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RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA DA CMVM N.º 1/2017 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA CMVM N.º 4/2015, DE 26 DE JANEIRO, 

SOBRE A SUPERVISÃO DE AUDITORIA 

 

 

I. PROCESSO DA CONSULTA  

 

Concluído o prazo da Consulta Pública da CMVM n.º 01/2017, referente ao projeto 

regulamentar que visa proceder à primeira alteração ao Regulamento da CMVM n.º 

4/2015, de 26 de janeiro, sobre a supervisão de auditoria, cumpre agradecer as 

observações recebidas (também fora de prazo), as quais mereceram a melhor atenção 

da CMVM e serão publicadas em simultâneo com o Relatório de Consulta Pública e a 

versão definitiva do Regulamento. 

O relatório que agora se publica aborda as principais questões colocadas e a posição da 

CMVM quanto às mesmas. Partilha-se, assim, com os participantes na Consulta Pública 

e quaisquer interessados, o resultado das reflexões adicionais a que a análise daqueles 

contributos conduziu.  

Adite-se ainda, uma vez que o prazo de consulta foi também referenciado no âmbito de 

resposta recebida, que, tal como foi referido no lançamento da consulta, se decidiu fixar 

um prazo adequado para a mesma, nomeadamente em face da urgência do tema, 

porquanto: 

a) O regulamento cujo projeto se submete a escrutínio público constitui uma peça 

importante para a supervisão de auditoria; 
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b) Após a experiência já obtida com a aplicação do regulamento em vigor, importa 

proceder a adequada concretização de necessidades normativas que se revelam 

simples mas urgentes; 

c) A realização de consulta pública num prazo de 30 dias úteis compromete a 

consecução destes objetivos, nomeadamente em face de alterações de prazos 

que se revelam necessárias; 

d) O interesse na emissão do regulamento de modo tempestivo, designadamente 

para os destinatários do regulamento, para o bom funcionamento do mercado e 

para o fomento da credibilidade e da confiança no setor da auditoria, num 

momento particularmente importante do regime jurídico de supervisão de 

auditoria, assume maior preponderância face a outros interesses em presença; 

e) O texto não é extenso na sua dimensão, pelo que a realização de consulta pública 

em 8 dias úteis se afigura proporcionada. 

Neste quadro importa ainda realçar que a consulta pública foi objeto de ampla 

divulgação. 

 

II. RELATÓRIO DA CONSULTA  

 

a) O prazo de vacatio legis  

Foi considerado ser muito reduzido o prazo de vacatio legis proposto no 

projeto de regulamento: «[e]m primeiro lugar, é fixada como data provável 

para a entrada em vigor do Anteprojecto de Regulamento o dia 1 de Maio de 

2017. 

Ora, tratando-se de um Anteprojecto de regulamento que as EIPs e os 

auditores apenas conheceram, na melhor das hipóteses, no dia 16 de Março 

de 2017, e que dificilmente será publicado, no seu conteúdo final, antes do 

fim de Março, a respectiva entrada em vigor em prazo tão curto implica da 

parte dos visados uma necessidade de adaptação urgente que poderá 

traduzir-se, entre outras consequências indesejáveis, num aumento de custos 

a cargo dos supervisionados, consequência contrária ao objectivo do 

Anteprojecto que é o de um “esforço de aperfeiçoamento normativo” que 
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possa contribuir para “diminuir os custos de contexto dos supervisionados”». 

Em conformidade, propunha-se que a entrada em vigor do regulamento 

tivesse lugar não antes de 1 de Julho de 2017. 

Na verdade, o texto regulamentar em questão insere-se num esforço que é 

prosseguido pela CMVM no sentido de obter informação adicional que 

permita o exercício da supervisão de forma mais eficaz e tempestiva e, por 

outro lado, operacionalizar o envio de comunicações à CMVM, referente a 

obrigações previstas na lei, através do domínio de extranet. 

Assim, trata-se de um esforço de aperfeiçoamento normativo que é 

prosseguido pela CMVM de modo a poder diminuir os custos de contexto dos 

supervisionados e, da mesma forma, beneficiar o próprio funcionamento da 

CMVM. 

Conforme referenciado no quadro da nota justificativa integrada para efeitos 

de consulta pública, a adaptação que se exigirá ao quadro jurídico em 

questão, será simples, nomeadamente devido ao facto de que as soluções 

apresentadas são idênticas às que já vêm sendo utilizadas. Estima-se que o 

texto tenha um relevante efeito positivo para os supervisionados, assim 

como para a CMVM.  

Em suma, face às características da regulamentação em questão e do 

espectro sobre o qual se pretende atuar, afigura-se como expectável que 

este texto venha a determinar relevantes efeitos positivos, em face de 

efeitos negativos que se afiguram não dever vir a superar um nível 

despiciendo (quando existentes). 

Como nota eminentemente formal realce-se ainda que o prazo-regra da 

vacatio legis é, em Portugal, de 5 dias (ver o n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 

74/98, de 11 de novembro, na sua atual redação), sendo que o prazo de cerca 

de 30 dias implicado neste texto regulamentar é o suficiente para permitir 

uma adequada adaptação dos destinatários do texto.    
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b) Prazo do dever de reporte de informação referente ao ano de 2016 

Foi também realçado que o prazo fixado (entre 1 e 14 de Maio de 2017) para 

o reporte de informações com referência ao ano civil findo em 31.12.2016 

(ver artigo 5.º do projeto de regulamento1) “é excessivamente próximo da 

data de entrada em vigor do Regulamento (i.e., nos termos previstos no 

Anteprojecto, o dia 1 de Maio de 2017). (…) o período decorrido entre a data 

de entrada em vigor e a data de início do prazo para o reporte aqui em causa 

deve ser superior ao estabelecido no Anteprojecto, naturalmente, em 

articulação com o adiamento da data de entrada em vigor do Regulamento.” 

Não se vê, também pelas razões apontadas no referente ao tema da vacatio 

legis, que se deva acolher este posicionamento.   

 

c) Averbamentos ao registo 

Pese embora se visem sempre também objetivos de cumprimento de 

princípios de better regulation, o certo é que as exigências colocadas por este 

específico setor justificam a manutenção da solução já prevista no artigo 6.º 

do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, contemplando 

apenas agora a alteração da solução da parte final do preceito.  

 

d) Procedimentos de comunicação à CMVM  

As observações efetuadas neste âmbito não parecem exigir uma alteração 

do paradigma já hoje vigente, nomeadamente porque os operadores do 

setor deverão ser conhecedores das suas obrigações, por exemplo face aos 

respetivos supervisores, sendo também certo que as entidades de 

supervisão como a CMVM estão também sempre disponíveis para esclarecer 

eventuais questões que possam colocar-se.    

 

                                                 
1 O artigo 5.º (Direito transitório) prevê que “[o] envio dos elementos a que se refere o n.º 1 do 

artigo 8.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, na redação resultante do 

presente regulamento, com referência ao ano civil findo em 31 de dezembro de 2016, é devido 

entre os dias 1 e 14 de maio de 2017.” 
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e) Comunicação de reportes (anexo 6) 

Importa realçar a pertinência de um conjunto de observações e contributos 

efetuados, que obtiveram consagração na versão final do projeto de 

regulamento a submeter a aprovação.   

 

f) Taxas  

Não se nos afigura pertinente a alteração do prazo em questão, que se 

considera ser suficiente para todos os visados. 

 

g) Habilitação legal 

Tendo sido também referenciada dúvida a propósito da habilitação legal para 

efeitos da alteração visada para o n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento da 

CMVM n.º 4/2015, de 26 de janeiro, afigura-se-nos dever ser expresso não 

existir dúvida acerca da suficiência da mesma, nomeadamente em face do 

disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 44.º do Regime Jurídico da Supervisão 

de Auditoria, aprovado pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. Note-se 

também que está em causa, nomeadamente, a suscetibilidade de 

supervisionar o cumprimento de requisitos que obrigam à rotação do sócio 

responsável pelo trabalho.  

 

 

Lisboa, 29 de março de 2017 


