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Com base na auditoria realizada, o TC formulou uma opinião globalmente 
favorável relativamente à conta da AR de 2001. 

Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, o TC chamou a aten
ção para as situações seguintes: 

a) o inventário da AR não reflectia a totalidade dos bens existentes em 
31 de Dezembro de 2001 em vittude da não inventariação de ceitas 
aquisições realizadas nos finais do exercício trazidas, porém, ao in
ventário de 2002; 

b) os passes sociais para a cidade de Lisboa, abonados a todos os De
putados, deverão ser directamente adquiridos pelos serviços da AR, 
a menos que um sistema de recolha sistemática dos comprovativos 
da respectiva aquisição seja adaptado; 

c) ainda que se tenha constatado a salvaguarda do princípio da concor
rência e da protecção dos interesses financeiros do Estado a adjudi
cação e a contratação das obras de restauro da Sala do Senado não 
cumpriram todas as formalidades legais aplicáveis. 

O Tribunal de Contas congratulou-se pela concretização da comunicação 
automática entre os módulos da contabilidade (módulos RH+ e GESTOR), 
anunciada para 2002 . 
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