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ANEXO I 

 

 

Competências do conselho coordenador do Sistema de controlo Interno e 

principais das competências do Tribunal de Contas relativamente ao  

Controlo Interno 

 

A fim de assegurar a observância dos princípios referidos e garantir o funcionamento do 

sistema, foi criado o Conselho Coordenador do SCI, composto por todos os inspetores-

gerais, pelo diretor-geral do Orçamento, pelo presidente do conselho diretivo do 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e pelos demais titulares de órgãos 

sectoriais e regionais de controlo interno. Assim, no exercício das suas competências, 

compete ao Conselho Coordenador
1
, designadamente, entre outras: 

 Emitir pareceres sobre os projetos de leis orgânicas dos respetivos órgãos de 

controlo, sectoriais e regionais; 

 Organizar e manter atualizada uma base de dados sobre o SCI que permita conhecer 

a composição concreta do sistema; 

 Elaborar e apresentar ao Ministro das Finanças, respetivamente, até 31 de Janeiro e 

30 de Junho, o plano e relatório anuais do SCI; 

 Estabelecer normas sobre metodologias de trabalho e aperfeiçoamento técnico-

profissional dos recursos humanos à sua disposição, com vista à melhoria da 

qualidade e eficiência da execução dos controlos. 

Assim, podem referir-se os seguintes aspetos principais das competências do TC 

relativamente ao CI: 

 O controlo externo baseia-se no controlo interno, sendo obrigatório o envio dos 

relatórios das entidades de CI ao TC (concretizando as situações de facto e de 

direito integradoras de eventuais infrações financeiras) para eventuais ações de 

seguimento (art.º 12º, n.º 2, al. b) da Lei n.º 98/97, de 26/Ago);  

 A inexistência de CI e a inobservância de recomendações do TC podem 

determinar responsabilidade financeira, o que significa que as recomendações do 
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 No quadro das orientações emanadas do Governo e, nomeadamente, do Ministro das Finanças, no 

âmbito das suas competências próprias. 
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Tribunal têm uma forma particular de obrigatoriedade, embora obrigatoriedade 

que é mediada pela existência dos poderes de livre decisão dos órgãos e agentes 

administrativos, e que o controlo interno faz parte integrante da competência do 

Tribunal, pelo que se justifica a prática de analisar nos diversos organismos o 

sistema e, em particular, a existência ou não de controlo interno e a respetiva 

fiabilidade [(art.º 62º, n.º 3, alínea c) da Lei n.º 98/97)]; 

 O Tribunal de Contas pode requisitar inquéritos e sindicâncias ao mais 

importante dos órgãos de controlo interno financeiro – a Inspeção-Geral de 

Finanças (art.º 12º, n.º 1 do DL n.º 98/97, de 26/Ago); 

 O Presidente do Tribunal de Contas poderá reunir com os inspetores-gerais e 

auditores da Administração Pública para promover o intercâmbio de 

informações quanto aos respetivos programas anuais e plurianuais de atividades 

e a harmonização de critérios do controlo externo e interno [art.º 12º n.º 2, alínea 

a) do DL n.º 98/97, de 26/Ago], dada a conveniência de articular as duas formas 

de controlo no nível da programação de atividades a fim de permitir uma maior 

cobertura do universo a controlar e uma maior eficácia da prevenção ou 

repressão da ilegalidade, da irregularidade e da fraude financeira (convém 

recordar como este objetivo é agora tornado obrigatório, no tocante aos 

dinheiros comunitários e relativamente a todos os órgãos dos Estados-membros, 

pelo Tratado da União Europeia). 

 

 


