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I. A INICIATIVA 

 

A iniciativa em apreço estabelece a obrigação, por parte dos serviços da administração 

direta do Estado sujeitos ao poder de direção do respetivo membro do Governo, de 

instituírem procedimentos de auditoria e controlo permanente aos seus processos, 

efetivos e recursos, com o propósito de garantir o cumprimento dos princípios da 

unidade e eficácia da ação da Administração Pública, da aproximação dos serviços às 

populações, da desburocratização, da racionalização de meios, da eficiência na 

afetação de recursos públicos, na melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado 

e da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais da 

atividade administrativa acolhidos pelo Código do Procedimento Administrativo. 

Para atingir esse objetivo, é proposta a alteração do n.º 5 do artigo 3.º (Princípios) da 

versão atual da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, que «Estabelece os princípios e normas 

a que deve obedecer a organização da administração directa do Estado»:  

«5 – Em cumprimento do princípio da racionalização, devem ser prosseguidas a 

economia de meios e a eficácia da atuação administrativa, evitando-se a criação de 

novos serviços e a dispersão de funções ou competências por pequenas unidades 

orgânicas, e procedendo à reorganização, reestruturação, cisão, fusão e outras 

alterações estruturais ou funcionais dos serviços existentes sempre que tal se 

mostre justificado.» 

E é igualmente aditado um artigo 16.º-A (Funções de auditoria), com o seguinte teor: 

«1 – Quando a função dominante seja a auditoria, os serviços de controlo, auditoria e 

fiscalização denominam-se auditorias permanentes. 

2 – Compete às auditorias permanentes instituírem procedimentos de auditoria e 

controlo permanente aos processos, efetivos e recursos dos órgãos e serviços para os 

quais sejam materialmente e territorialmente competentes, com o propósito de 

garantirem o cumprimento dos princípios da unidade e eficácia da ação da 

Administração Pública, da aproximação dos serviços às populações, da 

desburocratização, da racionalização de meios, da eficiência na afetação de recursos 

públicos, na melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de 
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participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais da 

atividade administrativa acolhidos pelo Código do Procedimento Administrativo. 

3 – As auditorias permanentes elaboram um relatório de atividades anual, do qual 

constam os resultados das auditorias efetuadas, as alterações propostas ao membro 

do Governo respetivo e o resultado final das mesmas. 

4 – O membro do Governo publica, no sítio do ministério respetivo, os relatórios 

referidos no número anterior.» 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS 

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelos Deputados do Partido Chega (CH), ao 

abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição1 e do n.º 1 do artigo 119.º 

do Regimento da Assembleia da República (Regimento), que consagram o poder de 

iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea 

b) do artigo 156.º da Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, 

bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do 

artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

Assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

119.º do Regimento, encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação 

que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição 

de motivos, cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do 

Regimento. 

Encontram-se igualmente respeitados os limites à admissão das iniciativas previstos no 

n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, uma vez que este projeto de lei define concretamente 

 
1  As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da 
Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e parece não infringir 

princípios constitucionais. 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 25 de maio de 2022, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. Foi admitido a 26 e baixou, na 

generalidade, à Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder 

Local (13.ª), no mesmo dia, por despacho do Presidente da Assembleia da República. 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A lei formulário2 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade 

na Comissão e aquando da redação final. 

O título da presente iniciativa legislativa – «Pela criação de um mecanismo de auditoria 

permanente dos serviços do Estado» - traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora possa ser objeto 

de aperfeiçoamento formal em sede de apreciação na especialidade ou em redação 

final. 

No artigo 1.º está prevista uma alteração à Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, e, segundo 

o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, «Os diplomas que alterem outros devem indicar o 

número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, 

identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam 

sobre outras normas», o que só em parte se verifica, uma vez que não se indica o 

número de ordem da alteração. Assim, sugere-se uma alteração à redação do n.º 2 do 

artigo 1.º deste projeto de lei, fazendo referência ao número de ordem da alteração 

introduzida, que neste caso será a oitava. 

 
2 A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, 
que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos 
diplomas. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121475
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34448175/view?q=lei+formul%C3%A1rio
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Em caso de aprovação, a iniciativa em apreço revestirá a forma de lei, sendo objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 

3.º da lei formulário. 

Quanto à entrada em vigor, esta terá lugar no dia seguinte ao da sua publicação, nos 

termos do artigo 4.º do projeto de lei. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

 

Os princípios a que se subordina a Administração Pública estão consagrados, desde 

logo, no artigo 266.º da Constituição 3. Determina este normativo que a «Administração 

Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos», subordinando-se os órgãos e agentes 

administrativos à Constituição e à lei, devendo atuar, no exercício das suas funções, 

com respeito pelos princípios da igualdade, proporcionalidade, justiça, imparcialidade e 

boa-fé. 

Afirmam Gomes Canotilho e Vital Moreira4 que se trata neste artigo de «estabelecer 

medidas ou directivas para a actividade da administração pública» e que estes 

princípios, globalmente considerados, «constituem um “reservatório” permanente de 

directivas com agilidade jurídico-valorativa, possibilitadora não apenas de conferir 

racionalidade e justiça ao sistema de uma administração de um Estado de direito 

democrático e constitucional, mas também oferecer regras de coordenação e impulsos 

de direcção quando está em causa o relacionamento da administração com outros 

esquemas de actividade administrativamente relevantes (nas parcerias público-

privadas, no sistema de governance, nas actividades de internormatividade)». 

 
3  Diploma retirado do sítio da Internet da Assembleia da República. Todas as referências 
legislativas à Constituição nesta parte da nota técnica são feitas para o portal oficial da 
Assembleia da República, salvo indicação em contrário. Consultas efetuadas em 18/08/2022. 
4  CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital - Constituição da República Portuguesa 
Anotada, 4.ª edição revista. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, Vol. II, pág. 795. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art266
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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O artigo seguinte da Lei Fundamental afirma que a Administração Pública será 

estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações 

e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efetiva, estabelecendo a 

lei, para tal, formas adequadas de descentralização e desconcentração administrativas, 

sem prejuízo da necessária eficácia e unidade de ação da Administração e dos poderes 

de direção, superintendência e tutela dos órgãos competentes. 

A Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro5, veio estabelecer os princípios e as normas a que 

deve obedecer a organização da administração direta do Estado, com o intuito de mudar 

a sua atuação, reformular os seus métodos de trabalho e gerir com eficácia e 

transparência os recursos humanos que lhe são atribuídos, investindo na informatização 

e na utilização sistemática das tecnologias de informação e comunicação, de modo a 

economizar recursos, aprofundar a relação com os destinatários e criar uma cultura de 

serviço público próximo das pessoas. Pretendeu-se, igualmente, equacionar a 

dimensão do Estado e a racionalização das estruturas ao seu dispor, «assumindo que 

os serviços públicos só se justificam quando respeitado o princípio da subsidiariedade 

e se for reconhecida a sua mais-valia para a sociedade que o suporta, prestando contas 

da sua atividade e dos seus resultados»6. 

Esta lei aplica-se aos serviços centrais e periféricos que, pela natureza das suas 

competências e funções, devam estar sujeitos ao poder de direção do respetivo membro 

do Governo. 

O seu artigo 3.º elenca os princípios que orientam a organização, estrutura e 

funcionamento da Administração Pública, nomeadamente os da unidade e eficácia da 

ação, da desburocratização, da racionalização de meios e eficiência na afetação de 

recursos públicos e de aproximação dos serviços às populações. Prevêem-se, de 

seguida, as normas aplicáveis aos ministérios e aos diversos serviços da administração 

direta do Estado, agrupando-se estes em serviços executivos, serviços de controlo, 

auditoria e fiscalização, e serviços de coordenação. Tendo em consideração o teor da 

iniciativa legislativa objeto desta nota técnica, destaca-se o artigo 15.º desta lei, que 

 
5 Texto consolidado. Diploma retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. 
Todas as referências legislativas nesta parte da nota técnica são feitas para o portal oficial do 
Diário da República Eletrónico, salvo indicação em contrário. 
6 Cfr. exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 91/IX/2.ª (GOV), que deu origem à Lei n.º 
4/2004, de 15 de janeiro. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art267
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-34547775
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-34547775-43641075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-34547775-43642875
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19824
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prevê que «os serviços de controlo, auditoria e fiscalização exercem funções 

permanentes de acompanhamento e de avaliação da execução de políticas públicas, 

podendo integrar funções inspetivas ou de auditoria». 

A atividade de inspeção, auditoria e fiscalização dos serviços da administração direta e 

indireta do Estado aos quais tenha sido cometida a missão de assegurar o exercício de 

funções de controlo, interno e externo rege-se pelo Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de 

julho7, definindo-se, no artigo 3.º, o elenco de serviços de inspeção que integram o 

âmbito de aplicação deste diploma. O artigo seguinte impõe aos serviços da 

administração direta, indireta e autónoma do Estado, bem como às pessoas singulares 

e coletivas de direito público e privado objeto de ação inspetiva, os deveres de 

informação e cooperação, fornecendo os elementos de informação necessários ao 

desenvolvimento da atividade de inspeção, nos moldes, suportes e com a periodicidade 

e urgência requeridos. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2005, de 4 de agosto, criou o Programa 

de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE), tendo como objetivo 

«a promoção da cidadania, do desenvolvimento económico e da qualidade dos serviços 

públicos, com ganhos de eficiência, pelas simplificação, racionalização e automatização 

que permitam a diminuição do número de serviços e dos recursos a eles afectos». Este 

Programa baseia-se nos seguintes princípios: avaliação das atividades desenvolvidas 

pela administração central, com vista à determinação de quais devem manter-se, 

extinguir-se ou transferir para outras entidades públicas ou privadas; desconcentração 

de funções para níveis regionais e locais, aproximando a administração central dos 

cidadãos, empresas e comunidades; descentralização de funções para a administração 

local; diminuição de estruturas administrativas; e simplificação, racionalização e 

reengenharia de procedimentos administrativos. 

O n.º 3 desta Resolução prevê três fases para o PRACE: de enquadramento estratégico; 

de avaliação e redefinição organizacional de estruturas e recursos da administração 

central; e de execução. Mediante a Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2006, 

de 21 de abril, foram aprovadas as orientações gerais e especiais para a reestruturação 

de todos os ministérios, passando-se assim à fase de execução do PRACE. 

 
7 Texto consolidado. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-107687493
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-107687493
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-107687493-107687405
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-107687493-107687408
https://files.dre.pt/1s/2005/08/149b00/45024504.pdf
https://files.dre.pt/1s/2006/04/079b00/28342866.pdf
https://files.dre.pt/1s/2006/04/079b00/28342866.pdf
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O artigo 29.º8 da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua versão original, previa que o 

ministério que tinha a seu cargo a Administração Pública era responsável pela criação 

e permanente atualização de uma base de dados dos serviços da Administração 

Pública, da sua estruturação por ministérios e pela sua divulgação através dos meios 

mais eficazes, designadamente o Portal do Cidadão. 

Em 2011, a Lei n.º 20/2011, de 20 de maio, criou o registo nacional dos serviços do 

Estado de todo o setor público administrativo (RNSE), o qual estava integrado na 

Direção-Geral do Orçamento. Este registo tinha por função organizar e gerir o registo 

central dos serviços públicos do setor público administrativo e divulgar todas as 

informações através de um sítio na Internet. 

Esta lei foi revogada pela Lei n.º 57/2011, de 29 de novembro9, que instituiu e regulou o 

funcionamento do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), 

constituído por uma base de dados relativos à caracterização de entidades públicas e 

dos respetivos recursos humanos, com vista a habilitar os órgãos de governo próprios 

com a informação indispensável para definição das políticas de organização do Estado 

e da gestão dos respetivos recursos humanos. 

Constam do SIOE todos os serviços integrados, serviços e fundos autónomos, regiões 

autónomas, autarquias locais, outras entidades que integrem o universo das 

administrações públicas em contas nacionais, empresas do sector empresarial do 

Estado e dos sectores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, bem como 

as demais pessoas coletivas públicas e outras entidades públicas. 

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) é a entidade 

responsável pela detenção e gestão da base de dados que constitui o SIOE, devendo 

os dados de caracterização das entidades públicas e o respetivo número global de 

efetivos de pessoal ser disponibilizados na sua página eletrónica. O carregamento e a 

atualização dos dados são da responsabilidade das entidades públicas 

correspondentes, devendo estas prestar as informações solicitadas pela entidade 

gestora do SIOE. 

 
8 Este artigo foi depois revogado pela Lei n.º 57/2011, de 29 de novembro, que criou o Sistema 
de Informação da Organização do Estado. 
9 A qual já se encontra, por sua vez, também revogada. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2004-34547775
https://files.dre.pt/1s/2011/05/09800/0282602827.pdf
https://files.dre.pt/1s/2011/11/22800/0508205084.pdf
https://www.dgaep.gov.pt/
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Com esse acervo de informação passou a ser possível elaborar a Síntese Estatística do 

Emprego Público (SIEP), que tem uma periodicidade trimestral e é de acesso público 

livre e gratuito. 

O SIOE foi reformulado e ampliado pela Lei n.º 104/2019, de 6 de setembro, que 

revogou a Lei n.º 57/2011, de 29 de novembro, mas manteve todos os princípios que 

dela constavam, nomeadamente a responsabilidade da DGAEP para deter e gerir esta 

base de dados. Esta lei integrou no SIOE os dados constantes da base de dados dos 

recursos humanos da Administração Pública (BDAP) 10  e estabeleceu o regime de 

prestação de informação, no SIOE, sobre a atividade social dos empregadores públicos. 

Assim, passou a concentrar-se, num único sistema de informação, toda a informação 

relativa à caracterização das entidades públicas e do emprego no setor público, 

abrangendo todos os órgãos, serviços e outras entidades que integram o universo do 

setor público em contas nacionais. De igual modo, simplifica-se, melhora-se e agiliza-

se a recolha de dados sobre os empregadores e o emprego público, não onerando as 

entidades com múltiplas obrigações de reporte de informação, situação que se verificava 

até aí. 

Com esta alteração, o SIOE passou a permitir gerar automaticamente relatórios, 

designadamente para efeitos de cumprimento de diversos deveres legais de informação 

do setor público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho, e recolher dados 

para desenvolver análises e estudos estatísticos aprofundados, informados pelo 

apuramento de indicadores estatísticos e de gestão que exigem o cruzamento de 

diversas variáveis de caracterização do emprego público, bem como para responder às 

necessidades de informação específica sobre o setor público no âmbito das estatísticas 

do mercado de trabalho, relevante para a elaboração das estatísticas oficiais produzidas 

pelo Instituto Nacional de Estatística e por outras autoridades estatísticas, como o 

EUROSTAT. 

 
10 A base de dados dos recursos humanos da Administração Pública (BDAP) tinha sido criada 
pelo Decreto-Lei n.º 47/98, de 7 de março, o qual foi revogado pela Lei n.º 104/2019, de 6 de 
setembro. A BDAP era constituída por dados pessoais de todos os funcionários e agentes da 
administração pública central, regional e local, incluindo os magistrados, militares e forças 
militarizadas, bem como do pessoal vinculado por contrato individual de trabalho, avença ou 
qualquer outro tipo de prestação de serviços (artigo 1.º) e tinha por finalidade organizar e manter 
atualizada a informação necessária à produção de indicadores de gestão e planeamento de 
recursos humanos no âmbito da administração pública central, regional e local. 

https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=ECA5D4CB-42B8-4692-A96C-8AAD63010A54
https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=ECA5D4CB-42B8-4692-A96C-8AAD63010A54
https://files.dre.pt/1s/2019/09/17100/0002800039.pdf
https://files.dre.pt/1s/1998/03/056a00/08920897.pdf
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IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL 

 

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Espanha e 

França. 

 

ESPANHA 

A Constitución Española11 prevê no seu artículo 135, que todas as administrações 

públicas adequarão a sua atuação de acordo com o princípio da estabilidade 

orçamental, princípio este que foi posteriormente regulado pela Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. O princípio da 

transparência, constante do seu artículo 6, refere a este propósito que as 

Administrações Públicas fornecerão toda a informação necessária ao cumprimento das 

disposições legalmente previstas, garantindo a coerência da informação e dos 

procedimentos contabilísticos, assim como a integridade dos sistemas de informação. 

O artículo 27 deste diploma define os termos da aplicação do princípio de transparência 

supracitado, nomeadamente no que concerne às obrigações de reporte, sendo que o 

artículo 28 prevê a criação de uma Central de Informações, um instrumento de caráter 

público que fornece um conjunto de informações relativas à atividade económico-

financeira das Administrações Públicas. 

Por forma a dar cumprimento aos requisitos informativos previstos na Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, supracitada, o Ministerio de Hacienda y Función Pública12 refere 

a este propósito o papel da Intervención General de la Administración del Estado 

(IGAE)13, um organismo de controlo interno com a missão de monitorizar, mediante o 

 
11  Diplomas consolidados retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência 
em contrário. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
12 Retirado do sítio da Internet do hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
13 Retirado do sítio da Internet do hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a135
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5730#a28
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contabilidad%20publica%20y%20control/paginas/Control%20y%20contabilidad%20del%20gasto%20publico.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contabilidad%20publica%20y%20control/paginas/Control%20y%20contabilidad%20del%20gasto%20publico.aspx
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controlo prévio de legalidade e o controlo financeiro, se a atividade económico-financeira 

do setor público se adequa aos princípios da legalidade, economia e eficiência. Entre 

as informações fornecidas por este organismo, consta a referida Central de Informações 

Económico-Financeiras 14 , enquanto garante do caráter público das informações 

económico financeiras das Administrações Públicas. Os diversos sistemas de controlo 

interno utilizados no âmbito deste quadro legal podem ser consultados aqui15. 

 

FRANÇA 

Atentos aos princípios de equilíbrio orçamental e financeiro, constantes da Loi organique 

n.º 2001-692, du 1 août 200116, relative aux lois de finances (LOLF), o Décret n.º 2012-

1246, du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, define, 

nos seus artigos 170 e ss, o quadro legal aplicável nas matérias de controlo e auditoria 

interna do setor público. 

Releva-se, para efeitos da aplicação do quadro legal supracitado, o papel do Comité 

d’harmonisation de l’audit interne de l’Etat (CHAIE)17. O CHAIE é assim um comité 

interministerial de coordenação18, de apoio e monitorização da auditoria interna do 

Estado, cujo enquadramento legal decorre do disposto no Décret n.º 2022-634, du 22 

avril 2022, relatif au controle et à l’audit internes de l’Etat19 (article 2). Este organismo 

tem, no âmbito da sua missão, a introdução das melhores práticas internacionais em 

termos de controlo interno e auditoria. Adicionalmente, o CHAIE analisa os relatórios do 

sistema de auditoria dos diferentes Ministérios 20 , procedendo posteriormente à 

formulação de recomendações. Todas as referências normativas e procedimentais 

podem ser encontradas aqui21. 

 

 
14 Retirado do sítio da Internet do hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
15 Retirado do sítio da Internet do hacienda.gob.es. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
16  Diplomas consolidados retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações 
eletrónicas a referências legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo 
referência em contrário. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
17 Retirado do sítio da Internet do economie.gouv.fr. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
18 Retirado do sítio da Internet do economie.gouv.fr. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
19 Diploma que revogou o Décret n.º 2011-775, du 28 juin 2011, relatif à l'audit interne dans 
l'administration, onde foi inicialmente criada a CHAI (article 2).  
20 Retirado do sítio da Internet do economie.gouv.fr. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 
21 Retirado do sítio da Internet do economie.gouv.fr. Consultas efetuadas a 01/08/2022. 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Control/Paginas/Control.aspx
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000394028/2022-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000394028/2022-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026597003/2022-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026597003/2022-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033915479/2022-08-01/
https://www.economie.gouv.fr/chaie/presentation-chaie
https://www.economie.gouv.fr/chaie/presentation-chaie
https://www.economie.gouv.fr/chaie/organisation-et-travaux
https://www.economie.gouv.fr/chaie/organisation-et-travaux
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045641320/2022-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045641320/2022-08-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045644910
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045641320/2022-08-01/
https://www.economie.gouv.fr/chaie/structures-ministerielles
https://www.economie.gouv.fr/chaie/structures-ministerielles
https://www.economie.gouv.fr/chaie/cadre-reference-laudit-interne-letat
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024278160/2022-08-01/


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 98/XV/1.ª (CH) 

Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local (13.ª) 

 

 

12 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR (DAC) 

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se não se encontrar 

em apreciação qualquer petição nem iniciativa legislativa sobre a matéria objeto da 

presente iniciativa. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

▪ Consultas facultativas 

 

Se a Comissão deliberar nesse sentido, sugere-se a consulta, por escrito, na fase de 

apreciação, na especialidade, da presente iniciativa do Tribunal de Contas, da Ministra 

da Presidência e do Ministro das Finanças. 

https://www.tcontas.pt/pt-pt/Pages/homepage.aspx
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html

