado para a realização quer do Alameda 

Beer Fest quer do Festival F, que aqueles enquadravam-se numa aquisição de 
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serviços, onerosa e sinalagmática, vinculando-se as partes ao cumprimento das 

prestações previstas nos mesmos. Além disso, estão em causa prestações 

fungíveis e suscetíveis de ser submetidas à concorrência, pelo que a Ambifaro 

devia ter adoptado um dos procedimentos previstos no CCP. 

47)  A Ambifaro deveria também ter previsto indicadores de gestão para avaliar os 

resultados do co-contratante e impor referenciais para a utilização eficiente de 

recursos, considerando os princípios consagrados nos nos. 1 e 2 do artigo 18º, da 

LEO, ou seja, a racionalidade financeira dos protocolos celebrados. 

48)  Quanto ao evento Feira de Faro, o auditor foi informado, pelo técnico superior da 

Divisão de Recursos Humanos da Ambifaro, que o ficheiro Excel que continha o 

controlo das receitas e das despesas daquele evento, dos anos de 2015 e 2016, 

ficou danificado devido a um “ataque” de um vírus informático que apagou o disco 

rígido do computador, pelo que houve perda daquela informação. Foi 

disponibilizada apenas o controlo de receita e de despesa de 2017. 

49)  Os resultados apurados em relação ao ano de 2017 demonstram um saldo positivo 

desta Feira no montante de 148 638,83€. 

50)  Em 2016 constam no mapa de depreciações dois bens com o código “9979 Obras 

em edif. Próprios” no montante de 6 054,67€ que se encontram depreciados à taxa 

de 33% e com o código “9995 Grandes Reparações Edifícios” no montante de 

9 923,72€ a ser depreciado à taxa de 20%, os códigos aplicados não se encontram 

definidos no Decreto-Regulamentar. Não foi possível ao auditor verificar quais as 

facturas que compõem estes montantes. 

51)  A Ambifaro não elaborou fichas para os bens de investimento para os exercícios 

de 2016 e 2017, conforme obrigação estipulada no artigo 51º do CIVA. 

52)  No relatório e contas referente a 2015 assinado e aprovado pelo CA, a execução 

do orçamento apresenta uma diferença de 600,01€. O total do orçamento assinado 

não corresponde ao somatório das contas individuais. 

53)  Constatou-se que, no triénio em análise, a execução do orçamento, ao nível do 

EBIT (Resultados Antes de Juros e Impostos) foi sempre inferior ao orçamentado. 

54)  No ano de 2017 não só as receitas foram inferiores às orçamentadas, como houve 

um acréscimo de 58,52% no orçamento da despesa. 

55)  Constatou-se da análise à rubrica de clientes que não foram constituídas as 

provisões necessárias para as imparidades existentes, verificando-se que 

permanecem inalterados os saldos de clientes, pelo menos, face ao exercício 

anterior. 

56)  O Fiscal Único, na Certificação Legas às Contas do exercício de 2017, datada de 

18 de maio de 2018, anota que “… mas referimos que conforme o disposto no nº 1 

do artigo 62º da Lei 50/2012, verifica-se que a Empresa se encontra numa das 
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situações previstas no referido artigo, da qual resultará a necessidade da sua 

dissolução, no prazo de seis meses. No entanto a informação constante no relatório 

de gestão refere que o período de 2017 é o segundo ano consecutivo em que a 

Empresa apresentou resultado líquido negativo, não se enquadrando no referido 

normativo, situação que em nossa opinião deve ser confirmada pela Inspeção-

Geral de Finanças”. 

57)  No seguimento deste entendimento foi questionado o CA da Ambifaro informou 

“que efetivamente, não foi solicitado qualquer comprovação do sustentado no 

relatório de gestão da empresa, referente ao entendimento de que a empresa 

apenas se enquadrava no segundo ano consecutivo de resultados líquidos…”. 

58) Ou seja, perante o enquadramento da Ambifaro no nº 1 do artigo 62º da Lei 

50/2012 é de todo pertinente o pedido do Fiscal Único de confirmação junto da 

Inspeção-Geral de Finanças, o que não foi efetuado. 

 

Conclusões 

 

A Comissão expressa na finalização dos seus trabalhos o agradecimento aos auditores 

que conduziram esta auditoria, cujos resultados vertidos no Relatório permitiram aclarar e 

perceber o conjunto de itens deliberados por esta Comissão. 

A Comissão de Acompanhamento à Auditoria após análise do Relatório da auditoria 

concluiu que: 

- foi injustificada a delonga e os atrasos entre o pedido da Comissão para a 

contratação da auditoria e a sua efetivação da contratação;  

- a Câmara Municipal nunca enviou informação recebida dos auditores, por iniciativa 

própria, durante o decurso da auditoria, o que impediu um efetivo acompanhamento 

daquela, atribuição desta Comissão, evidenciando aquele órgão uma manifesta 

desconsideração e de falta de colaboração institucional, seja para com a Comissão seja 

para com a Assembleia Municipal; 

- não foi respondida a questão subjacente à realização desta auditoria, saber se 

projeto de fusão, considerando os critérios de eficiência e eficácia subjacentes, de acordo 

com os pressupostos de racionalização económica, estavam a ser cumpridos de acordo 

com a legislação em vigor, face a um prejuízo acumulado ao longo de três anos 

consecutivos de cerca de 2 200 000,00 de euros. Apesar do pedido do Fiscal Único, a 

Ambifaro determinou que o não deveria fazer por ter outro entendimento da matéria; 

- não houve esclarecimento sobre a perda de metade do capital da empresa e 

consequências jurídicas decorrentes de tal facto, pese embora a Câmara Municipal, em 

2018, ter sanado o desequilíbrio financeiro constatado; 
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- as desconformidades e as evidências técnicas demonstradas apontam para más 

decisões de gestão que levaram a um prejuízo efetivo do erário público, revelando 

situações graves de incompetência ao nível de direção; 

- a total falha no controlo interno, a não existência de separação de funções, as atas 

por assinar, um conjunto de rubricas erradamente classificadas, o incumprimento do CCP, 

os serviços pagos sem prova de terem sido prestados, entre outras desconformidades 

constatadas, evidencia graves irregularidades e eventuais ilegalidades, designadamente 

em matéria de contratos efetuados em desobediência com as regras de contratação 

pública. 

Ora, de acordo com os factos apurados por esta auditoria, a Comissão entendeu dar 

conhecimento à Assembleia Municipal do Relatório da Auditoria à Ambifaro e considerou 

um conjunto de recomendações com as quais se pretende contribuir para a gestão das 

empresas municipais, de âmbito local, com critérios de rigor, transparência e honestidade. 

 

Assim recomenda à Assembleia Municipal: 

 

1 – A realização de uma sessão extraordinária sobre a matéria apurada no Relatório acima 

mencionado; 

2 – A presença dos responsáveis pela Ambifaro, designadamente os membros do CA e o 

Diretor(a)-Geral, durante o período em análise, na sessão referida no ponto 1; 

3 – Que do Relatório da Auditoria à Ambifaro seja dado conhecimento à Inspeção-Geral de 

Finanças e à Direção-Geral das Autarquias Locais, na medida em que importa que estas 

entidades se pronunciem sobre a matéria apurada. 

 

 


