Diário da República, 1.ª série — N.º 80 — 23 de abril de 2012

2263

pública a que o país está vinculado. Com efeito, mais do
que nunca, a concretização simultânea dos objetivos de
racionalização das estruturas do Estado e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo
de modernização e de otimização do funcionamento da
Administração Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma maior coerência
e capacidade de resposta no desempenho das funções que
deverá assegurar, eliminando redundâncias e reduzindo
substancialmente os seus custos de funcionamento.
Integrada nestes objetivos, foi aprovada a fusão da
Inspeção-Geral da Administração Local na Inspeção-Geral
de Finanças pelo Decreto-Lei n.º 117/2011, de 15 de dezembro, diploma que aprova a Lei Orgânica do Ministério
das Finanças, procedendo ao respetivo ajustamento das
atribuições.
No que especificamente respeita ao exercício da tutela sobre as autarquias locais, são evidentes as vantagens inerentes ao cometimento das respetivas atribuições
a uma única entidade inspetiva, com os inerentes ganhos
no domínio da assertividade da respetiva atuação, desde
logo, em função da otimização dos recursos disponíveis e
dos óbvios ganhos de escala, sem prejuízo da articulação
entre os membros do Governo competentes em função da
matéria, a qual fica devidamente assegurada.
Num tal pressuposto, a atividade inerente ao exercício da tutela sobre as autarquias continuará na dependência funcional do membro do Governo responsável
pela área das finanças, em articulação com o membro
do Governo responsável pela área da administração local
autárquica.
Tal opção, ao invés de importar numa mudança de
paradigma do exercício da tutela sobre as autarquias ou
mesmo numa quebra do acervo proporcionado pelo sistema
até aqui vigente, pretende, isso sim, assegurar a efetiva
prossecução dos objetivos que lhe estão subjacentes e que
constituem um imperativo constitucional.
O presente decreto-lei pretende, assim, aprovar a orgânica da Inspeção-Geral de Finanças, acolhendo as atribuições da Inspeção-Geral da Administração Local, e fixar os
critérios para a seleção do pessoal necessário à prossecução
dessas atribuições.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

territorial autárquica, e empresarial, bem como dos setores
privado e cooperativo, neste caso quando sejam sujeitos de
relações financeiras ou tributárias com o Estado ou com
a União Europeia ou quando se mostre indispensável ao
controlo indireto de quaisquer entidades abrangidas pela
sua ação.
2 — A IGF, enquanto serviço de controlo estratégico,
prossegue as seguintes atribuições:

Artigo 1.º
Natureza

A Inspeção-Geral de Finanças, abreviadamente designada por IGF, é um serviço central da administração direta
do Estado dotado de autonomia administrativa.
Artigo 2.º
Missão e atribuições

1 — A IGF tem por missão assegurar o controlo estratégico da administração financeira do Estado, compreendendo o controlo da legalidade e a auditoria financeira e
de gestão, bem como a avaliação de serviços e organismos, atividades e programas, e também a de prestar apoio
técnico especializado, abrangendo todas as entidades do
setor público administrativo, incluindo autarquias locais,
entidades equiparadas e demais formas de organização

a) Exercer, no âmbito da administração financeira do
Estado, a auditoria e o controlo nos domínios orçamental,
económico, financeiro e patrimonial, de acordo com os
princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão
financeira, contribuindo para a economia, a eficácia e a
eficiência na obtenção das receitas públicas e na realização
das despesas públicas, nacionais e europeias;
b) Proceder a ações sistemáticas de auditoria financeira,
incluindo a orçamental, com a colaboração da Direção-Geral do Orçamento, de controlo e avaliação dos serviços
e organismos, atividades e programas da administração
financeira do Estado, incluindo autarquias locais, entidades
equiparadas e demais formas de organização territorial
autárquica, bem como outras entidades que integrem o
universo das administrações públicas em contas nacionais,
com especial incidência nas áreas da organização, gestão
pública, funcionamento e recursos humanos, visando a
qualidade e eficiência dos serviços públicos;
c) Presidir ao Conselho Coordenador do Sistema de
Controlo Interno, bem como elaborar o plano estratégico
plurianual e os planos de ações anuais para efeitos da Lei
de Enquadramento Orçamental;
d) Exercer as funções de autoridade de auditoria e desempenhar as funções de interlocutor nacional da Comissão
Europeia nos domínios do controlo financeiro e da proteção dos interesses financeiros relevados no Orçamento
Europeu;
e) Realizar ações de coordenação, articulação e avaliação da fiabilidade dos sistemas de controlo interno dos
fluxos financeiros de fundos públicos, nacionais e comunitários;
f) Realizar auditorias financeiras, de sistemas e de desempenho, inspeções, análises de natureza económico-financeira, exames fiscais e outras ações de controlo às
entidades, públicas e privadas, abrangidas pela sua intervenção;
g) Realizar auditorias informáticas, em especial à qualidade e segurança dos sistemas de informação, relativamente às entidades, públicas, privadas ou cooperativas,
objeto da sua intervenção;
h) Realizar inspeções, inquéritos, sindicâncias e averiguações a quaisquer serviços públicos ou pessoas coletivas
de direito público, para avaliação da qualidade dos serviços, através da respetiva eficácia e eficiência, bem como
desenvolver o procedimento disciplinar, quando for o caso,
nas entidades abrangidas pela sua intervenção;
i) Instruir e decidir os processos de contraordenação
resultantes da supervisão das entidades parafinanceiras;
j) Avaliar e controlar o cumprimento da legislação
que regula os recursos humanos da Administração Pública;
k) Avaliar e controlar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão por entidades do setor público, privado ou
cooperativo, em regime de concessão ou de contrato de
associação;

