
RELATÓRIO

sobre as contas anuais do Instituto de Harmonização do Mercado Interno relativas ao exercício 
de 2015 acompanhado da resposta do Instituto

(2016/C 449/42)

INTRODUÇÃO

1. O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (1) (a seguir designado por «Instituto»), sediado em Alicante, foi 
criado pelo Regulamento (CE) no 40/94 do Conselho (2), que foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) no 207/
/2009 (3). É seu objetivo aplicar a legislação da União relativa às marcas e desenhos, que confere às empresas proteção 
uniforme em todo o território da União Europeia.

2. O quadro apresenta dados fundamentais sobre o Instituto (4).

Quadro

Dados fundamentais sobre o Instituto

2014 2015

Orçamento (em milhões de euros) (1) 419,6 384,2

Total dos efetivos em 31 de dezembro (2) 928 998

(1) O valor do orçamento inclui uma reserva para acontecimentos imprevistos.
(2) O pessoal inclui funcionários, agentes temporários e contratuais, bem como peritos nacionais destacados.

Fonte: dados fornecidos pelo Instituto.

INFORMAÇÕES EM APOIO DA DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

3. O método de auditoria adotado pelo Tribunal inclui procedimentos de auditoria analíticos, testes diretos das 
operações e uma avaliação dos controlos-chave dos sistemas de supervisão e de controlo do Instituto, completados por 
provas resultantes dos trabalhos de outros auditores e por um exame das tomadas de posição da gestão.

DECLARAÇÃO DE FIABILIDADE

4. Em conformidade com o disposto no artigo 287o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), o 
Tribunal auditou:

a) as contas anuais do Instituto, que são constituídas pelas demonstrações financeiras (5) e pelos relatórios de execução 
orçamental (6) relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;

b) a legalidade e regularidade das operações subjacentes a essas contas.

Responsabilidade da gestão

5. A gestão é responsável pela elaboração e adequada apresentação das contas anuais do Instituto e pela legalidade e 
regularidade das operações subjacentes (7):
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(1) A partir de 23 de março de 2016, o Instituto passa a chamar-se Instituto da Propriedade da União Europeia (EUIPO) e a expressão 
«marca comunitária» é substituída por «marca da União Europeia».

(2) JO L 11 de 14.1.1994, p. 1.
(3) JO L 78 de 24.3.2009, p. 1.
(4) Podem ser encontradas mais informações sobre as competências e atividades do Instituto no seu sítio Internet: https://euipo.europa. 

eu/ohimportal/en
(5) As demonstrações financeiras incluem o balanço e a demonstração de resultados financeiros, a demonstração dos fluxos de caixa, a 

demonstração da variação da situação líquida, bem como uma síntese das políticas contabilísticas significativas e outras notas 
explicativas.

(6) Os relatórios de execução orçamental incluem a conta de resultados da execução orçamental e o seu anexo.
(7) Artigos 38o e 43o do Regulamento no CB-3-09 do Comité Orçamental do Instituto de Harmonização do Mercado Interno.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en


a) a responsabilidade da gestão relativa às contas anuais do Instituto consiste em conceber, executar e manter um sistema 
de controlo interno relevante para a elaboração e adequada apresentação de demonstrações financeiras isentas de 
distorções materiais, devidas a fraudes ou erros, selecionar e aplicar políticas contabilísticas adequadas, com base nas 
regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão (8) e elaborar estimativas contabilísticas razoáveis 
conforme as circunstâncias. O presidente aprova as contas anuais do Instituto após o seu contabilista as ter elaborado 
com base em todas as informações disponíveis e redigido uma nota, que acompanha as contas, na qual declara, entre 
outros aspetos, ter obtido uma garantia razoável de que essas contas dão uma imagem verdadeira e fiel da situação 
financeira do Instituto em todos os aspetos materialmente relevantes;

b) A responsabilidade da gestão relativa à legalidade e regularidade das operações subjacentes e à conformidade com o 
princípio da boa gestão financeira consiste em conceber, executar e manter um sistema de controlo interno eficaz e 
eficiente, incluindo uma supervisão e medidas adequadas para prevenir irregularidades e fraudes e, se necessário, 
processos judiciais para recuperar fundos pagos ou utilizados indevidamente.

Responsabilidade do auditor

6. Compete ao Tribunal, com base na sua auditoria, fornecer ao Comité Orçamental do Instituto uma declaração sobre 
a fiabilidade das contas anuais, bem como sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes (9). O Tribunal 
efetua a sua auditoria em conformidade com as normas internacionais de auditoria e os códigos deontológicos da IFAC e 
as Normas Internacionais das Instituições Superiores de Controlo da INTOSAI. Estas normas exigem que o Tribunal 
planeie e execute a auditoria de modo a obter uma garantia razoável de que as contas anuais do Instituto estão isentas de 
distorções materiais e de que as operações subjacentes são legais e regulares.

7. A auditoria implica a execução de procedimentos visando obter provas de auditoria relativas aos montantes e às 
informações das contas, bem como à legalidade e regularidade das operações subjacentes. A escolha dos procedimentos 
depende do juízo profissional do auditor, que se baseia numa avaliação dos riscos de as contas conterem distorções 
materiais e de não conformidade significativa das operações subjacentes com os requisitos do quadro jurídico da União 
Europeia, devidas a fraudes ou erros. Ao avaliar estes riscos, o auditor examina os controlos internos aplicáveis à 
elaboração e adequada apresentação das contas, bem como os sistemas de supervisão e de controlo utilizados para 
garantir a legalidade e regularidade das operações subjacentes e concebe procedimentos de auditoria adequados às 
circunstâncias. A auditoria implica ainda apreciar se as políticas contabilísticas são adequadas e as estimativas 
contabilísticas razoáveis, bem como avaliar a apresentação das contas no seu conjunto.

8. O Tribunal considera que as provas de auditoria obtidas são suficientes e adequadas para constituírem uma base da 
sua declaração de fiabilidade.

Opinião sobre a fiabilidade das contas

9. Na opinião do Tribunal, as contas anuais do Instituto refletem fielmente, em todos os aspetos materialmente 
relevantes, a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2015, bem como os resultados das suas operações e fluxos 
de caixa relativos ao exercício encerrado nessa data, em conformidade com as disposições do seu regulamento financeiro 
e com as regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão.

Opinião sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes às contas

10. Na opinião do Tribunal, as operações subjacentes às contas anuais relativas ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2015 são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares.

11. As observações que se seguem não colocam em questão as opiniões do Tribunal.
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(8) As regras contabilísticas adotadas pelo contabilista da Comissão inspiram-se nas Normas Internacionais de Contabilidade do Setor 
Público (IPSAS) emitidas pela Federação Internacional de Contabilistas ou, quando pertinente, nas Normas Internacionais de 
Contabilidade (IAS)/Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Conselho das Normas Internacionais de 
Contabilidade.

(9) Artigos 91o a 95o do Regulamento no CB-3-09 do Comité Orçamental do Instituto de Harmonização do Mercado Interno.



OBSERVAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTAL

12. O nível das dotações autorizadas transitadas para 2016 relativas ao título III foi elevado, tendo ascendido 
a 12,9 milhões de euros ou 36 % (2014: 14,1 milhões de euros ou 38 %). As transições estão principalmente relacionadas 
com acordos de cooperação com institutos nacionais que apresentam os seus pedidos de pagamento apenas depois do final 
do exercício.

OUTRAS OBSERVAÇÕES

13. A contratação de serviços baseada num procedimento por negociação sem a publicação de um anúncio de concurso 
limita a concorrência a um único negociador e deve, por conseguinte, ser utilizada somente em situações excecionais. 
Em 2015, aplicando este procedimento, o Instituto ampliou seis contratos-quadro para incluir serviços adicionais num 
valor de 1,9 milhões de euros (em 2014: 12 contratos-quadro com serviços adicionais num valor de 12,6 milhões de 
euros) (10). A utilização deste procedimento por parte do Instituto não pode ser considerada «excecional», dados o número, 
o valor e a frequência desses contratos, e não cumpre inteiramente todos os requisitos formais (11).

14. O Instituto reembolsa parte da totalidade do salário bruto dos peritos nacionais destacados aos seus empregadores, 
contrariamente às práticas da Comissão, em que os empregadores desses peritos continuam a pagar os seus salários. 
Em 2015, esses reembolsos ascenderam a 1,9 milhões de euros.

15. Em 31 de dezembro de 2015, nove membros do pessoal do Instituto foram destacados no interesse dos serviços da 
Câmara de Recurso do Instituto. Contudo, o Estatuto dos Funcionários da UE não prevê esses destacamentos (12).

SEGUIMENTO DADO ÀS OBSERVAÇÕES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

16. O anexo apresenta uma síntese das medidas corretivas tomadas em resposta às observações do Tribunal relativas aos 
exercícios anteriores.

O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro do 
Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 13 de setembro de 2016.

Pelo Tribunal de Contas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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(10) A ampliação dos contratos-quadro baseia-se no artigo 134o, no 1, alínea f), do Regulamento Delegado (UE) no 1268/2012 da 
Comissão (JO L 362 de 31.12.2012, p. 1).

(11) Artigo 134o, no 3, do Regulamento Delegado (UE) no 1268/2012.
(12) Artigo 37o, alínea a), do Regulamento (CEE) no 31 e do Regulamento (CEEA) no 11, que estabelece o Estatuto dos Funcionários e 

Regime aplicável aos outros agentes da Comunidade Económica Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (JO 45 de 
14.6.1962, p. 1385/62).



ANEXO

Seguimento dado às observações dos exercícios anteriores

Ano Observação do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2013

O montante das transições anuladas de exercícios anteriores 
aumentou de 4,2 milhões de euros (13 %) em 2012 para 6 milhões 
de euros (16 %) em 2013. Em ambos os exercícios, esta situação 
ficou principalmente a dever-se aos custos a serem reembolsados no 
âmbito de acordos de cooperação com institutos nacionais dos 
Estados-Membros, que foram inferiores ao previsto (1,9 milhões de 
euros em 2012 e 3,8 milhões de euros em 2013). Esta situação 
aponta para a necessidade de obter informações mais fiáveis da parte 
dos institutos nacionais no final do exercício sobre os custos reais 
incorridos.

Concluída

2013

O Instituto dispõe de um plano de continuidade das atividades e de 
gestão de crises que estipula que 25 funções têm de ser 
continuamente asseguradas por funcionários de permanência. 
Embora as dotações orçamentais relativas a subsídios de perma-
nência sejam aprovadas anualmente pelo Comité Orçamental do 
Instituto, o montante pago em 2013 (402 458 euros) excede 
consideravelmente os subsídios da mesma natureza pagos por outras 
agências que têm de assegurar um serviço permanente.

Em curso

2014

No seu relatório sobre as contas anuais do Instituto relativas ao 
exercício de 2013, o Tribunal questionou o montante gasto com 
subsídios de permanência (0,40 milhões de euros). Em 2014, esses 
pagamentos foram mais elevados (0,44 milhões de euros). Em 
novembro de 2014, o Instituto reviu a sua política e reduziu o 
número de funções com direito a subsídio de permanência de 25 
para 17, mas o efeito financeiro da medida apenas se fará sentir a 
partir de 2015 (1). Nove membros do pessoal receberam mais de 
11 000 euros cada em subsídios de permanência, sete dos quais 
ocupam funções de gestão.

Em curso

No entanto, o sistema [de subsídios de permanência] é controlado de 
forma insuficiente e funcionários em licença de doença, missões no 
estrangeiro e de férias receberam subsídios.

Concluída
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Ano Observação do Tribunal
Fase da medida corretiva

(Concluída/Em curso/Pendente/N/A)

2014

O montante das transições anuladas de exercícios anteriores baixou 
de 6 milhões de euros (16 %) em 2013 para 5,1 milhões de euros 
(13 %) em 2014. Em ambos os exercícios, esta situação ficou 
principalmente a dever-se aos custos a serem reembolsados no 
âmbito de acordos de cooperação com institutos nacionais dos 
Estados-Membros, que foram inferiores ao previsto (3,2 milhões de 
euros em 2014 e 3,8 milhões de euros em 2013). Esta situação 
aponta para a necessidade de obter informações mais fiáveis da parte 
dos institutos nacionais no final do exercício sobre os custos reais 
incorridos. O nível de dotações autorizadas de 2014 para os 
diferentes títulos variou entre 94 % e 97 % do total das dotações, o 
que indica que os compromissos jurídicos foram celebrados em 
tempo oportuno. O nível das dotações autorizadas transitadas 
para 2015 relativas ao título III foi elevado, tendo ascendido a 
14,1 milhões de euros ou 38 % (2013: 13,3 milhões de euros 
ou 38 %). Esta situação decorreu essencialmente de acordos de 
cooperação assinados com os institutos nacionais, que apenas 
deviam apresentar os seus pedidos de pagamento a partir de 2015, e 
da habitual encomenda de serviços de tradução nos últimos dois 
meses de 2014, cujo pagamento só é devido em 2015.

N/A

2014

Em 2004, entrou em vigor um novo Estatuto dos Funcionários da 
UE, que estipulava que as futuras remunerações dos funcionários 
recrutados antes de 1 de maio de 2004 não deviam ser inferiores às 
previstas no anterior Estatuto. A auditoria do Tribunal revelou que 
esta disposição não foi respeitada e que, no caso de quatro 
dos 648 funcionários empregados nessa data, este incumprimento 
deu origem a um pagamento por defeito no montante de 
96 998 euros, durante o período de 2005 a 2014. O montante 
não é significativo e não põe em causa a fiabilidade das contas do 
Instituto, que decidiu proceder aos pagamentos salariais suplemen-
tares em devido tempo.

Concluída (2)

(1) Em 2015, o Instituto pagou 285 242 euros relativos a subsídios de permanência e 13 funções tinham direito a esse subsídio.
(2) O Instituto efetuou os pagamentos suplementares dos vencimentos em agosto de 2015.

C 449/228 PT Jornal Oficial da União Europeia 1.12.2016



RESPOSTA DO INSTITUTO

12. Em 2015, o Instituto implementou várias medidas para reduzir o nível historicamente elevado de dotações 
autorizadas transitadas, nomeadamente o aumento da sensibilização através de ações de orientação, formação, notas 
informativas e reuniões junto dos intervenientes financeiros. Iniciativas como a análise rigorosa de todas as autorizações 
orçamentais de valor superior a 100 000 euros durante o mês de dezembro ou as permanências dos intervenientes 
financeiros durante todo o período do Natal com vista ao pagamento das faturas até 31 de dezembro de 2015, entre outras, 
permitiram ao Instituto reduzir as dotações autorizadas transitadas no título II, de 21 % em 2014 para 16 % em 2015, e, no 
título III, de 38 % em 2014 para 36 %, em 2015. O Instituto continua a implementar medidas adicionais tendentes à 
redução do nível elevado de dotações autorizadas transitadas no título III, as quais, tal como observado pelo Tribunal, estão 
relacionadas sobretudo com as características estruturais das atividades de cooperação com os institutos nacionais de PI dos 
Estados-Membros (devendo, na sua maioria, ser consideradas transições planeadas).

13. O Instituto reconhece a utilização frequente do artigo 134.o do Regulamento Delegado e está a tomar medidas de 
curto, médio e longo prazos com vista a melhorar a gestão e o controlo dos seus processos de contratação de serviços e 
concursos. Tais medidas incluem o recurso ao procedimento por negociação sem a publicação de um anúncio de concurso 
apenas em casos devidamente justificados.

14. O Instituto entende que não existe nenhuma obrigação jurídica que exija o alinhamento estrito de ambos os textos, 
uma vez que os peritos nacionais destacados não estão abrangidos pelo Estatuto dos Funcionários. O novo regulamento de 
base prevê, no seu artigo 116.o, a adoção, pelo Conselho de Administração do Instituto, de uma decisão que estabeleça as 
regras aplicáveis ao destacamento de peritos nacionais no Instituto. Em 31 de maio, o Conselho de Administração do 
Instituto adotou uma decisão que reconhece a prática existente.

15. O Instituto entende que o Estatuto dos Funcionários não dá uma reposta clara sobre o estatuto administrativo a 
aplicar aos funcionários e agentes temporários do EUIPO nomeados nas Câmaras de Recurso. Não obstante, o Instituto 
tomou nota da observação do Tribunal e submeteu esta questão à consideração do Conselho de Administração em 
26 de maio de 2016, o qual adotou a decisão de manter a prática corrente. 
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