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I. ENQUADRAMENTO 

1. Âmbito do projeto 

1.1. Introdução 

O presente documento apresenta e justifica o projeto de Regulamento que visa 

operar a primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 4/2015, de 26 de 

janeiro, sobre a supervisão de auditoria.  

Visa-se, por um lado, a obtenção de informação adicional que permita o exercício 

da supervisão de forma mais eficaz e tempestiva e, por outro, operacionalizar o 

envio de comunicações à CMVM, previstas na lei, através do domínio de extranet. 

Em particular, na proposta de regulamento prevê-se: 

(i) A obtenção de informação para a análise referente ao limite previsto no n.º 

2 do artigo 4.º e para a classificação das entidades de interesse público 

para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 26.º, ambos do Regulamento 

(UE) N.º 537/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril 

de 2014; 

(ii) O envio, pelos auditores, através da extranet da CMVM, das 

comunicações a que se referem o n.º 12 do artigo 77.º e o n.º 2 do artigo 

79.º do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aprovado 

pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro; 

(iii) A clarificação do dever de os auditores procederem à comunicação à 

CMVM de eventuais alterações ao seu registo público e sobre o universo 

de auditores com dever de comunicação trimestral de relatórios emitidos; 

(iv)  A disponibilização pelas EIP de informação sobre o mandato de auditoria; 

e 

(v)  A identificação do meio de comunicação a utilizar pela OROC no que 

respeita a situações que cheguem ao seu conhecimento e que sejam 

passíveis de afetar a idoneidade de qualquer auditor registado na CMVM. 
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1.2. Estrutura 

Atendendo à dimensão reduzida do projeto, o regulamento não se encontra 

dividido em capítulos. Mas aborda, sucessivamente, os seguintes temas:  

 Alterações ao registo público do auditor junto da CMVM; 

 Deveres de comunicação pelos auditores; 

 Deveres de comunicação pelas entidades de interesse público; 

 Comunicações pela OROC à CMVM. 

 

II. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

A CMVM avaliou o impacto desta iniciativa nos termos do anexo ao presente 

documento de consulta, para o qual se remete (vide “Nota justificativa”) e cuja 

conclusão aqui se reproduz:  

«A proposta de regulamento em apreço, determinando uma necessária 

adaptação das estruturas administrativas e daqueles obrigados a reportar 

informação ao quadro jurídico que se redefine, fá-lo de um modo que implica 

necessariamente, de uma forma global, uma diminuição dos custos associados 

e um aumento da qualidade da supervisão, vantagens que se afiguram 

suscetíveis de superar relevantemente os custos implicados.» 

 

III. PROCESSO DE CONSULTA 

A CMVM submete o projeto a escrutínio público para que todos os agentes do 

mercado possam sobre ele pronunciar-se, dirigindo comentários, sugestões e 

contributos em relação às soluções apresentadas.  

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à 

CMVM até ao dia 27 de março de 2017.  

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de 

correio eletrónico cmvm@cmvm.pt. As respostas à consulta pública podem 
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igualmente ser remetidas, por correio normal, para a morada da CMVM (Rua 

Laura Alves, 4, Apartado 14258, 1064-003 Lisboa) ou por fax n.º 21 353 70 77/78.  

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos 

recebidos ao abrigo desta consulta. Caso o respondente se oponha à referida 

publicação deve comunicá-lo expressamente no contributo a enviar. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pública 

pode ser elucidada pelos Srs. Drs. Maria Ruiz Velasco, Luis Catarino e António 

Delicado, do Departamento Internacional e de Política Regulatória. 

 

IV. PRINCIPAIS PROPOSTAS 

1. Averbamentos ao registo 

A alteração da norma justifica-se, em especial, pela necessidade de garantir a 

plenitude, integridade e atualidade da informação constante no registo público 

junto da CMVM.  

2. Deveres dos auditores 

Relativamente aos deveres de informação pelos auditores à CMVM, 

adicionalmente ao reporte de informação já previsto, o projeto de regulamento 

define o modo de envio da informação necessária, nomeadamente, para a 

análise do limite previsto no n.º 2 do artigo 4.º e para a classificação de EIP para 

efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 26.º, ambos do Regulamento (UE) de 

Auditoria. 

Atento o teor da informação adicional requerida e a necessidade de recolha e 

organização da mesma por parte do auditor, o prazo proposto para a submissão 

do Anexo 6 é alargado para 30 de abril, o que se afigura adequado.  

Atenta a proximidade dos prazos em questão entende-se dever ser proposto 

estabelecer que no ano de 2017 o período de envio dos elementos a que se 
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refere o n.º 1 do artigo 8.º do regulamento será de 1 a 14 de maio – cfr. proposta 

de norma de direito transitório. 

Propõe-se também que seja considerado o modelo previsto no Anexo 7 do 

projeto de regulamento para a comunicação prevista no n.º 2 do artigo 79.º do 

Estatuto OROC. 

Adicionalmente, vem propor-se que a comunicação prevista no n.º 12 do artigo 

77.º do Estatuto OROC, efetuada até à entrada em vigor do Regulamento em 

apreço através do endereço auditores@cmvm.pt, passe a ser efetuada através 

do domínio de extranet da CMVM, sendo seguido para o efeito o modelo 

apresentado no Anexo 9-A da proposta de regulamento. 

A opção proposta de envio através do domínio de extranet justifica-se pelo facto 

de tornar o envio e a receção da informação mais expedito e simples, 

assegurando a integridade da informação e contribuindo para uma mais eficiente 

organização da supervisão. 

Neste projeto de regulamento propõe-se também a clarificação sobre a quem 

cabe o dever de comunicação trimestral dos relatórios emitidos previsto no artigo 

9.º. 

3. Deveres das EIP 

O projeto de regulamento prevê a comunicação de informação adicional relativa 

ao mandato de auditoria, nomeadamente no que respeita ao auditor e revisor 

oficial de contas responsável, informação necessária para efeitos da atividade de 

supervisão acometida à CMVM. 


