ANEXO II - LISTA DE PROGRAMAS
SINTESE DOS OBJECTIVOS

PROGRAMA

2000

1 Sistema Nacional de Controlo

Promover o funcionamento coerente, racional e harmonizado,
do Sistema Nacional de Controlo Interno da Administração
Financeira do Estado

2000

2 Controlo dos Fundos Estruturais e do Fundo
de Coesão

Exercer o controlo financeiro de incidência comunitária e
desempenhar as funções de interlocutor nacional da Comissão
Europeia, no âmbito dos Fundos Estruturais e do Fundo de
Coesão

2000

3 Controlo do Feoga-Garantia e Recursos
Próprios

Exercer o controlo financeiro de incidência comunitária e
desempenhar as funções de interlocutor nacional da Comissão
Europeia, no âmbito do Feoga-Garantia e dos Recursos
Próprios

2000

4 Controlo Tutelar Autárquico

Intervir no domínio do controlo patrimonial e financeiro da
Administração Local Autárquica, verificando a boa gestão dos
recursos públicos, através de intervenções tutelares
administrativas e de auditorias financeiras

2000

5 Controlo Financeiro da Administração
Central do Estado

Consolidar e aprofundar o exercício do controlo da despesa
pública em áreas de risco, na perspectiva da legalidade, da
regularidade e da boa gestão financeira

2000

6 Sistemas de gestão e controlo da despesa
pública

Conhecer, acompanhar e avaliar a adequação e a qualidade dos
sistemas de gestão e de controlo da Administração Financeira
do Estado

Page 1 of 4

SINTESE DOS OBJECTIVOS
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2000

7 Controlo Financeiro dos Fundos e Serviços
Autónomos

Intensificar o controlo do subsector Fundos e Serviços
Autónomos do OE, na perspectiva da legalidade, da
regularidade e da boa gestão financeira

2000

8 Controlo decorrente da função accionista do
Estado, de contratos e de regimes específicos

Exercer o controlo financeiro tendo em conta a função
accionista directa ou indirecta do Estado, bem como da
afectação de recursos públicos decorrentes de contratos e
regimes específicos de apoio

2000

9 Assessoria técnica no âmbito do sector
empresarial público

Prestar apoio, por iniciativa própria ou por solicitação externa,
ao exercício das funções accionista e de tutela

2000

10 Supervisão das entidades parafinanceiras

Verificar o cumprimento do regime jurídico destas entidades e
da respectiva situação tributária

2000

11 Sistemas de Informação e de controlo das
Receitas do Estado

Conhecer, acompanhar e avaliar a adequação e a qualidade dos
sistemas de informação e de controlo da Administração
Financeira do Estado, na vertente das receitas

2000

12 Gestão e desempenho da Administração
Tributária

Contribuir para a melhoria da qualidade, eficácia e eficiência
do desempenho da AT

2000

13 Sistemas de Administração das receitas
tributárias

Contribuir para a melhoria da qualidade, eficácia e eficência
dos sistemas de Administração das receitas tributárias

2000

14 Cidadão e Contribuinte

Contribuir para a qualidade dos serviços prestados e para o
respeito dos direitos e garantias dos contribuintes perante a
acção da AT

2000

15 Combate à Fraude e Evasão Tributárias

Contribuir para a eficácia na prevenção e repressão da fraude e
evasão tributárias
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2000

16 Cooperação e relações institucionais

Participar em foruns internacionais e desenvolver parcerias
com órgãos homólogos da IGF e outros organismos

2000

17 Inovação, Desenvolvimento e Avaliação das
Actividades

Implementar na organização uma cultura de abertura a novos
desenvolvimentos da ciência e da técnica

2000

18 Apoio Técnico especializado

Prestar apoio técnico especializado nos domínios de
intervenção da IGF

2000

19 Planeamento e Gestão Patrimonial e
Financeira

Contribuir para o aumento da qualidade na organização através
da melhoria dos recursos materiais e financeiros e da
informação de gestão

2000

20 Sistemas de Informação da IGF

Manter em funcionamento e actualizar os sistemas
informáticos e gerir a informação técnica e operacional na IGF

2000

21 Gestão e Desenvolvimento de Recursos
Humanos

Garantir a adequação dos recursos humanos e promover a
qualificação, valorização e aperfeiçoamento profissionais

2000

22 Auditoria a Sistemas Informáticos

Conhecer os grandes sistemas informáticos e avaliar o seu
nível de controlo interno e a eficácia dos seus resultados

2000

23 Apoio técnico ao gabinete do Inspector-Geral

Prestar apoio ao gabinete do Inspector-Geral

2000

24 Centros logísticos

Desenvolver actividades de apoio técnico-profissional e
administrativo às Unidades-Programa e à gestão dos CARs

2001

1 Áreas de risco na Administração Local
Autárquica

Exercer o controlo nas vertentes da receita e da despesa da
Administração Local Autárquica, na perspectiva da boa gestão
financeira

2001

2 Cooperação técnica e financeira entre a
Administração Central e Local

Avaliar a gestão e os resultados dos programas de cooperação
entre o Estado e as Autarquias Locais
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2001

3 Novas modalidades de gestão autárquica

Conhecer, acompanhar e avaliar as modalidades emergentes da
administração indirecta das autarquias
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