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1. Introdução 

O Estado de Direito funda-se na Constituição – ordenação normativa 

suprema – onde o “primado da lei” encontra a sua primeira expressão e a 

indispensabilidade da consagração da garantia do status jurídico dos 

cidadãos se encontra ancorada nos direitos fundamentais integradores 

dessa mesma ordem jurídica. 

A globalização, a expansão acelerada das tecnologias de informação e 

a transnacionalização de certas problemáticas da vida do homem em 

sociedade, de que constitui um mero exemplo as questões climáticas e do 

ambiente, têm vindo a desafiar os Estados de Direito modernos a alargar 

ou reformular as áreas de intervenção dos governos e administrações 

públicas. Correlativamente, novos princípios, valores e direitos têm vindo a 

integrar e modernizar as respectivas Constituições nas vertentes da 

organização estatal, económica, financeira, social, cultural e ambiental. 

Neste contexto, a existência de uma instituição superior de controlo 

(ISC) externo das Finanças Públicas constitui uma das características 

essenciais da organização e funcionamento político - administrativo de um 

Estado de Direito, o qual, longe se poder considerar imutável no tempo, se 

confronta continuamente com novos desafios para se modernizar e 

repensar algumas das suas funções. 

O controlo financeiro externo da gestão dos dinheiros públicos, por 

instituição independente dos poderes governativos, permite informar o 

órgão legislativo e os cidadãos sobre o modo como estão a ser utilizados 
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pelos governantes os recursos públicos. As ISC desempenham, assim, uma 

função informativa, de controlo e de garante dos direitos e 

expectativas dos cidadãos no que se refere à boa gestão financeira 

pública, função esta muito própria da concepção de valores e princípios 

que enformam um Estado de Direito. 

Um Estado de Direito, que pressupõe uma separação de poderes 

estatais, e onde o controlo externo da governação pública é exercido quer 

por via de uma fiscalização política atribuída ao órgão parlamentar (a 

quem compete nomeadamente apreciar e votar o orçamento do Estado e se 

pronunciar sobre a conta do Estado), quer por via de uma fiscalização 

financeira desempenhada por uma instituição criada e vocacionada 

especificamente para o efeito, externa à Administração e independente do 

Governo. 

Nas sociedades modernas, o controlo financeiro externo tem vindo a 

ser exercido basicamente segundo dois sistemas institucionais e 

organizacionais diferenciados: (i) através de um Auditor Geral, instituição 

independente que assume essencialmente as funções altamente 

especializadas de auditor de contas públicas e de outros recursos geridos no 

sector público ou (ii) através de um Tribunal de Contas, órgão colegial, 

independente, com funções superiores de fiscalização e controlo das 

finanças públicas e poderes jurisdicionais. 

A função jurisdicional do Tribunal de Contas marca a diferença 

principal para o modelo de controlo financeiro externo assente na figura do 

Auditor Geral. Na prática, o poder jurisdicional confere ao Tribunal de 
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Contas competências para fiscalizar e tomar decisões sobre a legalidade e 

regularidade das receitas e despesas públicas e práticas de boa gestão 

financeira e efectivar responsabilidades por infracções financeiras. O 

julgamento da efectivação de responsabilidades por infracções financeiras 

recai sobre quem gere e utiliza dinheiros públicos, independentemente da 

natureza pública ou privada da entidade a que pertença, julgamento do qual 

pode resultar a responsabilização financeira reintegratória e a 

responsabilidade sancionatória. 

Na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), da República 

Popular da China, o modelo institucional de controlo financeiro externo 

adoptado é o de Auditor Geral. O Comissariado da Auditoria (CA) 

funciona como órgão independente na estrutura política da RAEM, goza de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e é liderado pelo 

Comissário de Auditoria. 

Como órgão independente instituído pelo artigo 60.° da Lei Básica da 

RAEM, e em conformidade com a Lei n.° 11/1999 (Lei Orgânica), 

compete ao CA o exercício dos poderes funcionais de auditoria à Conta 

Geral da RAEM e de diversos tipos de auditorias às contas e gestão dos 

“sujeitos a auditoria”, nomeadamente dos serviços e organismos do sector 

público administrativo e entidades que beneficiem de fundos públicos. 

Indiferentemente da forma institucional adoptada de controlo externo 

independente, a Declaração de Lima de 1977 da INTOSAI traçou as linhas 

mestras de controlo das finanças públicas e desenvolveu um conjunto de 
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objectivos, de princípios e de recomendações relativos à problemática do 

exercício daquele controlo por parte das ISC. 

Em particular, merece relevância a recomendação de que “As 

instituições superiores de controlo das finanças públicas só podem 

cumprir eficazmente as suas funções se forem independentes do serviço 

controlado e se estiverem fora do alcance de influências externas”. 

De salientar também que se uma ISC não for efectivamente 

independente, cairá no domínio dos órgãos de controlo interno, não 

podendo designar-se de Tribunal de Contas ou instituição congénere. 

A independência destas instituições - de controlo superior externo – 

funda-se no direito constitucional e em lei que defina a sua orgânica de 

funcionamento e estipule condições de autonomia em relação aos poderes 

executivo e legislativo, nomeadamente em termos de elaboração de 

orçamento próprio, programação das suas actividades e de mobilização dos 

meios humanos, materiais e financeiros adequados ao desempenho eficaz 

das suas atribuições. 

O Estado de Direito constitui, pois, o enquadramento institucional 

básico (premissa essencial) para o exercício de um controlo financeiro 

externo independente por parte das ISC. 
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2. Papel desempenhado ou susceptível de ser 

desempenhado pelas ISC no quadro de um Estado 

de Direito 

No essencial, podemos afirmar que o objectivo genérico prosseguido 

pelas ISC - as quais se afiguram como imprescindíveis num Estado de 

Direito moderno – é o de proporcionar uma melhor Administração das 

Finanças Públicas aos cidadãos que pagam os seus impostos e/ou que 

esperam da Administração Pública uma utilização racional e eficaz dos 

fundos públicos em prol de um desenvolvimento humano, do interesse 

colectivo e bem estar comum. 

O controlo externo independente das ISC relativo à boa 

Administração das Finanças Públicas exerce-se nomeadamente segundo 

os princípios da lei e regularidade, da transparência e da publicitação dos 

actos administrativos e por princípios de eficiência, eficácia e 

economicidade na gestão financeira do erário público. 

O papel das ISC no controlo externo independente das finanças 

públicas no que toca a objectivos específicos tem vindo a ser objecto de 

acrescentos, reformulações e ajustamentos em função de uma mais recente 

concepção de Administração Financeira Pública que no essencial privilegia 

as funções do Estado como regulador, garantidor, accionista e dinamizador 

de iniciativas, em contrapartida de uma menor relevância do Estado como 

produtor e responsável directo pela prestação de bens e serviços de 

interesse público. 
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Estas tendências recentes de reformulação das funções do Estado de 

Direito e da moderna gestão financeira pública determinaram um quadro 

complexo de novas formas, áreas e níveis de actuação da Governação e das  

administrações públicas que implicam novos ou reforçados controlos na 

gestão das finanças públicas e, consequentemente, justificam e exigem 

poderes redobrados e novas atribuições da parte das ISC. 

Assim, o clássico mas ainda importantíssimo objectivo específico de 

controlo das contas públicas por via da auditoria financeira à Conta 

Geral do Estado, documento contabilístico de síntese e analítico dos 

resultados da  execução orçamental do Governo, exige hoje em dia 

desafios acrescidos de auditoria quando confrontados com uma prestação 

de contas orçamentais que nem sempre reflecte toda a realidade da 

actuação financeira ou situação patrimonial do Estado ou que em termos 

qualitativos é insuficiente para avaliar o desempenho de organismos 

públicos a quem foram conferidos poderes de autonomia financeira e 

patrimonial. 

Ganham assim maior relevância no contexto actual os objectivos 

específicos de controlo das finanças públicas que vão para além da 

auditoria à Conta Geral do Estado e que alargam o âmbito da auditoria 

tradicional ao sector público administrativo ao sector público empresarial e 

a todas as entidades, ainda que de direito privado, que de algum modo 

gerem, administrem, recebem ou beneficiem de fundos públicos. 

Em particular, as auditorias de resultados, inicialmente limitadas aos 

organismos do sector público administrativo, ganham hoje em dia uma 
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dimensão acrescida e justificam-se pelo objectivo principal de averiguar se 

os dinheiros públicos estão a ser bem gastos onde quer que os mesmos 

estejam a ser despendidos ou por quem os esteja a despender. 

Pretende-se com as auditorias de resultados acrescentar valor “value 

for money” à aplicação dos recursos públicos, devendo estes ser geridos ou 

administrados segundo os critérios de economia, eficácia e eficiência 

para se atingir o melhor desempenho possível na utilização dos dinheiros e 

valores públicos por parte da entidade gestora responsável, quer seja  

pública, semi - pública ou privada. 

Acresce que as ISC podem utilizar as auditorias de resultados para 

exercer uma função pedagógica junto de todas as partes interessadas 

(stakeholders), nomeadamente através da emissão de um conjunto de 

recomendações que identifiquem as insuficiências de gestão e que 

contribuam para que sejam realizadas poupanças e se registem melhorias 

de desempenho público. 

De realçar ainda o recurso às auditorias de resultados no âmbito das 

Parcerias Público-Privadas (Public Private Partnership ou PPP) que 

espelham uma das novas formas de gestão pública, baseada nas razões 

essenciais de acréscimo de eficiência na afectação de recursos públicos 

escassos e na melhoria de prestação ou satisfação de uma necessidade 

colectiva. 

Caem, por exemplo, no âmbito das PPP os acordos de exploração e ou 

de construção de infra-estruturas e equipamentos nos domínios da saúde, 

educação, ambiente e dos transportes que exigem uma programação dos 
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encargos orçamentais e um controlo financeiro plurianual, para além de 

uma definição clara dos objectivos e resultados pretendidos e ainda de uma 

demonstração do “value for money” inerente à escolha da opção de 

parceria público – privada relativamente a outras alternativas. 

A orientação metodológica para o desenvolvimento de auditorias às 

PPP mereceu uma atenção especial da INTOSAI através da publicação 

“Guidelines On Best Practice for the Audit of Risk in Public/Private 

Partnership”, também conhecida como Metodologia de Controlo dos “5 p”, 

a saber: (i) planeamento do projecto; (ii) processo de contratação; (iii) 

projecto contratualizado; (iv) performance do parceiro público e (v) 

performance do parceiro privado. 

Importa sublinhar em relação às auditorias de resultados às PPP e às 

auditorias de resultados em geral a importância de as pessoas e entidades 

que gerem recursos públicos prestarem informação relevante e atempada 

de gestão e contas “accountability”, de modo a que se torne transparente 

para o parlamento e para o cidadão em geral o modo como são geridos os 

recursos públicos e foram alcançados resultados de gestão segundo os 

critérios de economia, eficiência e eficácia. 

Cabe às ISC e de acordo com os princípios e normas da INTOSAI 

exigir às entidades e responsáveis pela gestão de fundos públicos uma 

gestão eficiente dos recursos, transparência e publicitação de contas e de 

um modo geral uma boa governação, pautada por elevados padrões éticos, 

de desempenho e responsabilidade social. 
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Em matéria de controlo externo da prestação de contas públicas e de 

responsabilidade financeira dos gestores e administradores públicos a boa 

governação exige também a sustentabilidade financeira do Estado. 

A recente crise financeira internacional e o elevadíssimo nível de 

endividamento público de um significativo número de países da OCDE 

sugere que cabe aos governos reaquacionarem os seus procedimentos 

públicos de disciplina orçamental e de regulação dos mercados financeiros 

(particularmente no que diz respeito à especulação financeira), havendo 

nestes domínios matérias que exigirão porventura uma maior intervenção 

de um controlador externo independente tendo em vista incentivar a 

governação pública a ser mais rigorosa quanto aos objectivos de 

sustentabilidade do sistema financeiro nos mercados internacionais e do 

sistema das finanças públicas nos respectivos Estados. 

Importa sublinhar que no recente Congresso de Lisboa da EUROSAI 

foi constatada a necessidade de as ISC possuírem competências mais 

abrangentes no sentido de auditar os reguladores independentes, incluindo 

aqueles que são responsáveis pela supervisão financeira. 

Das novas áreas de intervenção do sector público e de potencial 

actuação mais alargada das ISC importa relevar também, ainda que numa 

fase exploratória, as auditorias ao ambiente que se justificam hoje em dia 

pelo volume considerável de recursos financeiros públicos envolvidos com 

as políticas ou programas ambientais ou pelos significativos impactos 

socioambientais de projectos de investimento de grande envergadura ou 
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ainda de actividades económicas pouco amigas do ambiente, e que carecem 

de uma abordagem, controlo e avaliação específicas. 

Face às mutações aceleradas nos tempos actuais de enquadramento 

externo nos domínio das problemáticas ambiental e das alterações 

climáticas que são transversais ao desenvolvimento das sociedades e 

ultrapassam as fronteiras de cada país ou território, as ISC estão 

confrontadas com o desafio de tempestivamente ajustarem as suas 

competências para avaliarem e contribuirem para uma boa governação 

pública na preservação do meio ambiente e bem-estar das populações a 

nível nacional e mundial. 

Não menos relevante se afigura o papel das ISC na prevenção e 

detecção da fraude e corrupção a nível dos poderes públicos ou em 

actividades que de algum modo envolvam dinheiros ou valores públicos. 

O fenómeno da corrupção que potencialmente ou efectivamente está 

hoje em dia presente na generalidade dos países é susceptível de envolver 

significativos desvios de fundos e valores públicos para outros fins que não 

os do bem comum e de constituir uma ameaça à sustentabilidade financeira 

dos Estados e aos alicerces fundamentais de um Estado de Direito. 

Embora não constituia o escopo principal das auditorias financeira ou 

de desempenho, o apuramento de situações de deficiência organizativa 

(contabilística ou administrativa) potencialmente permissivas à aparição de 

actos de fraude e corrupção, deve ser um aspecto importante a ter em conta 

no desenvolvimento das auditorias, implicando a sua constatação a 

elaboração por parte das ISC de um conjunto de recomendações dirigidas à 
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entidade auditada sobre o modo como ultrapassar as insuficiências 

apuradas. Em última instância, e nos casos em que haja indícios de fraude 

ou corrupção, é devida por parte das ISC uma participação dos actos 

indiciadores de tal crime ao competente Ministério Público. 

Entre as recomendações ou medidas preventivas de combate ao 

desperdício, fraude ou corrupção a desenvolver pelas ISC importa realçar o 

reforço da avaliação e acompanhamento do funcionamento dos sistemas de 

controlo interno, uma exigência de rigor e clareza na publicitação dos actos 

públicos relevantes e na prestação de contas (accountability) e a promoção 

de padrões elevados de comportamento ético, da observância da legalidade 

e dos princípios de boa gestão, transparência, responsabilidade e 

prevalência do interesse público. 

3. Conclusõ es 

As ISC desempenham uma função informativa, de controlo e de 

garante dos direitos e expectativas dos cidadãos no que se refere à boa 

gestão financeira pública, função esta muito própria da concepção de 

valores e princípios que enformam um Estado de Direito. 

O Estado de Direito constitui, pois, o enquadramento institucional 

básico (premissa essencial) para o exercício de um controlo financeiro 

externo independente por parte das ISC.  A independência destas 

instituições é uma condição fundamental para o cabal desempenho das suas 

atribuições  e funda-se no direito constitucional e em lei que defina a sua 
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orgânica de funcionamento e estipule condições de autonomia em relação 

aos poderes executivo e legislativo. 

O objectivo principal prosseguido pelas ISC é o de controlo e 

promoção da boa administração das finanças públicas em conformidade 

com os princípios de cumprimento da lei e de eficiência, eficácia e 

economicidade da gestão pública. 

As atribuições e responsabilidades das ISC devem poder corresponder 

plenamente aos desafios de novas problemáticas sociais, paradigmas e 

práticas de governação pública em sociedades fundadas no Estado de 

Direito, onde impera o primado da lei e o direito do cidadão ser informado 

sobre a gestão  dos dinheiros e valores públicos. 

As problemáticas do ambiente e alterações climáticas, a 

sustentabilidade das finanças públicas, a eficiência dos gastos do Estado e 

a prevenção e combate à fraude e corrupção fazem parte hoje em dia das 

preocupações das organizações internacionais e dos Governos e cidadãos 

dos Estados de Direito, afigurando-se que nestas matérias as ISC podem 

vir a desempenhar um papel mais interventor e socialmente útil, carecendo 

para isso, porém, de competências mais abrangentes e de meios adequados 

para continuarem a contribuír eficientemente para uma melhor 

administração dos recursos públicos. 

No controlo da eficiência na administração das finanças públicas e da 

boa governação pública, as ISC devem relevar a importância na gestão  

pública contemporânea dos princípios de transparência e rigor no reporte 

de desempenho e prestação de contas (accountability) e na observância de 



 

 

 14 

elevados padrões de competência, ética e responsabilidade social por parte 

dos gestores públicos. 

Importa destacar também a importância das iniciativas de diversas 

organizações internacionais das ISC, inclusive da Organização das ISC da 

CPLP, no fomento do desenvolvimento e aperfeiçoamento das 

competências técnicas essenciais ao bom funcionamento das Instituições 

Membros e de que o presente seminário constitui um óptimo exemplo de 

cooperação institucional e troca de experiências profissionais, tendo por 

denominador comum um património linguístico comum. 

Concluindo, num contexto de mudanças céleres e complexas nas 

sociedades e nos processos de governação pública ancorados num Estado 

de Direito, compete às ISC se adaptarem e se proporem exercer com maior 

abrangência as suas atribuições, de forma responsável, qualitativa, credível 

e pedagógica, em prol de uma eficiente administração dos dinheiros e 

valores públicos e de uma cultura de governação pública íntegra, 

transparente, prestadora de informação de desempenho e contas 

(accountability) e com elevado sentido de responsabilidade social. 

 


