
 

Participação em Conselhos 

 

Participações em 2014: 

a) Conselho Coordenador do SCI 

 

 

Conselho Coordenador do 

SCI 

Apoio ao Presidente e Seções 

Especializadas de Informação e 

Planeamento e de Normas e 

Metodologias 

São objetivos deste projeto a coordenação 

do funcionamento do Sistema de Controlo 

Interno da Administração Financeira do 

Estado (SCI), em obediência aos princípios 

da suficiência, complementaridade e 

relevância, em especial, no que respeita ao 

planeamento, e ao quadro metodológico.  

O Conselho Coordenador (CC) é presidido 

pelo Inspetor-Geral de Finanças.  

Neste âmbito destacam-se principalmente 

as seguintes atividades: 

 A IGF concebeu os suportes 

metodológicos e coordenou a 

aplicação pelas Inspeções Sectoriais do 

questionário de autoavaliação do risco 

de controlo interno, iniciativa pioneira 

em Portugal, que teve dois objetivos 

fundamentais: 

 Sublinhar a importância do risk 

management como uma 

responsabilidade fundamental da 

gestão pública; 

 Robustecer a avaliação de risco do 

auditor público na preparação das 

Linhas Estratégicas de 

Planeamento (LEP) do Conselho 

Coordenador do Sistema de 

Controlo Interno para o triénio 

2015-2017; 

 A IGF assegurou a elaboração do plano 

de atividades e do parecer aos planos 

de atividades das inspeções setoriais 

do SCI para 2014; 

 A IGF assegurou a elaboração do 

relatório de atividades e do parecer aos 

relatórios de atividades das inspeções 

setoriais relativos a 2013; 

 A IGF preparou, em articulação com a 

DGO, o capítulo sobre o controlo da 

Conta Geral do Estado de 2013; 

 A IGF assegurou a elaboração do 

relatório síntese do programa anual de 

auditorias de 2013 previstas no art.º 

62º da LEO; 

 A IGF preparou, em articulação com as 

Inspeções Setoriais, a proposta de 

Recomendação sobre as Linhas 

Estratégicas de Planeamento (LEP) do 



 

Conselho Coordenador do Sistema de 

Controlo Interno para o triénio 2015-

2017, posteriormente aprovada pelo 

Governo; 

 A IGF preparou em conjunto com as 

inspeções setoriais o programa anual 

das auditorias de 2015; 

 A IGF, na pessoa do Inspetor-Geral, 

presidiu ao CC do SCI e realizou 

diversas reuniões periódicas em 

Secção Especializada para debate de 

assuntos relacionados com a 

coordenação estratégica do sistema, 

em particular, no que se refere ao ciclo 

anual de auditoria e ao robustecimento 

metodológico do SCI. 

 


