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Auditoria abrange 16 organismos que formam a Universidade de Lisboa 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Auditoria externa 
custa 235 mil e 
CONCURSO O Anúncio para o contrato público divulgado no início do mês. 
REGRA O Análise da contabilidade tem de ser feita de dois em dois anos. 

CLAUDIA MACHADO 

A
Universidade de Lisboa 
lançou um concurso pú-
blico para a realização de 

uma auditoria externa aos vá-
rios organismos da instituição, 
com um preço base de 235 mil 
euros. O anúncio ao contrato foi 
divulgado em Diário da Repú-
blica no primeiro dia deste mês 
e estabelecia um prazo de nove 
dias para a apresentação de 
propostas. 

A aquisição de serviços inclui, 
para além de unia auditoria ex-
terna, o acompanhamento da 
execução do orçamento da 
Universidade de Lisboa e a aná-
lise da contabilidade da institui-
ção. O concorrente vencedor 
tem ainda de seguir a "situação 
económica, financeira e patri-
monial" dos vários organismos. 

RESULTADOS TÊM DE SER 
DADOS AS FINANÇAS E AO 
MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

Este procedimento faz parte 
do Regime Jurídico das Institui-
ções de Ensino Superior, que diz 
que estas "devem promover 
auditorias externas, a realizar 
por empresas de auditoria de 
reconhecido mérito, por si con-
tratadas para o efeito", sem 
prejuízo dos levantamentos 
mandados pelo Estado. O regu-
lamento estabelece que as audi-
torias se realizem " de dois em 
dois anos" e que os resultados 
sejam entregues aos ministros 
da Educação e das Finanças. 

Ao todo, são 16 as entidades a 
auditar: Universidade de Lis- 

PORMENORES 

Exposição conta história 
O Pavilhão de Portugal, no Par-
que das Nações, acolhe a partir 
de amanhã, e até domingo, a ex-
posição 'Descobre a ULlsboa', 
que conta a história da Institui-
ção. De terça a sexta-feira, das 
10h30 às 17h30. No fim de se-
mana encerra às 18h00. 

boa, Serviços Partilhados e de 
Ação Social, Estádio Universi-
tário, Faculdades de Arquitetu-
ra, de Direito, de Farmácia, de 
Medicina, de Medicina Veteri-
nária, de Psicologia, Institutos 
de Ciências Sociais, de Educa-
ção, de Geografia e Ordena-
mento do Território, Superior 
de Agronomia, Superior de 
Ciências Sociais e Políticas e Su-
perior de Economia e Gestão. • 
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