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4.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

4.1. Nova Macro-Estrutura do Ministério
A macro-estrutura aprovada para o Ministério das Finanças e da Administração Pública é a
seguinte:
MINISTÉRIO
DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Comissão de
Acompanhamento
das Reprivatizações

Cons. de Garantias
Financeiras à
Exportação e ao
Investimento

Órgãos
Consultivos e
Comissões

Conselho Superior
de Finanças

Suporte à
Governação

Gabinete de
Planeam. Estratégia,
Avaliação e Relações
Internacionais

Suporte à
Gestão de
Recursos

Secretaria-Geral

Departamento de
Tecnologias de
Informação e
Comunicação

Direcção-Geral de
Informática e Apoio
aos Serv. Tributários
e Aduaneiros

Serviços
Operacionais

Direcção-Geral
do Orçamento

Direcção-Geral
do Tesouro
e Finanças

Direcção-Geral
dos Impostos

Direcção-Geral das
Alfândegas e dos
Impostos Especiais
sobre o Consumo

Direcção-Geral da
Administração e do
Emprego Público

Instituto de Gestão
do Crédito Público

Instituto
Nacional de
Administração

Serviços Sociais da
Administração
Pública

Direcção-Geral de
Protecção Social aos
Funcionários e
Agentes da AP

Caixa Geral de
Aposentações

Inspecção-Geral
de Finanças

Controlador
Financeiro

Estrutura de Missão
de Serviços
Partilhados
na Adm. Pública
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4.2. Modelo de Organização Formal das Estruturas Internas
Como se observa na macro-estrutura do MFAP atrás apresentada, este ministério integra 11
organismos da administração directa do Estado, a saber: o Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais; a Inspecção-Geral de Finanças; a
Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública; a Direcção-Geral
de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros; o Departamento de
Tecnologias de Informação e Comunicação; a Direcção-Geral do Orçamento; a DirecçãoGeral do Tesouro e Finanças; a Direcção-Geral dos Impostos; a Direcção-Geral das
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo; a Direcção-Geral da Administração e
do Emprego Público e a Direcção-Geral de Protecção Social dos Funcionários e Agentes da
Administração Pública.
Por sua vez integra a administração indirecta do Estado 4 organismos: o Instituto de Gestão
do Crédito Público; o Instituto Nacional de Administração; os Serviços Sociais da
Administração Pública e a Caixa Geral de Aposentações.
Além destes organismos, fazem ainda parte da macro-estrutura do MFAP o Conselho
Superior de Finanças e o Controlador Financeiro.
Junto à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças funciona o Conselho de Garantias Financeiras
à Exportação e ao Investimento.
Iremos, no ponto seguinte, analisar individualmente cada uma destas estruturas.

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 3

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
4.2.1.
A)

Conselho Superior de Finanças (CSF)

Breve Caracterização da Situação Actual

O Conselho Superior de Finanças é um órgão consultivo do Ministério das Finanças e da
Administração Pública.
Funciona através de Conselhos ou Secções independentes e autónomas, cada uma com
legislação e órgãos próprios.
Integram actualmente o Conselho Superior de Finanças os seguintes órgãos:
Comissão de Acompanhamento para as Reprivatizações (CAR)
RCM n.º 36/88, de 20 de Agosto
Missão da Estrutura
Acompanhar todas as fases do processo de alienação de acções ou aumento de capital
das empresas públicas transformadas em sociedades anónimas de capitais
maioritariamente públicos.
Atribuições da Estrutura


Fiscalizar a estrita observância dos princípios e regras consagrados na lei, bem como
da rigorosa transparência do processo de privatizações;



Elaborar os pareceres que o Governo entenda necessários sobre as matérias
relacionadas com os processos de privatização;



Verificar o cumprimento dos limites e regras estabelecidos no artigo 5.º da Lei n.º
84/88 para as aquisições e subscrições das acções a alienar;



Apreciar e submeter aos órgãos e entidades competentes quaisquer reclamações
que lhe sejam submetidas relativamente às operações de alienação de acções ou de
aumentos de capital das empresas transformadas;



Elaborar e publicar, depois de homologado pelo Primeiro-Ministro, um relatório
semestral das suas actividades, incluindo, designadamente, uma referência
desenvolvida às operações realizadas nesse período.

Secção Especializada para as Reprivatizações (SER)
Despacho n.º 8324/2000, de 03/04, publicado em 17/4, do Ministro das Finanças
Missão da Estrutura
Assegurar o apoio técnico do Ministro das Finanças na montagem e desenvolvimento das
operações de reprivatização ao abrigo da Lei n.º 11/90, de 5 de Abril.
Atribuições da Estrutura


Assegurar o apoio técnico do Ministro das Finanças na montagem e desenvolvimento
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das operações de reprivatização ao abrigo da Lei n.º 11/90, de 5 de Abril;


Acompanhar os processos de reprivatização;



Analisar e apreciar, nas suas diferentes fases, os documentos respeitantes aos
processos de reprivatização, bem como os respeitantes a processos de privatização
ao abrigo da Lei n.º 71/88, de 24 de Maio;



Manter contactos com os consultores seleccionados pelas empresas a reprivatizar,
podendo solicitar informações e recomendar a prestação de trabalhos
complementares.

Comissão de Normalização Contabilística (CNC)
Decreto-Lei n.º 367/99, de 18 de Setembro
Missão da Estrutura
Tem por objectivo principal emitir normas e estabelecer procedimentos contabilísticos,
harmonizados com as normas comunitárias e internacionais da mesma natureza, tendo
em vista a melhoria da qualidade da informação financeira.
Atribuições da Estrutura


Promover os estudos tendentes à adopção de conceitos, princípios e procedimentos
contabilísticos que devam considerar-se de aplicação geral;



Apresentar propostas de alteração ao Plano Oficial de Contabilidade (POC);



Emitir directrizes contabilísticas, de
homologação do Ministro das Finanças;



Emitir interpretações técnicas do POC e das directrizes contabilísticas;



Dar parecer sobre projectos de normas contabilísticas a emitir por outras entidades;



Dar parecer sobre projectos de planos sectoriais elaborados por outras entidades;



Pronunciar-se sobre disposições de natureza contabilística constantes de projectos
de diplomas legislativos;



Responder a consultas efectuadas por serviços públicos, associações profissionais e
associações empresariais, relativas à aplicação ou interpretação do POC e das
directrizes contabilísticas;



Cooperar na área da normalização contabilística com outras entidades nacionais que
detenham atribuições nesse âmbito;



Participar nas instâncias comunitárias e internacionais que se dediquem à
normalização contabilística e nas reuniões promovidas pelas mesmas, de forma
directa ou em representação do Estado Português;



Promover a divulgação das normas contabilísticas através de publicações e por
outros meios, designadamente em congressos, colóquios ou outras actividades de
natureza semelhante.
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Comissão de Normalização Contabilística da Administração Pública (CNCAP)
Decreto-Lei n.º 68/98, de 20 de Março
Missão da Estrutura
Coordenar a aplicação geral e sectorial do Plano Oficial de Contabilidade Pública, o que
será efectuado de uma forma gradual, através de uma amostragem de serviços e
organismos que se apresentem como mais adequados para iniciar essa aplicação, de
modo a garantir a necessária segurança e eficácia.
Atribuições da Estrutura


Coordenar e acompanhar a aplicação e aperfeiçoamento do Plano Oficial de
Contabilidade Pública (POCP), bem como a sua aplicação sectorial;



Promover os estudos necessários à adopção de princípios,
procedimentos contabilísticos de aplicação geral e sectorial;



Elaborar os projectos que
interpretativas do POCP;



Pronunciar-se sobre a aprovação, adaptação e alteração dos planos sectoriais.

impliquem

alterações,

conceitos

aditamentos

e

e

normas

Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMVM)
Decreto-Lei n.º 473/99, de 8 de Novembro
Missão da Estrutura
Órgão consultivo do Ministro das Finanças para assuntos do mercado de valores
mobiliários.
Atribuições da Estrutura


Políticas gerais do Governo relativas ao mercado de valores mobiliários ou que nele
tenham reflexos significativos;



Diplomas legais relacionados com o mercado de valores mobiliários;



Situação e evolução do mercado de valores mobiliários.

Todos os encargos suportados com o funcionamento do Conselho Superior de Finanças são
da responsabilidade da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública.
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4.2.2.

A)

Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao
Investimento (CGFEI)

Breve Caracterização da Situação Actual

O Conselho de Garantias Financeiras à Exportação e ao Investimento foi criado pelo
Decreto-Lei n.º 51/2006, de 14 de Março, tendo substituído o Conselho de Garantias
Financeiras, instituído pelo Decreto-Lei n.º 126/91, de 22 de Março.
Funciona junto à Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, que assegura o apoio
administrativo necessário à sua actividade.

Missão da Estrutura
Propor os princípios orientadores da política de concessão de garantias pessoais pelo
Estado às operações de crédito ou de seguro à exportação e ao investimento português,
incluindo de crédito de ajuda, bem como implementar esses mesmos princípios.

Atribuições da Estrutura


Propor os princípios orientadores da política de concessão de garantias pessoais pelo
Estado às operações de crédito ou de seguro, à exportação ou ao investimento
português no estrangeiro, bem como de crédito de ajuda e submetê-los à aprovação
conjunta do Ministro das Finanças e, respectivamente, do ministro responsável pela
área da economia e do ministro responsável pelos negócios estrangeiros;



Analisar as operações que lhe sejam submetidas e propor ao Ministro das Finanças
uma decisão sobre os pedidos de garantia e promessa de garantia pessoal do Estado;



Acompanhar a evolução das responsabilidades do Estado que resultem das
operações aprovadas;



Assegurar o cumprimento das regras estabelecidas em matéria de notificação dos
apoios do Estado às operações de crédito à exportação;



Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja colocado no âmbito dos apoios do
Estado às operações de crédito ou de seguro à exportação e ao investimento
português no estrangeiro, bem como de crédito de ajuda, e exercer as demais
competências previstas na lei;



Promover a divulgação dos instrumentos de apoio ao crédito e ao seguro às
exportações e ao investimento português no estrangeiro na sua área de actuação
junto das instituições financeiras e das associações representativas das empresas.
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4.2.3.
A)

Controlador Financeiro

Breve Caracterização da Situação Actual

A figura do Controlador Financeiro foi criada pelo Decreto-Lei n.º 33/2006, de 17 de
Fevereiro.

Missão da Estrutura
A missão do Controlador Financeiro consiste em dar apoio ao Ministro das Finanças e ao
Ministro da área ministerial em que está inserido.

Atribuições da Estrutura


Acompanhamento da gestão financeira e orçamental, nomeadamente
implementação de procedimentos de gestão financeira eficientes;



Identificação e comunicação das tendências de risco para os objectivos de
consolidação das Finanças Públicas;



Acompanhamento do cumprimento das obrigações financeiras das entidades
públicas para com terceiros;



Identificação antecipada de todas as iniciativas com impacto financeiro relevante
de forma a alertar atempadamente para os respectivos problemas e desvios;



Apoio ao ministro na execução do programa a cargo do seu ministério, no quadro
orçamental em vigor e, designadamente, em conformidade com as metas e
objectivos com impacto orçamental definidos no Programa de Estabilidade e
Crescimento.
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4.2.4.

A)

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais (GPEARI)

Breve Caracterização da Situação Actual

Absorveu as principais atribuições das extintas DGAERI e DGEP.

B)

Modelo Futuro

Tendo em conta as Notas Metodológicas e a Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, opta-se por
uma estrutura tipo hierarquizada, com um Director-Geral e um Subdirector-Geral,
responsáveis por três direcções de serviços operacionais e uma de suporte, propondo-se
que cada direcção de serviços deva englobar duas divisões, devendo no máximo a estrutura
ter 10 divisões.

Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação
e Relações Internacionais
GPEARI
(1 DG, 1 SDG)

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos

Unidades
operacionais

Direcção de Serviços
de Planeamento
e Avaliação

Direcção de Serviços
de Gestão
de Informação
Estatística

Direcção de Serviços
de Relações
Internacionais

Missão da Estrutura
Garantir o apoio técnico ao planeamento estratégico e operacional e à formulação de
políticas internas e internacionais do Ministério, designadamente nos domínios
económico e financeiro, bem como a observação e monitorização contínuas dos
respectivos efeitos.
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Atribuições da Estrutura


Dar apoio técnico em matéria de definição e estruturação das políticas, prioridades
e objectivos do Ministério, e contribuir para a concepção e execução da política
legislativa do Ministério das Finanças e da Administração Pública;



Proceder à elaboração dos instrumentos de planeamento, estudos comparados e
análise da envolvente, principalmente no domínio da economia nacional,
internacional e das finanças públicas;



Apoiar tecnicamente o Governo na elaboração de instrumentos de previsão
orçamental, em articulação com os instrumentos de planeamento;



Garantir a articulação das prioridades estratégicas em função do programa do
Governo nas matérias económicas e financeiras;



Assegurar a coerência das prioridades políticas com os instrumentos de
planeamento, orçamento e reporte;



Definir os factores críticos de sucesso e os momentos de avaliação do
desenvolvimento das políticas económicas e medição dos impactos das políticas
orçamentais e fiscais;



Definir no plano técnico objectivos e indicadores estratégicos que indexem e
objectivem os resultados pretendidos com as políticas ministeriais;



Estimular e coordenar a definição de indicadores chave e de métricas de
desempenho por parte dos diversos serviços e organismos estabelecendo o quadro
de referência em alinhamento com os objectivos estratégicos do Ministério das
Finanças e da Administração Pública;



Promover a padronização de conceitos em uso no Ministério;



Promover a identificação de desvios e desenvolver estratégias de gestão de desvios
no âmbito do Planeamento;



Acompanhar em permanência o desenvolvimento das políticas/programas, mediante
a utilização dos objectivos e indicadores definidos;



Possuir uma visão global e actual sobre a actividade e desempenho dos organismos,
ponderando recursos consumidos e resultados alcançados;



Garantir a produção de informação adequada nas áreas das suas atribuições,
formatando-a em função de públicos alvo;



Elaborar e divulgar guiões sobre o processo de planeamento, programação
financeira e reporte;



Contribuir para a elaboração de documentos estratégicos, designadamente, Grandes
Opções do Plano e Relatório do Orçamento do Estado;



Estabelecer e acompanhar objectivos estratégicos sectoriais, promovendo o
lançamento e gestão de Programas Sectoriais transversais e integrando o respectivo
planeamento de investimentos associados;



Garantir a articulação com o Controlador Financeiro e com a Inspecção-Geral de
Finanças;



Garantir a articulação com os demais serviços do Ministério e com os departamentos
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Atribuições da Estrutura
congéneres dos outros Ministérios, nas áreas das suas atribuições;


Apoiar a definição e assegurar as relações internacionais nos sectores de actuação
do Ministério;



Coordenar as acções desenvolvidas no âmbito das relações externas no respectivo
sector, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios
Estrangeiros;



Promover e desenvolver acções e programas de cooperação internacional, sem
prejuízo das competências próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros;



Elaborar estudos de prospectiva de âmbito nacional, sectorial e regional,
desenvolvendo competências nas áreas das metodologias prospectivas e de
cenarização, identificando e acompanhando as tendências de longo prazo nas áreas
de intervenção do Ministério das Finanças e da Administração Pública.

Unidades
Orgânicas
Direcção de
Serviços
Administrativos

Direcção de
Serviços de
Planeamento e
Avaliação

Principais Competências


Assegurar os procedimentos administrativos dos processos
respeitantes à gestão de recursos humanos;



Elaborar o orçamento e gerir a respectiva execução;



Elaborar as contas do GPEARI;



Elaborar o Plano e o Relatório de Actividades anual;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Efectuar a gestão económica, financeira e patrimonial do
GPEARI;



Efectuar os serviços de arquivo;



Fazer o levantamento das necessidades de formação e
elaborar o plano anual de formação;



Propor a realização das acções de formação;



Assegurar os demais serviços administrativos de apoio à
actividade.



Promover, coordenar e consolidar estudos económicofinanceiros, indicadores estratégicos e outros trabalhos de
natureza técnica que contribuam para a formulação, o
acompanhamento e a avaliação das políticas económicas e
financeiras, garantindo a sua consistência e actualidade, a
articulação com as prioridades e objectivos estratégicos e
políticos e a monitorização continuada dos factores críticos de
sucesso;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Gestão da
Informação e
Estatística

Principais Competências


Assegurar a definição de objectivos estratégicos sectoriais,
atribuindo responsabilidades sobre a sua consecução e
monitorizando a sua execução com recurso a indicadores
definidos para o efeito;



Acompanhar a evolução da conjuntura económica nacional e
internacional;



Coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos
instrumentos de gestão, nomeadamente, de planos
estratégicos, planos e relatórios de actividades e de
desenvolvimento do Ministério e dos organismos, definindo e
promovendo a utilização padronizada de instrumentos
adequados, estabelecendo objectivos e indicadores chave de
desempenho a atingir pelos diversos serviços e organismos;



Promover e coordenar a identificação de riscos associados ao
planeamento de cada organismo, definindo e consolidando
estratégias de gestão/ planos de contingência para mitigação
dos riscos identificados;



Apoiar tecnicamente o Governo na coordenação da elaboração
dos instrumentos de previsão orçamental do ministério,
propondo uma adequada repartição dos meios face aos
instrumentos de planeamento apresentados;



Promover e gerir programas sectoriais transversais, integrando
o respectivo planeamento orçamental;



Definir e promover a utilização de conceitos, procedimentos e
modelos de planeamento padronizados e comuns a todos os
organismos;



Promover e realizar estudos de avaliação dos planos
estratégicos e de desenvolvimento, garantindo a sua
consistência e actualidade e facilitando a visão global e actual
da actividade dos organismos;



Elaborar textos técnicos, sínteses de resultados e publicações
relativos às operações realizadas;



Proceder periodicamente à caracterização da evolução das
políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério, por forma a
antecipar com estudos prospectivos, eventuais ameaças e
fortalecer a capacidade para apostar nas novas oportunidades.



Definir, em articulação com a área do planeamento, um
sistema integrado de indicadores de actividade e de
performance, estruturais, conjunturais e de antecipação,
necessários nomeadamente à definição, ao acompanhamento e
à avaliação das políticas e planos estratégicos e de
desenvolvimento, em articulação com a área de planeamento;

Ministério das Finanças e da Administração Pública
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Relações
Internacionais

C)

Principais Competências


Planear, desenvolver e acompanhar o trabalho estatístico e a
produção de indicadores e de outra informação de gestão, em
articulação com a área de planeamento;



Assegurar a recolha, tratamento e análise da informação de
base à produção de estatísticas, indicadores e de outra
informação de gestão, nomeadamente relativa aos sectores
monetários e financeiros, nacionais e internacionais;



Desenvolver e gerir modelos e outras metodologias adequados
à construção de cenários prospectivos nas áreas de
intervenção
do
Ministério,
designadamente
modelos
econométricos
para
a
construção
de
cenários
macroeconómicos;



Promover a divulgação pública das estatísticas e estudos
realizados sobre a política económica.



Contribuir, nos sectores de actuação do Ministério, para a
formulação das medidas de política relacionadas com a União
Europeia e com as relações internacionais;



Coordenar, apoiar, fomentar e assegurar as actividades e
relações do Ministério com entidades e organismos
internacionais nos sectores de actuação do Ministério;



Acompanhar e apoiar a política internacional do Estado
Português nos sectores de actuação do Ministério,
coordenando a representação do Ministério na negociação de
convenções, acordos e tratados internacionais de natureza
bilateral ou multilateral;



Assessorar os membros do Governo e seus representantes no
âmbito dos assuntos comunitários e internacionais, nos
sectores de actuação do Ministério;



Assegurar a articulação, no âmbito das suas atribuições, com
as estruturas competentes do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e de outros departamentos da Administração
Pública;



Centralizar e divulgar a informação relativa à actividade das
diversas instituições financeiras de cooperação internacional e
outras organizações internacionais de carácter multilateral e
às relações do Ministério das Finanças com essas instituições.

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

A concentração das funções de planeamento, estratégia, avaliação, relações
internacionais, apoio à definição de políticas e planificação financeira, num único
organismo de suporte, irá potenciar sinergias até aqui dispersas por vários organismos, com
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melhoria na capacidade de resposta e apoio aos membros do Governo e a solicitações
externas.
A avaliação das políticas económicas e financeiras potenciará estudos e análises com vista
a criação de novos modelos econométricos e contribuirá para a definição de melhores
políticas.
Como foi referido no relatório da macro-estrutura, foram extintos dois organismos que
desenvolviam algumas das atribuições do GPEARI: a DGAERI e a DGEP.
A DGAERI tinha 37 funcionários com um custo anual de 976 750 euros enquanto que a DGEP
tinha 22 funcionários com um custo anual de 590 354 euros (dados de Julho de 2005).
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4.2.5.
A)

Inspecção-Geral de Finanças (IGF)

Breve Caracterização da Situação Actual

A IGF actualmente tem um modelo flexível e participado, tipo matricial, em que as áreas
operativas são desenvolvidas por unidades de projecto, funcionando em equipas
multidisciplinares, sendo a direcção formada por um Inspector-Geral e seis SubinspectoresGerais, responsáveis por seis áreas de intervenção.

B)

Modelo Futuro

A IGF, na sua organização, continua a adoptar um modelo flexível e participado, tipo
matricial, sendo as suas áreas operativas agregadas em Centros de Competências,
funcionando por projectos e em equipas multidisciplinares, passando a sua direcção a ser
constituída por um Inspector-Geral e quatro Subinspectores-Gerais que coordenam seis
Centros de Competências.

Inspecção-Geral de Finanças
IGF
(1 IG, 4 SIG)

Conselho de Inspecção

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos

Unidades
operacionais

Controlo Financeiro
Público

Controlo Financeiro
Empresarial

Controlo
de Tecnologias
e Sistemas
de Informação

Centro de Apoio
do Porto

Controlo
da Administração
Tributária

Avaliação
de Intervenções
e Entidades Públicas

Controlo Financeiro
Comunitário

Missão da Estrutura
Controlo da administração financeira do Estado, 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
Ministério das Finanças e da Administração Pública
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obtenção das receitas públicas e na realização das despesas públicas, nacionais e
comunitárias, controlo do desempenho e avaliação dos organismos da Administração
Central, bem como o apoio técnico especializado.

Atribuições da Estrutura


Presidir ao Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno, bem como
elaborar o plano estratégico plurianual e os planos de acções anuais para efeitos do
art. 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental;



Realizar acções de coordenação, articulação e avaliação da fiabilidade dos sistemas
de controlo interno dos fluxos financeiros de fundos públicos, nacionais e
comunitários;



Propor medidas destinadas à melhoria da estrutura, organização e funcionamento
dos referidos sistemas e acompanhar a respectiva implantação e evolução;



Realizar auditorias financeiras, de sistemas e de desempenho, inspecções, análises
de natureza económico-financeira, exames fiscais e outras acções de controlo às
entidades, públicas e privadas, abrangidas pela sua intervenção;



Realizar auditorias informáticas, à informação, ao software e aos sistemas que a
processam, às entidades públicas ou privadas, objecto da sua intervenção;



Desempenhar as funções de interlocutor nacional da Comissão Europeia, nos
domínios do controlo financeiro e das fraudes e irregularidade em prejuízo do
orçamento comunitário;



Realizar sindicâncias, inquéritos e averiguações nas entidades abrangidas pela sua
intervenção, bem como desenvolver o procedimento disciplinar quando for o caso;



Realizar sindicâncias, inquéritos e averiguações a quaisquer serviços públicos ou
pessoas colectivas de direito público, para avaliação da qualidade dos serviços, bem
como da sua eficácia e eficiência;



Realizar os processos de contra-ordenação resultantes da supervisão das entidades
parafinanceiras;



Elaborar projectos de diplomas legais e dar parecer sobre os que lhe sejam
submetidos;



Promover a investigação técnica, efectuar estudos e emitir pareceres;



Participar, bem como prestar apoio técnico, em júris, comissões e grupos de
trabalho, nacionais e comunitários;



Assegurar, no âmbito da sua missão, a articulação com entidades congéneres
estrangeiras e organizações internacionais;



Exercer as demais funções que resultem da lei, de normativos e de acordos
nacionais ou comunitários, bem como outras que lhe sejam superiormente
cometidas.
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Unidade Orgânica

Competências

Conselho de
Inspecção

Composto pelo Inspector-Geral, que preside, e pelos
Subinspectores-Gerais, tem natureza consultiva de apoio ao
Inspector-Geral e na determinação das políticas de gestão da IGF.

Direcção de
Serviços
Administrativos



Assegurar os procedimentos administrativos dos processos
respeitantes à gestão de recursos humanos;



Elaborar o orçamento e gerir a respectiva execução;



Elaborar as contas da IGF;



Elaborar o Plano e o Relatório de Actividades anual;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Efectuar a gestão económica, financeira e patrimonial da
Inspecção-Geral;



Efectuar os serviços de arquivo geral;



Fazer o levantamento das necessidades de formação e
elaborar o plano anual de formação;



Assegurar a realização das acções de formação;



Assegurar os demais serviços administrativos de apoio à
actividade.

Centros de
Competências

Áreas operativas

Controlo
Financeiro
Público



Coordenação do Sistema de Controlo Interno da Administração
Financeira do Estado;



Controlo da gestão de entidades públicas e programas da
Administração Central;



Controlo das Autarquias Locais;



Controlo de áreas emergentes e Intervenções Especiais.



Controlo de Entidades Empresariais;



Controlo de parcerias e outros contratos de concessão;



Controlo às entidades parafinanceiras.

Controlo
Financeiro
Empresarial
Controlo da
Administração
Tributária

Controlo da Administração Tributária (auditorias financeiras, de
sistemas e do desempenho sobre a DGCI, a DGAEIC e DGITA).

Controlo
Financeiro
Comunitário



Controlo de Políticas Estruturais e de Coesão;



Controlo de Políticas Agrícolas da UE e Protecção de Interesses
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Centros de
Competências

Áreas operativas
Financeiros da União Europeia.

Avaliação de
Intervenções e
Entidades
Públicas

Avaliação de Intervenções e Entidades Públicas, através de
auditorias do desempenho e de avaliação de forma a verificar a
economia, eficiência e eficácia dum serviço.

Controlo das
Tecnologias e
Sistemas de
Informação

Controlo de Tecnologias e Sistemas de Informação, através de
auditorias aos outputs do sistema, ao software e aos sistemas que
os processam, por um serviço ou empresa no âmbito da sua
intervenção.

C)

Alterações Introduzidas

Da análise à IGF, propõem-se as seguintes alterações:
Alteração Proposta

Fundamentação

Criação da Direcção de
Serviços Administrativos



Existência até aqui de uma área de intervenção
denominada Organização, Desenvolvimento e
Informação (ODI), que na prática era a unidade de
suporte à actividade da IGF, englobando os serviços
administrativos e financeiros, a contabilidade e a
formação;



Por ser uma unidade de suporte, propomos que
estas actividades sejam desenvolvidas por uma
Direcção de Serviços, responsável pela gestão
financeira e de recursos humanos, contabilidade e
de informação e formação, com vista à sua
integração futura numa lógica de serviços
partilhados;



Disponibilização dos inspectores afectos à ODI para
funções inspectivas.



Extinção da IGAP;



Absorção de algumas atribuições desta Inspecção-Geral;



Necessidade de avaliação de entidades públicas.



Necessidades verificadas nas intervenções;



Novas áreas de risco;



Maior controlo financeiro
Administração Central;



Novas responsabilidades a nível da UE.

Alargamento das áreas de
intervenção

Redefinição de outras áreas
de Intervenção
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Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção do centro de apoio
de Coimbra



Novas “estradas“físicas e electrónicas;



O apoio passa a ser dado pela sede em Lisboa.

D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Apesar do alargamento das áreas de intervenção, foi possível reduzir a direcção superior
em dois Subinspectores-Gerais, passando de seis para quatro, o que vai permitir uma
melhor racionalização dos meios disponíveis.
Por sua vez, a extinção de uma área de suporte (Organização, Desenvolvimento e
Organização – ODI) e a criação de uma Direcção de Serviços para a área administrativa, vão
potenciar que todos os técnicos da carreira de inspecção que prestavam serviço naquela
área, passem a exercer funções inspectivas em áreas operacionais.
A redefinição de alguns Centros de Competências e respectivas áreas de intervenção irá
possibilitar um controlo financeiro direccionado para as situações mais problemáticas e
potenciadoras de irregularidades ou desvios, bem como analisar a todo o momento quais as
áreas susceptíveis de risco.
Com a extinção do Centro de Apoio de Coimbra, obtém-se um ganho, principalmente, dos
encargos decorrentes das rendas do edifício.
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4.2.6.
A)

Secretaria-Geral

Breve Caracterização da Situação Actual

A actual estrutura da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração
Pública (SGMFAP) segue um modelo hierarquizado, sendo formalmente composta por um
Secretário-Geral e três Secretários-Gerais Adjuntos, responsáveis por oito Direcções de
Serviços (ou equiparados) e um Gabinete (equiparado a Divisão).

B)

Modelo Futuro

De acordo com a Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e seguindo as orientações das “Notas
Metodológicas”, optou-se por manter o mesmo modelo orgânico, ou seja, uma estrutura de
tipo hierarquizada, mas agora constituída pelas seguintes unidades orgânicas nucleares:
•

Direcção de Serviços Administrativos;

•

Direcção de Serviços de Relações Públicas e Comunicação;

•

Direcção de Serviços de Arquivos e Documentação;

•

Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e de Contencioso;

às quais acrescem a Estrutura do Projecto de Compras Electrónicas.
Assim, o modelo proposto para a Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da
Administração Pública é o seguinte:

Secretaria-Geral
do Ministério das Finanças
e da Administração Pública
SGMFAP
(1 SG, 2 SGAdj)

Unidades
de suporte

Estrutura do Projecto
de Compras
Electrónicas

Unidades
operacionais

Direcção de Serviços
Administrativos

Direcção de Serviços
de Relações Públicas
e Comunicação

Direcção de Serviços
de Arquivos
e Documentação

Direcção de Serviços
de Apoio Jurídico
e de Contencioso

Missão da Estrutura
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Assegurar o apoio técnico e administrativo aos órgãos, serviços e membros do Governo
do Ministério das Finanças e da Administração Pública, nos domínios da gestão de
recursos internos, do apoio jurídico-contencioso, da documentação e informação e da
comunicação e relações públicas, bem como processar, financiar e pagar as despesas
resultantes da reconstituição de bens do Estado ou de indemnizações devidas a
funcionários ou a terceiros, nos termos definidos na lei.

Atribuições da Estrutura


Apoiar administrativa e juridicamente os gabinetes dos membros do Governo que
integram o Ministério, bem como os órgãos, serviços, comissões e grupos de
trabalho que não disponham de meios apropriados;



Assegurar os serviços de apoio jurídico-contencioso do Ministério;



Assegurar as actividades do Ministério no âmbito da comunicação e relações
públicas;



Gerir os contratos de prestação de serviços de suporte não integrados em entidades
públicas prestadoras de serviços partilhados;



Gerir o edifício ocupado pelos serviços centrais do Ministério;



Gerir a documentação e informação referentes às matérias directamente
relacionadas com a actividade do Ministério, assegurando o funcionamento quer da
sua biblioteca, quer dos arquivos dos Gabinetes do Ministro e dos secretários de
Estado e da Secretaria-Geral;



Promover a aplicação das medidas de política de organização e de recursos humanos
definidas para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e
organismos do ministério na respectiva implementação;



Emitir pareceres em matéria de organização, recursos humanos e criação ou
alteração de quadros de pessoal;



Processar, financiar e pagar as despesas resultantes de reconstituição de bens do
Estado ou de indemnizações devidas a funcionários ou terceiros, nos termos
definidos na lei;



Centralizar o expediente relativo às aquisições de bens e serviços para o Ministério,
nomeadamente através da gestão da actual Estrutura do Projecto de Compras
Electrónicas do MFAP e, posteriormente, da Unidade Ministerial de Compras.



Prosseguir actividades que, pela sua especificidade, não sejam enquadráveis noutras
estruturas do Ministério;
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Unidades
Orgânicas
Direcção de
Serviços
Administrativos
Para esta DS o
Grupo de Trabalho
propõe a criação
de um máximo de
3 divisões, assim
designadas:






Divisão de
Gestão
Financeira e
Patrimonial,
Divisão de
Recursos
Humanos
Divisão da
Modernização
Administrativa

Competências
Componente Organizacional
(Competências a desempenhar pela proposta “Divisão de
Modernização Administrativa” em articulação com a Agência para
a Modernização Administrativa, I.P.):


Desenvolver e implementar medidas de racionalização e
automatização dos processos de trabalho e dos sistemas de
comunicação e decisão nas actividades sob a sua
responsabilidade directa e coordenar e apoiar a
implementação deste tipo de medidas nos restantes serviços
do ministério;



Estudar, propor e coordenar a implementação de medidas de
inovação e qualidade, bem como de métricas que permitam o
seu controlo e gestão.

Componente Financeira


Elaborar, tendo em consideração o plano de actividades anual,
as propostas de orçamento da SGMFAP, bem como dos
serviços, comissões e grupos de trabalho por esta apoiados;



Gerir a execução dos orçamentos referidos na alínea anterior,
praticando e promovendo todos os actos necessários para o
efeito;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Instruir os processos relativos a despesas resultantes dos
orçamentos geridos pela SGMFAP, informar quanto à sua
legalidade e cabimento e efectuar processamentos,
liquidações e pagamentos;



Organizar a conta anual de gerência da SGMFAP e preparar os
elementos necessários à elaboração de relatórios de execução
financeira;



Processar, financiar e pagar as despesas resultantes de
reconstituição de bens do Estado ou de indemnizações devidas
a funcionários ou terceiros, nos termos definidos na lei.

Componente Recursos Humanos


Promover a aplicação das medidas de política de organização e
de recursos humanos definidas para a Administração Pública,
coordenando e apoiando os serviços e organismos do ministério
na respectiva implementação;



Emitir pareceres em matéria de organização, recursos
humanos e criação ou alteração de quadros de pessoal;



Organizar e manter actualizada a informação relativa aos
recursos humanos do Ministério, tendo em vista,
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Unidades
Orgânicas

Competências
designadamente, a elaboração do Balanço Social do Ministério;


Promover a dotação dos Gabinetes dos membros do Governo
com o pessoal administrativo e auxiliar que se mostre
necessário;



Assegurar a gestão e formação dos recursos humanos da
SGMFAP;



Assegurar os procedimentos relativos a concursos de admissão
e acesso do pessoal da SGMFAP e dos serviços do Ministério
que o solicitem;



Assegurar o processamento das remunerações e outros abonos
do pessoal do quadro da Secretaria-Geral, dos Gabinetes dos
membros do Governo que integram o Ministério, bem como dos
órgãos, serviços, comissões e grupos de trabalho a que preste
apoio.

Componente Patrimonial/Aprovisionamento


Assegurar a gestão dos recursos patrimoniais afectos à
Secretaria-Geral;



Gerir os contratos de prestação de serviços para o Ministério e
proceder à recolha de informação e dados estatísticos com
vista à racionalização dos mesmos;



Preparar, realizar e gerir os contratos de fornecimentos de
bens e serviços não integrados em entidades públicas
prestadoras de serviços partilhados.

Direcção de
Serviços de
Relações Públicas
e Comunicações



Organizar o serviço de recepção e atendimento ao público;



O
Grupo
de
Trabalho entende
que esta DS pode
comportar
duas
divisões:

Atender sugestões, iniciativas e reclamações do público,
prestando os necessários esclarecimentos ou promovendo o
respectivo encaminhamento para os serviços e organismos
responsáveis;



Recolher, analisar e difundir a informação noticiosa escrita
portuguesa e estrangeira sobre matérias no âmbito do
Ministério;



Organizar os actos relativos às obrigações protocolares dos
serviços do Ministério, bem como dos membros do Governo;



Participar na divulgação das actividades dos serviços do
Ministério;



Preparar e organizar, quer a estada de personalidades ou
missões estrangeiras em visita ao País, quer a estada de
delegações portuguesas no estrangeiro.





Divisão de
Relações
Públicas
Divisão de
Informação

Direcção de
Serviços de
Arquivos e

Componente Documentação


Gerir

e

divulgar
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Unidades
Orgânicas

Competências
bibliográficos e documentação
actividade do Ministério;

Documentação
Para esta DS o
Grupo de Trabalho
propõe a criação
de um máximo de
2 divisões, assim
designadas:




Divisão de
Documentação
e Arquivos
Divisão de
Expediente.

técnica

respeitante

à



Assegurar as acções relativas a trabalhos gráficos e reprografia
dos serviços do Ministério;



Assegurar o atendimento, consulta, empréstimo e informação
relativa a fontes documentais;



Proceder à distribuição interna de normas e directivas
necessárias ao funcionamento da SGMFAP.

Componente Arquivos


Organizar o sistema de arquivo geral de forma a proporcionar
um meio rápido e eficiente de recuperação da informação;



Elaborar e actualizar as tabelas gerais de avaliação, selecção e
eliminação de documentos;



Organizar e manter o arquivo histórico de acordo com as
regras arquivísticas nacionais.

Componente Expediente

Direcção de
Serviços de Apoio
Jurídico e de
Contencioso



Assegurar a recepção, classificação, registo e distribuição
interna de toda a correspondência entrada na SGMFAP;



Assegurar o serviço de expedição da correspondência da
SGMFAP e dos serviços, comissões e grupos de trabalho aos
quais preste apoio;



Organização e preservação do seu património e arquivo
histórico, incluindo as obras de arte existentes na área
governamental e áreas comuns.



Dar o apoio jurídico e contencioso a todos os organismos do
MFAP.



Elaborar estudos, pareceres e informações de carácter
jurídico;



Elaborar os projectos de resposta nos recursos contenciosos;



Intervir nos recursos e demais processos de contencioso
administrativo, acompanhando a respectiva tramitação;



Participar na preparação, elaboração e análise de projectos de
diplomas legais, produzindo, quando tal lhe seja determinado,
os prévios estudos jurídicos;



Emitir, quando tal lhe seja determinado, parecer que habilite
os membros do Governo a proferir decisão em processos
disciplinares;



Intervir, quando tal lhe seja determinado, em quaisquer
processos de sindicância, inquéritos ou disciplinares;



Propor a difusão pelos serviços do Ministério das decisões
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Unidades
Orgânicas

Competências
proferidas pelos tribunais administrativos nos processos que
acompanhem e que revelem de interesse directo para o
Ministério.

Estrutura do
Projecto de
Compras
Electrónicas do
MFAP

Actuar transversalmente a todo o Ministério, de modo a promover
maior eficácia, eficiência, transparência, bem como reduzir os
custos de aquisição para todos os organismos que adoptem a
política global de compras públicas, em articulação com a futura
Unidade Nacional de Compras.

Futura Unidade
Ministerial de
Compras

C)

Alterações Introduzidas

Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção de quatro
Direcções de Serviços – DS
de Apoio Técnico à Gestão;
DS de Gestão Financeira e
Patrimonial, DS de Pessoal,
Acidentes e Indemnizações
e DS de Gestão de
Instalações, Segurança e
Viaturas

Estas unidades orgânicas encontram-se actualmente
sobre-dimensionadas, sendo três delas constituídas por
uma única repartição, e uma outra (DS de Apoio
Técnico à Gestão), constituída por uma divisão e uma
secção. Trata-se de um situação que já tinha sido
identificada no relatório da «Auditoria de Gestão à
SGMFAP»,
realizada
pela
Inspecção-Geral
da
Administração Pública entre Setembro de 2003 e Abril
de 2004.

Extinção da Direcção de
Serviços de Informática

As suas funções são de apoio à actividade. Como foi
determinado, serão atribuídas ao Departamento de TIC
as funções de apoio informático (assistência técnica)
aos vários organismos do Ministério das Finanças e da
Administração Pública, centralizando assim todas as
funções de “back-office” em termos de sistemas de
informação, pelo que se propõe a extinção desta
direcção de serviços.

Criação de uma única
Direcção de Serviços com
competências na área da
Comunicação e Relações
Públicas

Eliminação de situações de sobreposição ou de
concorrência estrutural – as competências relativas à
Informação e Relações Públicas encontram-se,
actualmente, repartidas por três unidades orgânicas DSPAI, DSDI e DSIRP (situação igualmente identificada
no relatório da IGAP supra referido).
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Alteração Proposta

Fundamentação

Eliminação do Gabinete de
Auditoria e Gestão

Embora formalmente criado pela actual Lei Orgânica,
este órgão nunca funcionou de facto. A sua eliminação
insere-se, assim, numa lógica de racionalização da
estrutura.

Redução do número de
Adjuntos do SecretárioGeral de três (3) para dois
(2)

Embora formalmente criado pela actual Lei Orgânica,
o 3º Secretário-Geral Adjunto nunca foi, até à data,
nomeado. A sua eliminação insere-se, igualmente,
numa lógica de racionalização da estrutura.

Criação de uma única
Direcção de Serviços para as
áreas de serviços
administrativos, recursos
humanos e gestão financeira

Junção, na mesma unidade orgânica, das áreas
entendidas como de suporte e passíveis de virem a
integrar uma futura estrutura de serviços partilhados.

Introdução, no organograma
formal, da Estrutura do
Projecto de Compras
Electrónicas do MFAP a
título de preparação para a
constituição da futura
Unidade Ministerial de
Compras.

Criada pelo Despacho n.º 1388/2005, de 20 de Janeiro
pelo Ministro das Finanças e da Administração Pública,
no âmbito do Programa Nacional de Compras
Electrónicas (PNCE), esta estrutura decompõe-se numa
área executiva, constituída pela sua actual
Coordenadora e por um Núcleo Operacional
responsável pela gestão dos processos de negociação
das categorias a negociar transversalmente pela MFAP.
Prevê-se, a breve prazo, a criação da Unidade
Ministerial de Compras com a generalização deste
projecto a todo o MFAP.

Criação de uma Divisão da
Modernização
Administrativa

Criação
de
uma
Divisão
da
Modernização
Administrativa, inserida na Direcção de Serviços
Administrativos, encarregue da articulação com a
Agência para a Modernização Administrativa, I.P., no
que se refere à prossecução de algumas das
atribuições cometidas às Secretarias-Gerais pela Lei
n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, designadamente as
relativas ao desenvolvimento e implementação de
medidas, quer de racionalização e automatização dos
processos de trabalho e dos sistemas de comunicação e
decisão, quer de inovação e qualidade;
Esta unidade orgânica funcionará, pois, como pólo de
ligação entre o MFAP e aquela agência.

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 26

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

As alterações estruturais decorrentes da nova estrutura podem ser sumariamente
quantificadas do seguinte modo:
Tipo de Estruturas

Actuais

Proposta

Saldo

Direcções de Serviços ou
equiparadas

8

4

-4

Divisões ou equiparadas

3

7

+4

A redução das direcções de serviços, das actuais oito para quatro, permitirá, em teoria,
disponibilizar cerca de 30 funcionários, não obstante poder verificar-se uma aumento real
do número de divisões.
Com efeito, o Grupo de Trabalho propõe, para a Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças e da Administração Pública, a criação de um máximo de 7 divisões em
contraposição às três actualmente existentes.
Não obstante, e a título meramente indicativo, estima-se que a correspondente poupança
anual seja, ainda assim e só no que se refere ao redimensionamento dos recursos humanos,
superior a 600.000 Euros.
Importa também referir que as Direcções de Serviços propostas deverão ser objecto de um
redimensionamento dos seus efectivos o que proporcionará, certamente, um impacto
adicional às medidas agora propostas.
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4.2.7.
A)

Direcção-Geral do Orçamento (DGO)

Breve Caracterização da Situação Actual

A actual estrutura da Direcção-Geral do Orçamento obedece ao modelo de uma estrutura
hierarquizada, composta por 1 Director-Geral, 3 Subdirectores-Gerais e 23 Direcções de
Serviços, das quais 9 correspondem a serviços centrais e 14 a delegações ministeriais.

B)

Modelo Futuro

No âmbito da Lei n.º 4/2004, o Grupo de Trabalho propõe para a DGO um modelo de
estrutura hierarquizada, dirigida por um Director-Geral e três Subdirectores-Gerais,
responsáveis por 8 Direcções de Serviços. Cada Direcção de Serviços deve englobar entre
duas divisões, excepto a Direcção de Serviços de Orçamentos Ministeriais que terá seis
divisões. No total, o número de Divisões da DGO não deve exceder as 12.

Direcção-Geral do Orçamento
DGO
(1 DG, 3 SDG)

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos

Unidades
operacionais

Direcção de Serviços
de Análise
e Finanças Públicas

Direcção de Serviços
do Orçamento

Direcção de Serviços
do PIDDAC

Direcção de Serviços
do Orçamento
Comunitário

Direcção de Serviços
de Conta

Direcção de Serviços
de Orçamentos
Ministeriais

Direcção de Serviços
de Gestão
da Informação
Orçamental

Missão da Estrutura
Superintender na elaboração e controlo da execução do Orçamento do Estado e da
contabilidade pública.
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Atribuições da Estrutura


Preparar o Orçamento de Estado;



Elaborar a Conta Geral do Estado;



Analisar, acompanhar e controlar a execução orçamental;



Propor orientações para o desempenho da política orçamental;



Centralizar e coordenar a escrituração e a contabilização das receitas e despesas
públicas, das operações do Tesouro e das transferências de fundos;



Colaborar na definição das regras e procedimentos necessários à elaboração do
balanço de Estado;



Propor e realizar auditorias orçamentais, nomeadamente à execução orçamental,
cabimentação e registo dos compromissos assumidos;



Coordenar o sistema de gestão e informação orçamental;



Elaborar as contas do sector Público Administrativo;



Proceder à gestão financeira do Programa de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC);



Elaborar o quadro plurianual do Orçamento do Estado;



Manter actualizado um quadro previsional da evolução das contas orçamentais do
sector público administrativo;



Preparar os projectos de diploma de execução orçamental e instruções para o seu
cumprimento;



Liquidar as despesas e autorizar o seu pagamento;



Analisar e decidir sobre os pedidos de libertação de créditos e conferir a
autorização prevista no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de
Julho;



Elaborar pareceres sobre os projectos de diplomas que impliquem despesas
públicas;



Assegurar a participação, em articulação com o Ministério dos Negócios
Estrangeiros, no âmbito das matérias respeitantes às suas atribuições, nos trabalhos
dos organismos internacionais, nomeadamente na Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) e na União Europeia (UE);



Assegurar a participação do Ministério das Finanças no quadro da negociação do
orçamento e da programação financeira plurianual das Comunidades Europeias;



Assegurar, no âmbito da elaboração do Orçamento de Estado, da contabilidade
pública e da conta do sector público administrativo, a aplicação de metodologias
que permitam procedimentos coerentes e o tratamento agregado da informação;



Elaborar projecções das principais variáveis macroeconómicas, tendo em vista a
programação orçamental de médio prazo;



Analisar o impacto da evolução dos agregados macroeconómicos relevantes na
gestão e controlo da política fiscal e orçamental;



Prestar apoio técnico aos controladores financeiros;
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Atribuições da Estrutura


Exercer outras funções que lhe estejam atribuídas por lei.

Unidades
Orgânicas

Competências

Direcção de
Serviços
Administrativos
Esta
DS
integrar
divisões:




deve
duas

Recursos
humanos
Recursos
Financeiros e
Patrimoniais

Direcção de
Serviços de
Análise e
Finanças Públicas

Direcção de
Serviços do
Orçamento



Assegurar a gestão de recursos humanos, promovendo o
recrutamento e a selecção de pessoal;



Proceder ao diagnóstico das necessidades de formação
elaborando para o efeito o respectivo plano anual e assegurar a
formação interna;



Elaborar o Balanço Social da DGO e as contas do próprio
organismo;



Elaborar o orçamento e gerir a respectiva execução;



Elaborar o Plano e o Relatório de Actividades anual;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Efectuar a
patrimonial;



Efectuar o serviço de arquivo geral.



Manter actualizado um quadro previsional da evolução das
contas orçamentais do sector público administrativo;



Elaborar as necessárias estatísticas orçamentais;



Colaborar com o INE na elaboração das estatísticas e das contas
nacionais do sector público;



Preparar as estatísticas das finanças públicas a fornecer a
organismos internacionais;



Organizar as
administrativo;



Elaborar
as
projecções
das
principais
variáveis
macroeconómicas, tendo em vista a programação orçamental
de médio prazo e a análise do impacto da evolução dos
agregados macroeconómicos relevantes na gestão e controlo da
política fiscal e orçamental.



Elaborar o Orçamento de Estado;



Preparar a Lei do Orçamento;



Acompanhar e controlar a execução orçamental;



Acompanhar a execução dos Fundos e Serviços Autónomos e
elaborar relatórios com informação orçamental periódica;

respectiva
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de Conta

Direcção de
Serviços de
Orçamentos
Ministeriais

Direcção de
Serviços de
Gestão da

Competências


Efectuar e gerir alterações orçamentais;



Elaborar estudos, pareceres e projectos de diplomas legais
relativos a matéria orçamental;



Intervir na elaboração da proposta de lei anual do Orçamento
de Estado e nos projectos de decreto-lei de execução
orçamental.



Elaborar a Conta Geral do Estado e as Contas provisórias;



Contabilizar e supervisionar a contabilização das receitas e
despesas orçamentais;



Sistematizar a informação contabilística do Sector Público
Administrativo;



Colaborar na elaboração das Contas Nacionais;



Pronunciar-se sobre projectos de diploma que envolvam
receitas públicas.



Coordenar e uniformizar o trabalho a desenvolver pelas seis
divisões ministeriais, que têm, nomeadamente, as seguintes
competências:
•

Colaborar na preparação do Orçamento de Estado,
acompanhando a elaboração dos projectos referentes aos
respectivos ministérios e departamentos ministeriais e
propondo e divulgando as necessárias orientações;

•

Analisar ou propor as alterações orçamentais que devam ser
submetidas a aprovação superior;

•

Colaborar na elaboração da Conta Geral do Estado;

•

Acompanhar a execução orçamental de todos os serviços e
organismos integrados no respectivo ministério e realizar as
necessárias operações contabilísticas;

•

Propor e realizar auditorias orçamentais, nomeadamente à
execução orçamental, cabimentação e registo dos
compromissos assumidos;

•

Analisar e autorizar os pedidos de libertação de créditos e
conferir a autorização prevista no n.º 2 do artigo 19º do
Decreto-Lei n.º 155/92 de 28 de Julho;

•

Assegurar a coerência de informação
existente nos sistemas centrais e locais.

contabilística



Prestar apoio técnico aos controladores financeiros.



Assegurar o funcionamento dos sistemas informáticos que
servem de suporte ao processo de contabilização das receitas
do Estado;
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Unidades
Orgânicas

Competências

Informação
Orçamental



Elaboração e distribuição de normas e procedimentos sobre a
contabilização das receitas do Estado;



Elaboração de normas de segurança informática nos sistemas de
suporte ao Orçamento e nos associados à RAFE e ao POCP, e
verificação do seu cumprimento;



Assegurar o funcionamento das aplicações orçamentais que dão
suporte à elaboração do Orçamento de Estado, reportando ao
Departamento de TIC eventuais anomalias;



Colaborar com o Departamento de TIC no desenvolvimento e
configuração das aplicações para apoio à Gestão da Informação
Orçamental;



Assegurar o bom funcionamento das aplicações orçamentais
centrais da DGO residentes no Departamento de TIC e que dão
suporte à execução orçamental dos serviços;



Desenvolver acções de apoio técnico e participação em
Comissões e Grupos de trabalho com vista à implementação dos
sistemas informáticos associados à RAFE e ao POCP nos
organismos da Administração Central e Local do Estado e
Fundos e Serviços Autónomos e de outras matérias do interesse
da DGO;



Prestar apoio técnico e formação aos utilizadores das
aplicações informáticas da RAFE e do POCP;



Análise e tratamento da informação orçamental mensal a
disponibilizar ao Tribunal de Contas.

Direcção de
Serviços do
PIDDAC

Proceder à gestão financeira do Programa de Investimentos e
Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC).

Direcção de
Serviços do
Orçamento
Comunitário



Participar no quadro de negociação do orçamento e
programação plurianual da União Europeia, incluindo a
preparação da participação portuguesa nas reuniões do
Conselho de Ministros do Orçamento;



Elaborar a estimativa de base dos recursos próprios a transmitir
anualmente à Comissão Europeia;



Elaborar o relatório anual a apresentar à Comissão Europeia
sobre o montante definitivo da base dos recursos próprios.
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C)

Alterações Introduzidas

A proposta do Grupo de Trabalho reduz a estrutura actual para 8 Direcções de Serviços,
mantendo as 3 Subdirecções-Gerais. As alterações introduzidas na estrutura proposta
figuram no quadro seguinte:

Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção da Direcção de
Serviços de Auditoria



Concorre estruturalmente com as funções
desempenhadas pela Inspecção-Geral de Finanças
dado que, a ambos os organismos, compete o
exercício do controlo no âmbito da gestão
financeira dos serviços e organismos do sector
público administrativo com o intuito de verificar a
legalidade e a regularidade na realização das
despesas públicas;



Evitar a ocorrência de auditorias paralelas.



A Secretaria-Geral passa a assegurar o apoio
jurídico-contencioso a todos os organismos do
Ministério;



No que respeita às funções desempenhadas no
âmbito da elaboração da proposta de lei anual do
Orçamento de Estado e dos projectos de decreto-lei de execução orçamental, as mesmas serão
exercidas por juristas mas agora integrados na
Direcção de Serviços do Orçamento.

Extinção da Direcção de
Serviços de Gestão de
Recursos Humanos e
agregação das respectivas
competências na Direcção
de Serviços Administrativos



Ambas são estruturas de suporte;



Numa óptica futura de implantação de serviços
partilhados, a tendência será para a criação de
uma única estrutura de suporte transversal a toda a
Administração Central do Estado.

Extinção da Direcção de
Serviços de Informática

A extinção da Direcção de Serviços de Informática
justifica-se pelo facto do Departamento das TIC passar
a assegurar todas as funções de manutenção e
assistência técnica aos sistemas e infra-estruturas
tecnológicas.

Criação da Direcção de
Serviços do Orçamento
Comunitário, que recebe as
competências de
representação financeira na
Comissão Europeia
desempenhadas pela DGAERI

Esta direcção de serviços será responsável por
assegurar a participação da DGO no quadro de
negociação do orçamento e programação plurianual da
União Europeia e elaborar o relatório anual a
apresentar à Comissão Europeia sobre o montante
definitivo da base dos recursos próprios. A integração
destas funções justifica-se pelo know-how deste
organismo nestas matérias.

Extinção do Gabinete de
Consultoria Jurídica
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Alteração Proposta

Fundamentação

Manutenção da Direcção de
Serviços de Gestão da
Informação Orçamental

Justifica-se a manutenção de uma direcção de serviços
com funções de apoio técnico no âmbito das aplicações
informáticas que servem de suporte à RAFE (SRH e SIC)
e ao POCP e para a análise crítica e estatística dos
dados decorrentes dos outputs das aplicações
associadas ao Orçamento de Estado.

Criação da Direcção de
Serviços de Orçamentos
Ministeriais



Coordenação, centralização e uniformização de
todo o trabalho desenvolvido pelas actuais
Delegações, futuras Divisões Ministeriais;



Melhor articulação entre as Divisões Ministeriais;



Melhor organização da informação produzida;



Apoio técnico directo ao controlador financeiro.



Racionalização de recursos uma vez que a sua
actividade beneficiará da coordenação efectuada
pela direcção de serviços criada para o efeito;



Centralização
serviços;



A responsabilização de uma divisão por vários
Ministérios vai permitir identificar possíveis
interligações entre eles, quer em termos de
despesas, quer de receitas;



Aumento do índice de tecnicidade nas estruturas
das divisões uma vez que as actuais Delegações
tem um número muito reduzido de técnicos
superiores;



Centralização de toda a informação produzida
pelas Divisões Ministeriais agilizando os contactos
entre elas e com os respectivos Directores de
Serviços.



Uma vez que o DPP passará a exercer funções de
organismo cerebral transversal ao Ministério do
Ambiente, considerou-se que as competências de
gestão do PIDDAC deveriam manter-se no Ministério
das Finanças e que a DGO seria o organismo mais
habilitado a desempenhá-las;



Engloba as competências da delegação do PIDDAC.

Redução das actuais 14
Delegações Ministeriais para
apenas 6, mas sob a forma
de Divisão e concentração
física das mesmas nas
instalações da DGO

Criação de uma Direcção de
Serviços que se
responsabilizará pela Gestão
do PIDDAC
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D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Os benefícios quantitativos associados à estrutura proposta resultam basicamente do
emagrecimento da estrutura e da consequente reestruturação das Direcções de Serviços, o
que implica uma clara redução dos encargos com cargos de estrutura e com o restante
pessoal.
Com efeito, a Direcção Geral do Orçamento tem, actualmente, 373 efectivos, dos quais 58
são dirigentes. Destes, para além do Director-Geral, 3 são Subdirectores-Gerais, 22 são
Directores de Serviços e 32 Chefes de Divisão. Esta estrutura implicou, no final de 2004,
custos com o pessoal na ordem dos 10.235.965 euros. A redução do número de estruturas
para 8 Direcções de Serviços implicará, claramente, uma significativa diminuição dos
custos com o pessoal.
A extinção das 4 Direcções de Serviços Centrais poderá implicar a redução de cerca de 46
efectivos. No entanto, ressalve-se o facto de que algumas Direcções de Serviços terão que
ser reforçadas em termos de efectivos uma vez que vão acumular algumas funções das
Direcções de Serviços extintas. Quanto às 14 Delegações, serão reduzidas apenas para 6,
mas equiparadas a Divisões. Da análise efectuada aos recursos afectos às actuais
Delegações poderemos apontar para uma redução de cerca de 50% dos efectivos das
Delegações a extinguir, incorporando-se os restantes 50% nas Delegações, futuras Divisões
Ministeriais, a manter. Considerando que o total de efectivos afectos às actuais Delegações
é de 223 pessoas, a redução seria na ordem dos 51 trabalhadores (23%). Se ao total de
efectivos (cerca de 100) aplicarmos a remuneração média anual por categoria, obtemos
uma redução dos custos anuais com remunerações no montante de 2 444 303 euros (valores
à data de Julho de 2005).
Resumidamente, em termos de estruturas orgânicas, apresenta-se no quadro seguinte, o
saldo das alterações propostas:

Tipo de Estruturas

Actuais

Direcções de Serviço

Ministério das Finanças e da Administração Pública

23

Propostas
8

Saldo
-15
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4.2.8.
A)

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF)

Breve Caracterização da Situação Actual

A Direcção-Geral do Tesouro tem, actualmente, uma estrutura nuclear composta por um
Director-Geral e 4 Subdirecções Gerais, responsáveis por 7 Direcções de Serviços e 5
Gabinetes equiparados a Direcções de Serviços. No que respeita à estrutura flexível
existem neste momento 17 Núcleos.

B)

Modelo Futuro

A proposta é no sentido de, por um lado, transferir a competência da gestão das
disponibilidades da Tesouraria Central do Estado para o Instituto de Gestão do Crédito
Público, o que traria claros ganhos de eficiência, uma vez que os saldos de tesouraria
poderiam ser utilizados para compensar parcialmente os saldos da dívida em circulação,
reduzindo os encargos financeiros para o Estado. Por outro lado, também visa integrar
neste organismo as atribuições da Direcção-Geral do Património (DGP), preparando-se a
consagração de soluções de natureza empresarial para as compras públicas e gestão da
frota automóvel.
Direcção-Geral do Tesouro
e Finanças
DGTF
(1 DG, 3 SDG)

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos

Unidades
operacionais

Direcção de Serviços
de Tesouraria
e Gestão de Contas

Conselho coordenador
do Tesouro

Direcção de Serviços
de Auditoria
e Controlo de Contas

Direcção de Serviços
de Acompanhamento
Empresarial

Direcção de Serviços
de Intervenção
Financeira
do Estado

Direcção de Serviços
de Regularizações
e Recuperações
Financeiras

Direcção de Serviços
de Gestão
do Património
de Estado

Deste modo, foram retiradas da missão e das atribuições do organismo as competências
associadas à gestão dos saldos de Tesouraria, reestruturando-se as unidades orgânicas que
desempenham as actividades de controlo e gestão da rede de cobranças do Estado e
serviços conexos que, no organigrama actual correspondem a duas Direcções de Serviços.
Foram acrescentadas à missão e atribuições da DGTF algumas das actuais atribuições da
DGP, designadamente, elaborar o cadastro e inventário dos bens do património do Estado e
realizar e controlar a respectiva gestão patrimonial, criando-se, para o efeito, uma
estrutura própria.
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Considerando o supra referido, a estrutura proposta mantém a tipologia de uma estrutura
hierarquizada, composta por uma estrutura nuclear constituída por um Director-Geral e
três Subdirectores-Gerais responsáveis por 7 Direcções de Serviços. No que respeita à
estrutura flexível, propomos a criação de 15 Divisões.

Missão da Estrutura
Prestação de serviços associados à actividade da Tesouraria do Estado aos serviços de
administração directa e indirecta do Estado e a gestão da respectiva rede de cobranças,
bem como a efectivação das operações de intervenção financeira do Estado, o
acompanhamento das matérias respeitantes ao exercício da tutela financeira do sector
público administrativo e empresarial e da função accionista e, assegurar a gestão
integrada do património do Estado nos domínios da aquisição, administração e
alienação dos bens do Estado, bem como a intervenção em operações patrimoniais do
sector público nos termos da lei.

Atribuições da Estrutura


Gerir e controlar o sistema de cobranças do Estado e prestar serviços bancários;



Assegurar a centralização e controlo dos registos contabilísticos e a qualidade da
movimentação dos fundos das caixas do Tesouro e promover a qualidade dos
serviços prestados;



Relacionamento com o Banco de Portugal como Caixa Geral do Tesouro;



Controlo da emissão e circulação da moeda metálica;



Concessão de subsídios, indemnizações compensatórias, bonificações de juros, nos
termos previstos na lei;



Concessão de garantias do Estado e a administração da dívida pública acessória;



Assunção e regularização de responsabilidades financeiras do Estado e de passivos
de entidades ou organismos do sector público ou resultantes de situações do
passado, nos termos previstos na lei;



Efectivação e controlo das operações activas, bem como das operações de
administração dos activos financeiros do Estado;



Estudo, preparação e acompanhamento das matérias respeitantes ao exercício da
tutela financeira do sector público, administrativo e empresarial e ao exercício da
função accionista do estado nos planos interno e internacional;



Recuperação de créditos decorrentes das operações de intervenção financeira;



Estabelecimento de relações com organismos congéneres de outros Estados;



Coordenação orçamental das receitas cobradas e das despesas excepcionais por si
processadas;



Assegurar a participação do Ministério das Finanças nos organismos financeiros de
cooperação internacional, sem prejuízo das competências específicas dos demais
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serviços;


Assegurar a participação do Ministério das Finanças no Comité Económico e
Financeiro da Comunidade Europeia e o apoio técnico à participação portuguesa nos
assuntos relacionados com a União Económica e Monetária e com o Sistema
Monetário Europeu e assessorar o Ministro das Finanças na participação nas reuniões
do Conselho de Ministros para os Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN);



Elaborar e manter actualizado o cadastro e inventário dos bens do Estado;



Gerir eficientemente os bens do Estado procurando soluções com vista à
optimização e racionalização dos mesmos, quer através da sua utilização por parte
de serviços públicos, arrendamento ou alienação;



Exercício de outras funções que lhe sejam atribuídas por lei ou determinadas
superiormente.

Unidades
Orgânicas
Direcção de
Serviços
Administrativos
Esta Direcção de
Serviços deve
englobar no
máximo três
Divisões

Direcção de
Serviços de
Tesouraria e

Competências


Assegurar a gestão de recursos humanos, promovendo o
recrutamento e a selecção de pessoal;



Proceder ao diagnóstico das necessidades de formação
elaborando para o efeito o respectivo plano anual e assegurar
a formação interna;



Elaborar o Balanço Social da DGTF, o orçamento e as contas
do próprio organismo;



Elaborar o Plano e o Relatório de Actividades anuais;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance
do organismo;



Efectuar a respectiva gestão económica, financeira e
patrimonial;



Efectuar o serviço de arquivo geral;



Assegurar o funcionamento da biblioteca;



Elaborar a proposta de receitas administradas pela DGTF e
das despesas do Capítulo 60 e 70 do Orçamento e recolha e
tratamento de contributos para a elaboração do OE e das
Grandes Opções do Plano;



Controlar a execução orçamental o que envolve o
acompanhamento
do
processamento
das
receitas
administradas pela DGTF, a coordenação do processamento
das despesas excepcionais, a apresentação de propostas de
alterações orçamentais e a antecipação de duodécimos e
descativações.



Gerir o Homebanking do Tesouro e o relacionamento com os
clientes;
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Unidades
Orgânicas

Competências

Gestão de Contas



Gerir as contas de suporte aos movimentos de Fundos de
Tesouraria tituladas por organismos dotados de autonomia
administrativa e financeira;



Assegurar a prestação de serviços bancários e de apoio ao
cliente;



Gerir o capítulo 70 do Orçamento de Estado, relativo aos
recursos próprios comunitários;



Gerir o sistema de controlo de cobranças do Estado e a
respectiva articulação com a Rede de Cobranças do Estado
(RCE);



Assegurar a melhoria contínua da RCE promovendo a
dinamização e diversificação dos locais de cobrança e a
autonomização dos processos de cobrança e sua
simplificação;



Assegurar as conciliações das contas bancárias tituladas pela
DGTF, nomeadamente no apoio à RCE;



Realizar operações relacionadas com os recebimentos,
pagamentos e transferências de fundos relativos aos serviços
da administração directa e indirecta do Estado;



Assegurar a gestão das contas institucionais e das contas
correntes do Tesouro;



Actualizar o plano de Tesouraria do Estado;



Prestação de serviços conexos com a actividade da Tesouraria
do Estado;



Controlar a emissão e circulação da moeda metálica;



Gerir as contas de operações específicas do Tesouro tituladas
pela DGTF.

Direcção de
Serviços de
Auditoria e
Controlo de Contas



Gestão do Plano de Contas do Tesouro e o processo
contabilístico;



Assegurar o registo contabilístico dos valores cobrados e dos
valores depositados nas caixas do Tesouro e movimentos
estruturais;

Esta Direcção de
Serviços deve
englobar no
máximo duas
Divisões



Assegurar a articulação contabilística com a DGO e outras
entidades;



Conciliar os movimentos financeiros das caixas do Tesouro;



Proceder aos fechos mensais e anuais das contas e elaborar o
relatório a enviar à DGO e ao Tribunal de Contas;



Auditar os sistemas e procedimentos contabilísticos;



Controlar as conciliações bancárias;

Esta Direcção de
Serviços deve
englobar no
máximo três
Divisões
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Acompanhamento
Empresarial
Neste caso
propomos uma
organização por
equipas de
projecto

Direcção de
Serviços de
Intervenção
Financeira do
Estado
Esta Direcção de
Serviços deve
englobar no
máximo três
Divisões

Direcção de
Serviços de

Competências


Controlar as Caixas do Tesouro e as operações específicas do
Tesouro promovendo a correcção dos erros detectados;



Coordenar o sistema de informação contabilística e processar
os pedidos de libertação de fundos em função das previsões
mensais de despesas orçamental dos serviços em coordenação
com a DGO e o Departamento de TIC;



Analisar a adequação e o funcionamento dos procedimentos e
dos sistemas de informação no âmbito da rede de cobranças
do Estado.



Assegurar o exercício da função accionista, tutelar e
concedente do Estado, através do acompanhamento da
actividade das Entidades Públicas Empresariais e entidades
registadas na Carteira do Estado;



Acompanhar e gerir o património mobiliário do Estado
(carteira de participações);



Analisar e propor os meios de intervenção financeira, analisar
e conceder subsídios e indemnizações compensatórias;



Acompanhar a execução de contratos de concessão e a
prestação de serviços públicos;



Prestar apoio técnico ao Governo e intervir nos processos de
privatização.



Conceder, administrar e acompanhar as garantias prestadas e
os empréstimos concedidos;



Analisar e processar os pedidos de pagamento de bonificações
de juros e de outras comparticipações financeiras
asseguradas pelo Estado (juros de empréstimos para
aquisição de casa própria e incentivo ao arrendamento por
jovens);



Assegurar a participação do Ministério das Finanças no Comité
Económico e Financeiro da Comunidade Europeia e o apoio
técnico à participação portuguesa nos assuntos relacionados
com a União Económica e Monetária e com o Sistema
Monetário Europeu;



Assessorar o Ministro das Finanças na participação nas
reuniões do Conselho de Ministros para os Assuntos
Económicos e Financeiros (ECOFIN);



Assegurar as relações financeiras com a União Europeia,
registar e controlar as comparticipações no âmbito dos
fundos comunitários.



Acompanhar, executar e controlar os processos de dissolução,
liquidação e extinção de entidades;
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Unidades
Orgânicas
Regularizações e
Recuperações
Financeiras
Esta Direcção de
Serviços deve
englobar no
máximo duas
Divisões
Direcção de
Serviços de Gestão
do Património do
Estado
Esta Direcção de
Serviços deve
englobar no
máximo duas
Divisões

C)

Competências


Formalizar e executar a assunção de passivos e de outras
responsabilidades do Estado;



Realizar as actividades associadas a acordos de aquisição de
créditos, acordos de regularização e reestruturação de
dívidas e processos de cobrança judicial;



Acompanhar a actividade de outros organismos que efectuam
a administração e recuperação de créditos do Estado por
conta da DGTF.



Realizar e manter actualizado e organizado o cadastro e
inventário dos bens do Estado;



Gerir os bens imóveis do Estado procurando optimizar e
racionalizar a sua utilização, quer para instalação de serviços
públicos, quer através do respectivo arrendamento ou
alienação;



Intervir nos termos previstos na lei, em todos os actos de
aquisição, administração ou alienação de bens, relativos a
organismos do sector público estatal dotados de autonomia
financeira.

Alterações Introduzidas

Na estrutura proposta, verifica-se uma clara redução das estruturas nucleares, passando a
3 Subdirecções Gerais e a 7 Direcções de Serviços. As alterações introduzidas na estrutura
proposta, figuram no quadro seguinte:

Alteração Proposta

Fundamentação

Transferência das
actividades de gestão das
disponibilidades da
Tesouraria do Estado para o
IGCP e consequente
extinção do Gabinete de
Gestão de Tesouraria

Obtenção de claros ganhos de eficiência, uma vez que
os saldos de tesouraria poderão ser utilizados para
compensar parcialmente, os saldos da dívida em
circulação, reduzindo os encargos financeiros para o
Estado.

Assunção das competências
actuais da DGP, criando-se a
Direcção de Serviços de
Gestão do Património do
Estado



A DGTF passa a assegurar a gestão integrada do
património do Estado nos domínios da aquisição,
administração e alienação dos bens do Estado, bem
como a intervenção em operações patrimoniais do
sector público nos termos da lei;



No que respeita ao aprovisionamento público e
gestão da frota automóvel, encontra-se em
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Alteração Proposta

Fundamentação
preparação a consagração de soluções de natureza
empresarial.

Extinção do Gabinete de
Auditoria

Extinção do Gabinete de
Apoio Jurídico

Extinção da Direcção de
Sistemas de Informação



Actividade redundante, quer em termos de
relatórios produzidos, quer em termos de temas
tratados. Com efeito, de acordo com o relatório de
actividades de 2004, foi concluída uma auditoria
sobre acompanhamento dos sistemas informáticos,
foram acompanhados vários casos relativos a
cheques sem provisão, foram efectuadas 12
respostas a relatórios do Tribunal de Contas e da
IGF e, procedeu-se ao acompanhamento de 12
auditorias, acompanhamento esse que se traduziu
em contactos com as equipas do TC e da IGF e
envio de elementos;



Reforço
das
competências
de
auditoria,
essencialmente na área da Tesouraria, considerada
a principal área de risco de fraude na DGTF, na
futura Direcção de Serviços de Auditoria e Controlo
que resulta da reestruturação da actual Direcção
de Serviços de Contabilidade e Controlo, que já
desempenhava algumas funções de auditoria e
controlo dos sistemas e procedimentos na área da
Tesouraria.



As actividades desempenhadas por este Gabinete,
estão pouco explicitadas no Relatório de
actividades de 2004. No entanto, de acordo com
este documento, foram efectuadas 50 intervenções
na elaboração de projectos de diplomas legais e 60
intervenções na elaboração de instrumentos
jurídicos. Verificou-se ainda a participação na
elaboração do articulado da lei do OE, mas a DGO
já possui competências nesta área;



As funções desta natureza serão asseguradas pela
Secretaria-Geral do Ministério que prestará todo o
serviço de apoio jurídico-contencioso.



As funções exercidas por esta Direcção de Serviços
foram, de acordo com o Relatório de Actividades
de 2004, vocacionadas essencialmente, para as
áreas da Gestão da Tesouraria, Digitalização do
Arquivo, Gestão das Redes de Comunicação,
aumento da capacidade dos equipamentos
existentes e avaliação das políticas de segurança
baseadas na norma ISO 17799;



Serão atribuídas ao Departamento das TIC do
MFAP, as funções de apoio informático (assistência
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Alteração Proposta

Fundamentação
técnica) aos vários organismos do Ministério,
centralizando assim todas as funções de backoffice em termos de sistemas de informação.

Extinção do Gabinete de
Acompanhamento
Financeiro e respectivo
Núcleo de Património
Empresarial e criação de
uma Direcção de Serviços,
designada de Direcção de
Serviços de
Acompanhamento
Empresarial



Área em que a DGTF deveria apostar fortemente,
tendo em conta, por um lado os elevados défices
acumulados que se têm vindo a registar no Sector
Empresarial do Estado e, por outro, a integração de
novas empresas neste universo como é o caso dos
Hospitais, EPE;



Necessidade crescente de munir a tutela financeira
de informação oportuna e sustentável como
garante de uma gestão eficaz e eficiente dos
dinheiros públicos;



A título de exemplo, a DGT tinha afectos à função
de apoio tutelar apenas 13 funcionários para um
universo de 72 empresas, se considerarmos apenas
aquelas cuja participação do Estado no capital é
superior a 80%.

Extinção da Direcção de
Regularização de
Responsabilidades e
agregação das actividades
desenvolvidas na Direcção
de Serviços de
Recuperações Financeiras



Racionalização de recursos;



Processos que se arrastam durante longos períodos
de tempo sem que necessariamente envolvam
algum trabalho efectivo, excepto em situações
pontuais;



As anteriores Direcções de Serviços apresentavam,
individualmente, um reduzido nível de tecnicidade
o que poderá ser reforçado com esta agregação.

Extinção do Gabinete de
Prospectiva e Coordenação
transferindo-se as funções
desempenhadas por este
Gabinete para a Direcção de
Serviços Administrativos

Não se justifica a existência de um Gabinete com 6
técnicos superiores para a elaboração do orçamento e
plano de actividades anuais do organismo, para a
elaboração da proposta de receitas administradas pela
DGTF e das despesas do Capítulo 60 e 70 do Orçamento
e para a recolha e tratamento de contributos para a
elaboração do OE e das Grandes Opções do Plano.

Criação da Direcção de
Serviços de Tesouraria e
Gestão de Contas

Resulta da reestruturação da actual Direcção de
Serviços de Contas do Tesouro, agregando também as
funções de realização das operações relacionadas com
os recebimentos, pagamentos e transferências de
fundos relativos aos serviços da administração directa
e indirecta do Estado e actualização do Plano de
Tesouraria, desempenhadas pelo Núcleo de Execução
de Operações.

Criação da Direcção de
Serviços de Auditoria e

Resulta da reestruturação da actual Direcção de
Serviços de Contabilidade e Controlo, que desempenha
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Alteração Proposta

Fundamentação

Controlo de Contas

as funções de Gestão do Plano de Contas do Tesouro e
o processo contabilístico, concentrando também as
actividades de auditoria e controlo dos sistemas e
procedimentos na área da Tesouraria.

Criação da Direcção de
Serviços de Intervenção
Financeira do Estado

Resulta da reestruturação da Direcção de Apoios
Financeiros, incorporando as funções exercidas
actualmente pela DGAERI, conforme se descreve na
linha seguinte.

Transferência de algumas
funções exercidas pela
DGAERI para a Direcção de
Serviços de Intervenção
Financeira do Estado, uma
vez que a generalidade das
funções daquele organismo
será transferida para o
Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais,
estrutura cerebral a criar
transversal a todo o
Ministério

Esta direcção de serviços será responsável por
assegurar a participação do Ministério das Finanças no
Comité Económico e Financeiro da Comunidade
Europeia e o apoio técnico à participação portuguesa
nos assuntos relacionados com a União Económica e
Monetária e com o Sistema Monetário Europeu, bem
como assessorar o Ministro das Finanças na
participação nas reuniões do Conselho de Ministros
para os Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN). A
integração destas funções justifica-se pelo know-how
deste organismo nestas matérias.

D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Os benefícios quantificáveis estão directamente relacionados com a redução das estruturas
nucleares e, consequentemente, com o inevitável redimensionamento da estrutura humana
da DGTF, tendo implicações directas nos custos com o pessoal. Com efeito, existem
actualmente na DGT, 29 cargos dirigentes, 4 dos quais são subdirectores gerais e 10 são
directores de serviços. Contribuem ainda para o total de efectivos cerca de 210
funcionários, dos quais apenas 67 são técnicos superiores. Os custos com o pessoal, em
2004, situaram-se nos 5 972 523 euros.
Na estrutura proposta verifica-se uma clara redução das estruturas nucleares passando de
12 Direcções de Serviços (incluindo os Gabinetes) para apenas 7. Para este saldo contribui
a extinção de duas Direcções de Serviços e cinco Gabinetes e a criação de duas Direcções
de Serviços.
Deste modo, a extinção das duas Direcções de Serviços e cinco Gabinetes equiparados a
Direcções de Serviços, poderia implicar a redução de cerca de 70 efectivos, não contando
com os trabalhadores que serão integrados nas Direcções de Serviço a manter ou a criar e
que irão agregar algumas das funções das Direcções ou Gabinetes a extinguir. Aplicando a
remuneração média anual por categoria profissional àqueles efectivos podemos apontar
para uma redução, meramente indicativa, dos custos com o pessoal em 1 874 661 euros.
Resumidamente, em termos de estruturas orgânicas, apresenta-se no quadro seguinte, o
saldo das alterações propostas:
Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 44

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP

Tipo de Estruturas

Actuais

Propostas

Saldo

Direcções de Serviço
ou equipadas

12

7

-5

Divisões

17

15

-2
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4.2.9.
A)

Direcção-Geral dos Impostos (DGCI)

Breve Caracterização da Situação Actual

A Direcção Geral dos Impostos é composta actualmente por um Director-Geral e nove
Subdirectores-Gerais, que são responsáveis por um número de direcções de serviços, nas
áreas operativas e de suporte, superior às duas dezenas. É composta por serviços centrais,
que funcionam em Lisboa, e, a nível periférico, por Direcções de Finanças e por Serviços
Locais de Finanças. Refira-se ainda que as competências, a nível distrital, desta DirecçãoGeral, foram transferidas para a Região Autónoma da Madeira, no respectivo âmbito
territorial, por força do Decreto-Lei n.º 18/2005, de 18 de Janeiro.

B)

Modelo Futuro
Direcção-Geral dos Impostos
DGCI
(1 DG, 9 SDG)

Unidades
de suporte

Unidades
operacionais

Unidades
desconcentrados

Conselho de Administração
Fiscal

Centro de Estudos
Fiscais

Direcção de Serviços
de Consultadoria
Jurídica
e Contencioso

Direcção de Serviços
de Auditoria Interna

Centro de Formação

Direcção de Serviços
De Planeamento
e Sistemas
de Informação

Direcção de Serviços
de Gestão
de Recursos Humanos

Direcção de Serviços
de Gestão
de Instalações
e Equipamentos

Direcção de Serviços
de Gestão
dos Recursos
Financeiros

Direcção de Serviços
de Informação
Tributária, Apoio
ao Contribuinte
e Relações Públicas

Direcção de Serviços
de Relações
Internacionais

Direcção de Serviços
do Imposto sobre
o Rendimento das
Pessoas Singulares

Direcção de Serviços
do Imposto sobre
o Rendimento das
Pessoas Colectivas

Direcção de Serviços
do Imposto sobre
o Valor Acrescentado

Direcção de Serviços
do Imposto Municipal
sobre Imóveis

Direcção de Serviços
do IMT, Imposto Selo,
Imposto Rodoviário
e Contribuições
Especiais

Direcção de Serviços
de Avaliações

Direcção de Serviços
de Justiça
Tributária

Direcção de Serviços
de Cobrança

Direcção de Serviços
de Reembolsos

Direcção de Serviços
de Contabilidade
e Controlo

Direcção de Serviços
de Registo
dos Contribuintes

Direcção de Serviços
de Planeamento
e Coordenação
da Inspecção
Tributária

Direcção de Serviços
de Inspecção
Tributária

Direcção de Serviços
de Gestão de Créditos
Tributários

Direcção de Serviços
de Investigação
da Fraude
e Acções Especiais

Direcções Regionais
Direcções Regionais
de Finanças
Direcções
Regionais
de Finanças
de(12)
Finanças
(12)
(12)

Serviços de Finanças
Serviços de Finanças
(240)
Serviços
de Finanças
(240)
(240)
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Missão da Estrutura
Assegurar a administração dos impostos e de outros tributos que lhe forem atribuídos
por lei.

Atribuições da Estrutura


Assegurar a liquidação e cobrança dos impostos que lhe competir administrar;



Exercer a acção de inspecção tributária, prevenindo e combatendo a fraude e
evasão fiscais;



Exercer a acção de justiça tributária e assegurar a representação da Fazenda
Pública junto dos órgãos judiciais;



Execução dos acordos e convenções internacionais em matéria tributária,
nomeadamente os destinados a evitar a dupla tributação;



Informação dos particulares sobre as respectivas obrigações fiscais e apoio no
cumprimento das mesmas;



Promoção da correcta aplicação da legislação e das decisões administrativas
relacionadas com as respectivas competências;



Contributo para a melhoria da eficácia do sistema fiscal, propondo as providências
de carácter normativo, técnico e organizacional que se revelem adequadas;



Cooperação com as administrações tributárias de outros Estados e participar nos
trabalhos de organismos internacionais especializados no domínio da fiscalidade;



Promover e assegurar as relações com organismos nacionais vocacionados para o
estudo de matérias fiscais.

Unidades
Orgânicas
Conselho de
Administração
Fiscal

Competências
São competências decisórias do CAF:


Aprovar os regulamentos internos da DGCI incluindo o seu
próprio regimento;



Aprovar os projectos do plano e do relatório de actividades;



Aprovar a proposta de orçamento;



Aprovar o projecto de plano anual de formação profissional;



Aprovar o projecto de balanço social.

As competências consultivas do CAF concretizam-se através da
emissão de parecer, nas seguintes matérias:


Criação, modificação ou extinção de serviços e fixação dos
respectivos níveis, quando for caso disso;
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Unidades
Orgânicas

Competências


Gestão do pessoal, nomeadamente quanto aos critérios de
afectação, mobilidade de pessoal e fixação de quadros de
pessoal;



Inconveniência de nomeação ou de renovação da comissão de
serviço do pessoal de chefia tributária;



Alterações ao regime do pessoal;



Identificação
das
necessidades
de
informação
dos
contribuintes e agentes económicos nas suas relações com a
Direcção-Geral e tratar o resultado de audição das suas
sugestões relativamente aos serviços prestados pela DGCI;



Sugestão de ideias, metodologias e acções que permitam
melhorar a relação com os agentes económicos e que
possibilitem
a
racionalização
e
simplificação
dos
procedimentos administrativos.

Compete, ainda, ao CAF acompanhar a execução do plano de
actividades e do orçamento, bem como pronunciar-se sobre
quaisquer assuntos, a pedido do Ministro das Finanças ou do
director-geral.
Direcção de
Serviços do
Imposto sobre o
Rendimento das
Pessoas
Singulares

Executar os procedimentos relativos à gestão do imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares, designadamente:


Estudo, concepção e proposta de medidas legislativas e
regulamentares;



Sistematização das decisões administrativas e a elaboração de
instruções visando uniformizar a aplicação das normas fiscais e
os procedimentos dos serviços;



Concepção e actualização de modelos declarativos;



Definição das regras de liquidação, de recolha e de validação
central da informação;



Liquidação e controlo da liquidação;



Detecção de situações de falta de declaração ou de omissões
nela verificadas e a emissão das correspondentes liquidações;



Proposta de aplicações informáticas relacionadas com a
administração do imposto e das respectivas actualizações;



Condução dos processos de atribuição de benefícios fiscais que
dependam do reconhecimento do Ministro das Finanças ou do
Director-Geral dos Impostos, bem como dos de natureza
contratual;



Elaboração de estudos técnicos e estatísticos, incluindo a
quantificação da despesa fiscal;



Emissão de pareceres sobre os casos que lhe forem submetidos
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Unidades
Orgânicas

Competências
para apreciação;


Direcção de
Serviços do
Imposto sobre o
Rendimento das
Pessoas
Colectivas

Direcção de
Serviços do
Imposto sobre o
Valor
Acrescentado

Apreciação de recursos hierárquicos e de procedimentos de
revisão oficiosa de actos tributários.

Executar os procedimentos relativos à gestão do imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas, designadamente:


Estudo, concepção e proposta de medidas legislativas e
regulamentares;



Sistematização das decisões administrativas e a elaboração de
instruções visando uniformizar a aplicação das normas fiscais e
os procedimentos dos serviços;



Concepção e actualização de modelos declarativos;



Definição das regras de liquidação, de recolha e de validação
central da informação;



Liquidação ou o controlo da liquidação;



Detecção de situações de falta de declaração ou de omissões
nela verificadas e a emissão das correspondentes liquidações;



Proposta de aplicações informáticas relacionadas com a
administração do imposto e das respectivas actualizações;



Condução dos processos de atribuição de benefícios fiscais que
dependam do reconhecimento do Ministro das Finanças ou do
Director-Geral dos Impostos, bem como dos de natureza
contratual;



Elaboração de estudos técnicos e estatísticos, incluindo a
quantificação da despesa fiscal;



Emissão de pareceres sobre os casos que lhe forem submetidos
para apreciação;



Apreciação de recursos hierárquicos e de procedimentos de
revisão oficiosa de actos tributários.

Executar os procedimentos relativos à gestão do imposto sobre o
valor acrescentado, designadamente:


Estudo, concepção e proposta de medidas legislativas e
regulamentares;



Sistematização das decisões administrativas e a elaboração de
instruções visando uniformizar a aplicação das normas fiscais e
os procedimentos dos serviços;



Participação na
declarativos;



Participação, em colaboração com outras unidades orgânicas,
nas comissões e grupos de trabalho no âmbito das actividades
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Unidades
Orgânicas

Competências
da União Europeia;

Direcção de
Serviços do
Imposto
Municipal sobre
Imóveis

Direcção de
Serviços do
Imposto
Municipal sobre
as Transmissões
Onerosas de
Imóveis, do
Imposto do Selo,
dos Impostos



Participação em acções no âmbito das actividades da União
Europeia, incluindo a representação nacional nas diferentes
comissões e grupos de trabalho constituídos no seio das
referidas entidades;



Promoção da adopção de medidas que visem a aplicação
interna do direito comunitário;



Proposta de aplicações informáticas relacionadas com a
administração do imposto;



Elaboração de pareceres e de estudos técnicos e estatísticos;



Apreciação de recursos hierárquicos e de procedimentos de
revisão oficiosa de actos tributários.

Executar os procedimentos relativos à gestão do imposto
municipal sobre imóveis (IMI), designadamente:


Estudo, concepção e proposta de medidas legislativas e
regulamentares;



Sistematização das decisões administrativas e a elaboração de
instruções visando uniformizar a aplicação das normas fiscais e
os procedimentos dos serviços;



Concepção e actualização de modelos declarativos;



Validação central do conteúdo das declarações;



Controlo da liquidação;



Proposta de aplicações informáticas relacionadas com a
administração do imposto e das respectivas actualizações;



Elaboração de pareceres e de estudos técnicos e estatísticos;



Apreciação de recursos hierárquicos e de procedimentos de
revisão oficiosa de actos tributários;



Controle da recolha dos elementos necessários à organização e
conservação das matrizes prediais;



Emissão de parecer sobre pedidos de isenção e outros
benefícios fiscais.

Executar os procedimentos relativos à gestão destes impostos,
designadamente:


Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares;



Sistematização das decisões administrativas e a elaboração de
instruções visando uniformizar a aplicação das normas fiscais e
os procedimentos dos serviços;



Concepção e actualização de modelos declarativos;
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Unidades
Orgânicas
Rodoviários e das
Contribuições
Especiais

Direcção de
Serviços de
Avaliações

Direcção de
Serviços de
Cobrança

Competências


Controlo do conteúdo das declarações, bem como da recolha
dos elementos necessários à liquidação dos respectivos
impostos;



Controlo da liquidação;



Proposta de aplicações informáticas relacionadas com a
administração do imposto e das respectivas actualizações;



Elaboração de pareceres e de estudos técnicos e estatísticos;



Apreciação de recursos hierárquicos e dos procedimentos de
revisão oficiosa de actos tributários;



Emissão de parecer sobre pedidos de isenção e outros
benefícios fiscais;



Exercer as competências respeitantes a taxas, nomeadamente
emolumentares, coimas e outras receitas públicas, cuja
administração não esteja atribuída a outra unidade orgânica.

Executar os procedimentos relativos à gestão das avaliações dos
prédios rústicos e urbanos, designadamente:


Realização de estudos relacionados com a actualização do
valor patrimonial tributário dos prédios e com a realização de
avaliações de base cadastral ou directa;



Estudo e proposta de medidas de aperfeiçoamento das normas
e procedimentos técnicos relacionados com as avaliações;



Sistematização das decisões administrativas e a elaboração de
instruções visando uniformizar a aplicação das normas fiscais e
os procedimentos dos serviços;



Coordenação da actividade das comissões e peritos de
avaliação, prestar-lhes o apoio técnico necessário e realizar
inquéritos aos respectivos procedimentos;



Fazer o planeamento, o acompanhamento e o controlo das
avaliações;



Concepção e actualização dos suportes de informação;



Propor e testar as aplicações informáticas relacionadas com as
avaliações;



Elaboração de pareceres e de estudos técnicos e estatísticos;



Prestar apoio à Comissão Nacional de Avaliação de Prédios
Rústicos (CNAPR), à Junta de Avaliação Municipal (JAM) e à
Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU).



Emissão e envio dos documentos de cobrança ou de reembolso;



Determinação da dívida tributária nos casos em que se
verifique a existência de pagamentos anteriores;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de

Competências


Cálculo dos juros compensatórios e de mora, quando devidos;



Identificação das dívidas que subsistam após o prazo de
pagamento voluntário;



Compensação das dívidas tributárias com os créditos que os
contribuintes possam, legalmente, dispor;



Envio aos contribuintes de extractos da conta corrente sobre a
respectiva situação tributária, quando legalmente exigidos;



Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares;



Sistematização das decisões administrativas relacionadas com
os procedimentos de cobrança e elaborar instruções para
uniformizar a aplicação das normas e os procedimentos dos
serviços;



Proposta de aplicações informáticas relacionadas com os
procedimentos de cobrança e as respectivas actualizações;



Concepção dos documentos e formulários a utilizar nos
procedimentos de cobrança;



Elaboração de pareceres e estudos técnicos e estatísticos;



Colaboração com as unidades orgânicas das áreas operativas
de gestão dos impostos na concepção e compatibilização entre
os procedimentos de liquidação e de cobrança;



Apreciação de reclamações e recursos hierárquicos sobre os
procedimentos de cobrança;



Emissão e envio das certidões de dívida para reclamação de
créditos, quando isso não seja competência de outros serviços;



Apreciação de pedidos de pagamento em prestações previstos
nos regulamentos de cobrança dos impostos sobre o
rendimento e do imposto sobre o valor acrescentado;



Instrução dos processos relativos à emissão de cheques sem
provisão e participação às autoridades judiciais competentes,
nos casos em que tenha funções de caixa;



Recepção e tratamento dos documentos de cobrança e outros
remetidos pelos contribuintes, nos casos previstos na lei;



Tratamento dos meios de pagamento recebidos nos serviços de
cobrança que tenham funções de caixa e elaborar as
respectivas contas de responsabilidade;



Elaboração da estimativa da base de recursos próprios a
transmitir anualmente, pelas vias competentes, à Comissão
Europeia, e colaborar no respectivo relatório.



Assegurar os procedimentos relativos aos reembolsos e
restituições de imposto;
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Unidades
Orgânicas

Competências

Reembolsos



Coordenação dos reembolsos do IVA às representações
diplomáticas, aos organismos internacionais reconhecidos em
Portugal ou ao respectivo pessoal, bem como a quaisquer
outras entidades, de acordo com os diplomas legais que regem
a respectiva actividade;



Promoção dos reembolsos do IVA aos contribuintes não
estabelecidos em Portugal;



Assegurar os procedimentos relativos aos reembolsos aos
contribuintes enquadrados no regime normal e no regime
especial dos pequenos retalhistas do IVA, bem como coordenar
e controlar os créditos dos diversos impostos;



Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares;



Sistematização das decisões administrativas relacionadas com
os procedimentos respeitantes aos reembolsos e elaborar
instruções para uniformizar a aplicação das normas e os
procedimentos dos serviços;



Elaboração de pareceres e estudos técnicos e estatísticos;



Definição, em articulação com as unidades orgânicas das áreas
da gestão dos impostos e da inspecção tributária, os
procedimentos a adoptar pelos serviços intervenientes nos
reembolsos e prestar-lhes o apoio necessário;



Análise dos pedidos de reembolsos e proposta aos serviços de
inspecção tributária a realização das acções de controlo
inspectivo que se mostrem necessárias.



Organização do sistema integrado de contabilização das
liquidações, cobranças, anulações, restituições e reembolsos
de todos os impostos administrados pela DGCI;



Elaboração da informação contabilística e estatística que deva
ser fornecida aos diversos serviços e entidades;



Realização ou colaboração no apuramento dos valores das
receitas cobradas a transferir para outros orçamentos e
entidades;



Assegurar o tratamento dos meios de pagamento recebidos nos
diversos serviços com funções de caixa, controlar os seus
depósitos nas contas do Tesouro e propor as acções de
auditoria julgadas convenientes;



Assegurar, em colaboração com as demais entidades e
serviços, a reconciliação da informação e o controlo e
correcção de anomalias;



Autorização da emissão das ordens de transferência para
pagamentos de reembolsos e restituições, previamente
analisados e autorizados pelos serviços competentes;

Direcção de
Serviços de
Contabilidade e
Controlo
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Registo de
Contribuintes

Competências


Proceder ao apuramento dos encargos de cobrança e do valor
das receitas destinadas às diversas entidades e promover a sua
transferência;



Elaboração da informação diária da evolução da cobrança de
todos os impostos administrados pela DGCI;



Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares;



Elaboração de pareceres e realização de estudos e trabalhos
técnicos relacionados com a respectiva área de intervenção;



Sistematização das decisões administrativas relacionadas com
os procedimentos respeitantes a contabilidade e controlo e
elaborar instruções para uniformizar a aplicação das normas e
os procedimentos dos serviços;



Assegurar, em articulação com os demais serviços, a fluidez,
actualidade e fiabilidade da informação, bem como a
harmonização com os sistemas informáticos de outras
entidades;



Pronunciar-se sobre a inclusão de novas receitas que possam
vir a ser arrecadadas pela DGCI na rede de cobrança da
Direcção-Geral do Tesouro;



Pronunciar-se sobre a abertura de novas contas bancárias da
Direcção-Geral do Tesouro para depósito de valores cobrados
pela DGCI, bem como propor a alteração das já existentes
para melhorar as condições de funcionamento, segurança,
fiabilidade e controlo;



Preparação dos processos a remeter ao Ministério Público
decorrentes da movimentação indevida de cheques de
reembolsos e de restituições



Gestão, organização e actualização do registo único de
contribuintes;



Coordenação do tratamento de dados relacionados com o
registo único de contribuintes;



Manutenção e actualização das tabelas gerais de suporte do
sistema informático;



Organização e manutenção actualizada de um registo nacional
das infracções tributárias;



Organização e manutenção actualizada de um registo central
de contribuintes com reembolsos ou restituições;



Atribuição do número de identificação fiscal às pessoas
singulares e colectivas, em colaboração com as entidades cuja
intervenção seja necessária;



Apreciação de pedidos de informação relativa a dados
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Unidades
Orgânicas

Competências
constantes do registo único de contribuintes;

Direcção de
Serviços de
Planeamento e
Coordenação da
Inspecção
Tributária

Direcção de
Serviços de
Inspecção
Tributária



Concepção e actualização dos suportes de informação;



Prestação às unidades orgânicas da área da cobrança de apoio
técnico e da informação relativa às bases de dados do registo
de contribuintes, assegurando a qualidade das saídas do
sistema informático central.



Elaboração anual do projecto do Plano Nacional de Actividades
da Inspecção Tributária (PNAIT), coordenação da elaboração
dos planos regionais de actividade das diferentes unidades
orgânicas da área da inspecção tributária e controle da sua
execução;



Elaboração do relatório de actividades da área da inspecção
tributária;



Concepção, gestão operacional e proposta de alterações aos
sistemas de informação utilizados pela área da inspecção
tributária;



Proposta de programas de inspecção tendo em vista áreas de
risco previamente identificadas e elaborar os respectivos
manuais a usar pelas diferentes unidades orgânicas da área da
inspecção tributária;



Definição de procedimentos técnicos de inspecção a adoptar
pelas diferentes unidades orgânicas de área da inspecção
tributária e pesquisar temas, assuntos e questões relevantes
para a respectiva intervenção;



Definição de modelos e métodos de pesquisa, inventariação e
análise da informação a adoptar pelas diferentes unidades
orgânicas da área da inspecção tributária e harmonização dos
procedimentos de selecção de contribuintes a controlar;



Gestão da troca de informações com países comunitários e
com países terceiros com os quais Portugal celebrou
convenções sobre dupla tributação;



Concepção, em articulação com as áreas de gestão, dos
modelos declarativos relativos às obrigações de terceiros;



Elaboração de pareceres e realização de estudos e trabalhos
técnicos relacionados com a respectiva área de intervenção;



Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares.



Análise e acompanhamento do comportamento fiscal dos
contribuintes cuja inspecção seja atribuída aos serviços
centrais e dos sectores de actividade económica em que os
mesmos se inserem, através da verificação e análise formal e
da coerência dos elementos declarados, da monitorização e
análise da informação constante das bases de dados
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Unidades
Orgânicas

Competências
informatizadas e da recolha sistematizada de quaisquer outros
tipos de informação;

Direcção de
Serviços de
Investigação da
Fraude e de
Acções Especiais



Verificar, com recurso a técnicas próprias de auditoria, a
contabilidade dos contribuintes cuja inspecção seja atribuída
aos serviços centrais, confirmando a veracidade das
declarações efectuadas, por verificação substantiva dos
respectivos elementos contabilísticos de suporte;



Proceder à elaboração do respectivo plano de inspecção com
base nos indicadores de análise de risco e ao seu
acompanhamento e análise;



Instaurar e instruir processos de inquérito, nos termos dos
artigos 40.º e 41.º do Regime Geral das Infracções Tributárias
(RGIT).



Estudo e proposta de estratégias de luta contra a evasão e
fraude fiscal;



Promoção da cooperação com entidades públicas e privadas
que disponham de informação relevante;



Centralização e tratamento da informação relativa aos
diversos tipos de evasão e fraude fiscal;



Cooperação com entidades representadas na Unidade de
Coordenação da Luta contra a Evasão e Fraude Fiscal e
Aduaneira (UCLEFA) ou com outras entidades vocacionadas
para a detecção e controlo da evasão e fraude fiscal;



Apuramento da situação tributária dos contribuintes, em
particular na averiguação de denúncias ou participações e na
obtenção de provas relativamente a eventuais crimes
tributários, quando existam indícios de evasão e fraude fiscal,
por omissão de declarações, inexistência, viciação ou
ocultação da própria contabilidade, de documentos ou de
outros elementos de suporte de factos tributários
presumivelmente ocorridos;



Coordenação, a nível da área da inspecção tributária, do apoio
técnico aos tribunais, bem como cooperar com a Polícia
Judiciária e a Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo, no acesso e tratamento da
informação de natureza fiscal;



Gestão, em colaboração com a Direcção de Serviços do
Imposto sobre o Valor Acrescentado, do sistema Vat
Information Exchange System (VIES);



Gestão do programa comunitário Fiscalis, assegurando os
compromissos assumidos perante a Comissão Europeia ou os
restantes países comunitários;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Justiça Tributária

Direcção de
Serviços de
Gestão dos
Créditos
Tributários

Competências


Assegurar a participação ou a cooperação portuguesa com o
Organismo Europeu de Luta Anti-Fraude (OLAF);



Instauração e instrução de processos de inquérito, nos termos
dos artigos 40.º e 41.º do RGIT.



Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares;



Elaboração de pareceres e realização de estudos e trabalhos
técnicos relacionados com a respectiva área de intervenção;



Sistematização das decisões administrativas relacionadas com
os procedimentos de justiça tributária e elaborar instruções
para uniformizar a aplicação das normas e os procedimentos
dos serviços;



Recolha, sistematização e análise de indicadores para
controlar a eficácia da actividade processual tributária, de
natureza administrativa ou judicial;



Proposta e teste de aplicações informáticas relacionadas com
a gestão da área da justiça tributária;



Orientação, coordenação e apoio à actividade dos
representantes da Fazenda Pública junto dos tribunais
administrativos e fiscais;



Prestar ao Ministério Público, junto das diversas instâncias
judiciais, o apoio técnico que este solicitar;



Cooperação com as entidades representadas na UCLEFA ou
com outras entidades vocacionadas para a detecção e controlo
da evasão e fraude fiscal;



Elaboração anual do projecto do Plano de Actividades da
Justiça Tributária (PAJUT) e o relatório de actividades da
justiça tributária.



Coordenação de toda a actividade de execução fiscal;



Gestão dos créditos públicos nos processos de execução não
fiscal, de recuperação de empresas ou de insolvência;



Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares;



Elaboração de pareceres e realização de estudos e trabalhos
técnicos relacionados com a respectiva área de intervenção;



Sistematização das decisões administrativas relacionadas com
os procedimentos de justiça tributária e elaborar instruções
para uniformizar a aplicação das normas e os procedimentos
dos serviços da DGCI no âmbito da execução fiscal;



Recolha, sistematização e análise de indicadores para
controlar a eficácia da execução fiscal e prever a respectiva
evolução;
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Unidades
Orgânicas

Centro de
Estudos Fiscais

Competências


Proposta e teste de aplicações informáticas relacionadas com
a execução fiscal e assegurar a ligação com os demais serviços
públicos intervenientes;



Orientação, coordenação e apoio à actividade dos
representantes da administração fiscal no âmbito dos
processos judiciais de recuperação de empresas e de
insolvência;



Assegurar a cooperação administrativa e assistência mútua
entre os Estados membros da União Europeia em matéria de
cobrança de créditos.



Realização de trabalhos de investigação nos domínios da
fiscalidade e matérias afins;



Colaboração nas acções de reforma e aperfeiçoamento do
sistema fiscal, designadamente através da elaboração dos
estudos de base adequados;



Estudo sistemático e crítico da aplicação das leis tributárias,
coligindo, em colaboração com as restantes unidades orgânicas
da DGCI, as questões que aquelas suscitem, tendo em vista o
seu esclarecimento e a alteração dos preceitos legais que se
revele necessária;



Coordenação dos estudos preparatórios
legislativos sobre matérias fiscais;



Realização de estudos preparatórios de diplomas legislativos
sobre matérias fiscais e participar na respectiva redacção;



Realização de estudos sobre casos concretos considerados
paradigmáticos;



Emissão de pareceres sobre a aplicação da lei aos casos
concretos que sejam submetidos à sua apreciação;



Participação, no domínio da sua competência técnica, na
negociação das convenções internacionais em matéria fiscal;



Assegurar, em articulação com outras unidades orgânicas, a
participação nos trabalhos dos organismos internacionais no
domínio da fiscalidade;



Colaboração, em articulação com o Centro de Formação, na
qualificação permanente dos funcionários e agentes da DGCI,
designadamente no que se refere à preparação de manuais e
outros elementos de estudo;



Assegurar a actividade documental, científica e técnica,
necessária ao adequado funcionamento da DGCI, bem como
gerir a respectiva biblioteca;



Assegurar a edição das publicações periódicas Ciência e
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Unidades
Orgânicas

Competências
Técnica Fiscal e Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, bem
como de outras publicações científicas e técnicas no mesmo
âmbito;

Centro de
Formação

Direcção de
Serviços de
Consultadoria
Jurídica e



Promover e assegurar as relações com organismos nacionais
vocacionados para o estudo de matérias fiscais;



Efectuar o levantamento, análise e diagnóstico
necessidades de formação dos funcionários da DGCI;



Elaboração do projecto do plano anual de formação e dar-lhe
execução;



Avaliação dos resultados das acções de formação;



Definição dos
formação;



Promoção da formação de formadores, tendo em vista manter
um núcleo de formadores adequado às necessidades
formativas da DGCI;



Promoção da autoformação e da formação à distância dos
funcionários da DGCI;



Coordenação dos programas comunitários de formação e as
acções de cooperação com países terceiros;



Desenvolvimento de estudos conducentes à implementação
das novas tecnologias ao nível da formação, designadamente
no campo da formação à distância;



Produção e divulgação de conteúdos formativos, suportes
pedagógicos, documentação e outro material de apoio a
acções de formação ou a outros eventos para os quais seja
determinada a colaboração do CF;



Elaboração do relatório anual da formação;



Preparação e apresentação de projectos de formação com
financiamento comunitário e controlar a sua execução;



Elaboração de estudos técnicos e recolha de elementos
estatísticos e indicadores de gestão desta área;



Emissão de certificados de formação;



Prestar apoio técnico audio-visual a acções de formação e em
actos oficiais;



Colaboração no apoio logístico a concursos, encontros e
seminários.



Apoio jurídico nos procedimentos e processos em que
intervenha a DGCI;



Emissão de pareceres sobre a aplicação da lei aos casos
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Unidades
Orgânicas

Competências
concretos que sejam submetidos à sua apreciação;

Contencioso

Direcção de
Serviços de
Auditoria Interna

Direcção de
Serviços de
Gestão dos
Recursos
Humanos



Pronunciar-se sobre projectos de orientações administrativas;



Participação na elaboração ou emissão de pareceres
relativamente a projectos legislativos, em articulação com as
unidades orgânicas da DGCI da área operativa ou de apoio
envolvida;



Exercer o patrocínio judiciário dos órgãos da administração
fiscal junto dos tribunais administrativos e fiscais;



Assegurar o patrocínio judiciário dos funcionários e agentes na
situação de réus ou arguidos em processos judiciais, por actos
ou omissões ocorridas no exercício ou por causa do exercício
das suas funções;



Colaboração com o Ministério Público na defesa dos interesses
do Estado, prestando-lhe o apoio técnico que este solicitar;



Instrução de processos disciplinares, de averiguações, de
inquérito e de sindicância



Desenvolvimento de acções de auditoria interna de gestão com
vista à detecção dos factos e situações condicionantes ou
impeditivos da realização dos objectivos definidos para as
diferentes unidades orgânicas da DGCI;



Verificação do cumprimento das disposições legais e
regulamentares por parte das diferentes unidades orgânicas da
DGCI.



Elaboração do plano anual de concursos e execução dos
procedimentos relativos ao recrutamento e selecção de
pessoal;



Assegurar os procedimentos relativos à constituição,
modificação e extinção da relação jurídica de emprego, bem
como os relacionados com os movimentos de pessoal,
assiduidade, férias, licenças e benefícios sociais;



Organização e manutenção actualizada dos quadros de
contingentação e do ficheiro central de pessoal;



Recolha dos elementos necessários para a gestão previsional
dos recursos humanos e elaboração do projecto de balanço
social;



Estudo e proposta de medidas legislativas e regulamentares;



Elaboração de pareceres e realização de estudos e trabalhos
técnicos relacionados com a respectiva área de intervenção;



Sistematização das decisões administrativas relacionadas com
os procedimentos de gestão dos recursos humanos e
elaboração de instruções para uniformizar a aplicação das
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Unidades
Orgânicas

Competências
normas e os procedimentos dos serviços da DGCI;

Direcção de
Serviços de
Gestão dos
Recursos
Financeiros



Organização dos processos individuais do pessoal e manter o
respectivo arquivo;



Assegurar a ligação à base de dados da Administração Pública
(BDAP) e à bolsa de emprego público (BEP).



Elaborar as propostas de orçamento da DGCI e controlar a
execução dos orçamentos aprovados;



Verificar a legalidade e a eficiência das despesas;



Elaborar instruções para uniformizar a aplicação das normas e
dos procedimentos dos serviços da DGCI na gestão orçamental
e no processamento de despesas;



Elaborar relatórios de acompanhamento e avaliação da
execução orçamental e propor as transferências e os reforços
de verbas que se revelem necessários;



Assegurar os pedidos de libertação de créditos e transferências
de verbas para os orçamentos dos centros de custos;



Elaborar a contabilidade e a conta de gerência da DGCI;



Processar as despesas relacionadas com a aquisição de bens e
serviços;



Propor a constituição de fundos de maneio e controlar as
despesas efectuadas através dos mesmos;



Executar os procedimentos respeitantes ao processamento dos
vencimentos e outros abonos aos funcionários e agentes;



Assegurar e superintender os serviços de digitação de boletins
e de vencimentos;



Elaborar o plano anual de aquisição de equipamentos e de
bens de consumo corrente necessários ao funcionamento das
diferentes unidades orgânicas da DGCI e controlar a sua
execução;



Executar os procedimentos relativos à aquisição ou locação de
bens e serviços que devam ser centralizados, bem como o
respectivo controlo pelos centros de custos, e assegurar o
armazenamento, distribuição e gestão do material, quando tal
se revele necessário;



Realizar estudos e efectuar propostas sobre as modalidades de
satisfação das necessidades da DGCI em equipamentos e
aquisição de bens de consumo corrente;



Organizar e manter actualizado o inventário do património da
DGCI;



Assegurar a reprodução e distribuição dos impressos e
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Unidades
Orgânicas

Competências
publicações da DGCI;

Direcção de
Serviços de
Instalações e
equipamento

Direcção de
Serviços de
Planeamento e
Sistemas de
Informação



Gerir os armazéns, o parque automóvel e os telemóveis de
serviço;



Promover a abertura de concursos públicos necessários ao
funcionamento das diferentes unidades orgânicas da DGCI,
superintendendo toda a sua tramitação;



Elaborar e mandar publicar os avisos, anúncios e listagens
previstos legalmente, bem como acompanhar e controlar a
emissão e o cancelamento das garantias bancárias relativas às
obras em concurso público;



Assegurar o funcionamento do serviço editorial Ciência e
Técnica Fiscal;



Assegurar as demais funções que lhe sejam determinadas por
despacho superior, designadamente as que se relacionem com
o funcionamento do Fundo de Estabilização Tributária (FET).



Garantir da segurança das pessoas, das instalações, das redes
de energia, comunicação, ar condicionado e ventilação;



Garantir e promover medidas de protecção contra sinistros e
de intervenção em caso de emergência;



Planeamento e dar apoio às necessidades dos serviços nos
domínios das instalações e respectivo equipamento;



Manutenção e actualização do cadastro do parque imobiliário
afecto à DGCI;



Elaboração de estudos relativos à conservação, remodelação e
renovação do parque imobiliário afecto à DGCI;



Efectuar anualmente uma inspecção técnica ao parque
imobiliário afecto à DGCI;



Realizar, coordenar e controlar a execução de obras relativas
ao parque imobiliário afecto à DGCI;



Proceder à realização de todos os procedimentos prévios
tendentes à aquisição ou arrendamento de bens imóveis
destinados à instalação de serviços da DGCI.



Preparação de instrumentos de gestão estratégica e funcional
da DGCI;



Elaboração do projecto de plano estratégico de longo prazo;



Elaboração do plano anual de actividades;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Avaliação da execução dos planos, identificação de desvios e
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Unidades
Orgânicas

Competências
proposta de medidas de correcção;

Direcção de
Serviços das
Relações
Internacionais



Elaboração do projecto de relatório anual de actividades e
assegurar a divulgação regular dos resultados mensais através
de um sistema de informação dirigido aos utilizadores internos
e externos à DGCI;



Prestar apoio técnico aos serviços da DGCI em matérias
relacionadas com o planeamento, controlo de gestão e
sistemas de informação;



Concepção de sistemas de informação adequados à
racionalização de estruturas e procedimentos internos da
DGCI;



Colaboração com a Direcção-Geral de Informática e Apoio aos
Serviços Tributários e Aduaneiros no planeamento dos sistemas
de informação;



Gestão, em articulação com as diferentes unidades orgânicas
da DGCI e com a Direcção-Geral de Informática e Apoio aos
Serviços Tributários e Aduaneiros, dos perfis e acessos dos
funcionários da DGCI às aplicações em exploração;



Assegurar, em articulação com as outras unidades orgânicas, a
normalização de impressos e a sua disponibilização aos
contribuintes.



Proposta de medidas legislativas e regulamentares,
designadamente as que visem a transposição das directivas
comunitárias em matéria de assistência mútua entre as
administrações fiscais;



Elaboração de estudos, trabalhos técnicos e pareceres nas
áreas da sua competência;



Sistematização das decisões administrativas e a elaboração de
instruções visando uniformizar a aplicação das normas fiscais e
os procedimentos dos serviços;



Concepção e desenvolvimento das aplicações informáticas
respeitantes a procedimentos e ao tratamento de dados no
âmbito das relações fiscais internacionais;



Participação na negociação de acordos bilaterais entre as
autoridades competentes em matéria de assistência mútua
administrativa e dos protocolos de operacionalização das
convenções destinadas a evitar a dupla tributação, bem como
integrar os grupos de acompanhamento técnico que, nesse
âmbito, sejam constituídos;



Concepção das declarações, impressos e formulários aplicáveis
em matéria de relações fiscais internacionais;



Instrução, em articulação com a área da cobrança tributária,
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Unidades
Orgânicas

Competências
dos processos de reembolso a não residentes, ao abrigo e em
execução das convenções internacionais em matéria
tributária;

Direcção de
Serviços da
Informação
Tributária, Apoio
ao Contribuinte e
Relações Públicas



Certificação da residência fiscal de acordo e para efeitos de
aplicação das convenções internacionais em matéria
tributária;



Assegurar, em articulação com a área de inspecção tributária,
a troca de informações no quadro dos instrumentos previstos
nas convenções internacionais em matéria fiscal e no direito
comunitário;



Participar, em articulação com a área de inspecção tributária,
em acções de cooperação internacional no âmbito da
prevenção da evasão e fraude fiscal;



Participar em acções no âmbito da União Europeia, OCDE e
outros organismos internacionais, incluindo a representação
nacional nas diferentes comissões e grupos de trabalho
constituídos no seio das referidas entidades no domínio da
cooperação administrativa e da assistência mútua;



Coordenação do pré-contencioso e o contencioso comunitário;



Promoção da adopção de medidas que visem a aplicação
interna do direito comunitário;



Assegurar, em articulação com outras unidades orgânicas, o
procedimento amigável com as autoridades competentes dos
Estados Contratantes, no quadro das convenções bilaterais
sobre matéria fiscal e da convenção de arbitragem (n.º
90/436/CEE, de 23 de Julho);



Colaborar na estimativa da base de recursos próprios a
transmitir anualmente à União Europeia;



Realizar estudos sobre as consequências a nível da receita
decorrente de alterações legislativas de iniciativa nacional ou
comunitária;



Acompanhar as visitas de missões comunitárias a Portugal no
domínio dos recursos próprios comunitários.



Coordenação da difusão de informação sobre as normas
tributárias e sobre o cumprimento de obrigações fiscais;



Gestão dos canais de relacionamento informativo com os
contribuintes e com os serviços, designadamente o portal da
DGCI na Internet e Intranet e o Centro de Atendimento
Telefónico;



Gestão da informação relevante para o atendimento dos
contribuintes, contribuindo para a simplificação e
normalização dos procedimentos e para a uniformização da
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Unidades
Orgânicas

Competências
informação a prestar pelos serviços;

Direcções
Regionais de
Finanças

Serviços Locais
de Finanças

C)



Colaboração com outras entidades públicas na promoção e
desenvolvimento de canais de atendimento;



Promoção da imagem da administração tributária junto dos
contribuintes, cidadãos e agentes económicos;



Promoção e coordenação da realização de campanhas
informativas e estudos de opinião junto dos agentes
económicos e organizações profissionais e empresariais;



Avaliação da qualidade dos serviços prestados, propor medidas
de simplificação e modernização e promover e participar em
iniciativas que visem a melhoria de qualidade;



Recolha e análise da informação da comunicação social sobre
matéria fiscal e sobre o desempenho dos serviços;



Apoio das iniciativas da DGCI relacionadas com a
representação externa, designadamente a organização de
seminários, congressos, reuniões ou actividades afins, a
recepção de delegações estrangeiras e a inauguração de novas
instalações.

Compete, na respectiva área territorial:


Assegurar a orientação, coordenação e controlo
administração tributária e dos respectivos serviços locais;

da



Exercer as actividades da DGCI que, por lei ou decisão
superior, devam ser prosseguidas no âmbito regional;



Assegurar a prática de actos de gestão corrente que não sejam
próprios dos serviços centrais ou locais.



Executar as actividades da DGCI que, por lei ou decisão
superior, devam ser prosseguidas no âmbito local;



Assegurar as funções de informação e apoio directo aos
contribuintes.

Alterações Introduzidas

Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção do Núcleo de Apoio
Social



As suas competências não se coadunam com a área
de negócio desta direcção-geral;



Com apenas 1 dirigente e 2 técnicos para cerca de
12 000 funcionários não se vislumbra a sua
justificação.

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 65

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção de 9 Direcções de
Finanças e transformação
das restantes em Direcções
Regionais



Adequação ao modelo das cinco regiões plano;



Por força da necessidade de assegurar a
manutenção da presença física da DGCI no terreno,
principalmente nas áreas operativas da inspecção e
da justiça tributária, deverão ser criadas 12
Direcções Regionais de Finanças.

Redução de 121 Serviços
Locais de Finanças

Racionalização de recursos, sem perda de qualidade na
prestação de serviços ao cidadão.

Conforme resulta do quadro, não se verifica qualquer alteração, quantos aos serviços
centrais, nas áreas operativas, até ao nível das direcções de serviços. O Grupo de Trabalho
entende ser justificada a manutenção de uma Direcção de Serviços com competências
exclusivas para a gestão do património (Direcção de Serviços de Instalações e
Equipamentos), uma vez que o elevado número de imóveis em que actualmente esta
Direcção Geral desenvolve a sua actividade1 obsta a que as suas competências sejam
integradas numa única Direcção de Serviços de Gestão de Recursos Financeiros e
Patrimoniais.
Assim as principais alterações verificam-se ao nível das Direcções Regionais e dos Serviços
Locais de Finanças.
Direcções-Regionais de Finanças
Embora as orientações dadas aos Grupos de Trabalho, constantes das notas metodológicas
e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2005, de 4 de Agosto, apontem para a
uniformização e recondução dos serviços desconcentrados de todos os ministérios às cinco
regiões plano (quadro territorial das NUTS II), pensamos que, em relação a esta Direcção
Geral, deverá ser considerada uma excepção.
De facto, se a reestruturação da Administração Central do Estado visa aproximá-la dos
cidadãos e visa permitir que as decisões sejam tomadas o mais próximo possível daqueles a
que dizem respeito, pensamos por outro lado que tal objectivo não deverá sacrificar a
operacionalidade do funcionamento das suas estruturas.
Assim, o Grupo de Trabalho entende que as Direcções Regionais de Finanças não deverão
ser conduzidas estritamente às cinco regiões plano, dado que essa configuração poderá
colocar em causa o cumprimento dos objectivos fixados para esta Direcção-Geral,
nomeadamente na área da inspecção tributária, uma vez que reduzirá a presença física da
DGCI no terreno. Ora, sendo o combate à fraude e à evasão fiscais um dos principais
objectivos de actuação da DGCI, através de uma actuação simultaneamente preventiva
(acções de acompanhamento permanente) e correctiva (acções desencadeadas sobre
contribuintes faltosos), deverá ser mantida uma disposição territorial dos seus serviços
desconcentrados que reforce a ideia, para o cidadão, da presença efectiva da DGCI no

1

A DGCI tem um total de 925 fracções ou edifícios, dos quais 295 se encontram em estado de
conservação razoável e 124 em mau estado. Vide Relatório de Actividades DGCI (2004), p. 10.
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terreno. Deste modo, torna-se imprescindível assegurar a visibilidade da acção dos serviços
de inspecção tributária e a percepção do risco associado ao incumprimento fiscal, o que
também passa pela definição de um nível de desconcentração territorial adequado aos
objectivos a cumprir.
Apesar da proposta do Grupo de Trabalho respeitar as áreas geográficas das NUTS II, é
prevista a criação de um número superior de direcções regionais, face ao número de
regiões plano. Deverão, deste modo, ser criadas 12 Direcções Regionais de Finanças.
Deve ainda ter-se em conta que a definição de um modelo
com 12 Direcções Regionais deverá ser vista como um passo
intermédio. O Grupo de Trabalho entende que a passagem
imediata de 21 para 5 Direcções Regionais iria perturbar o
funcionamento dos serviços da DGCI, pelo que defende uma
solução intermédia. Quando esta solução estiver consolidada,
deverá começar a ser considerada a redução do número de
direcções regionais, com vista à sua futura adequação, em
pleno, às 5 regiões plano.
A figura n.º 1 mostra-nos a disposição territorial, em Portugal
continental, das cinco regiões plano: Norte, Centro, Lisboa,
Alentejo e Algarve, que compreendem, respectivamente, 8,
11, 4, 4 e 1 NUTS III.
A figura posterior representa, por sua vez, a competência
territorial das onze Direcções Regionais de Finanças propostas
para Portugal continental. A estas acrescerá a Direcção
Regional de Finanças dos Açores, que resultará da fusão das
actuais direcções distritais de Ponta Delgada, Horta e Angra
do Heroísmo.

Da comparação entre as figuras 1 e 2, resulta clara a divisão das Regiões Norte, Centro e
Lisboa e Vale do Tejo em 3 Direcções Regionais cada. As regiões do Alentejo e do Algarve
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mantêm-se inalteradas, correspondendo a cada região a respectiva Direcção Regional de
Finanças.
Na NUTS II de Lisboa estão incluídas, para além da Direcção Regional da Grande Lisboa, as
Direcções Regionais de Finanças do Ribatejo e do Oeste e da Península de Setúbal. Uma
vez que estas três direcções regionais abrangem, no seu todo, aproximadamente um terço
da população total e do volume de serviço, seria incomportável criar apenas uma direcção
regional. Por este facto, entendeu o grupo de trabalho que deveriam ser criadas três
direcções regionais.
O mesmo critério foi utilizado na definição das direcções regionais de finanças inseridas
nas NUTS II Norte e Centro. Quanto à NUTS II Norte, entendeu-se, considerando o tipo de
actividade económica predominante, que se deveria fazer uma distinção entre interior e
litoral. Deste modo, foi criada uma direcção regional que irá abranger todo o interior
norte. Quanto ao litoral, entendeu-se que, face à dimensão e ao volume de serviço,
deveriam ser criadas duas direcções regionais.
No que concerne à Região Centro, propõe-se a criação de uma direcção regional que
abranja todo o interior centro (seis NUTS III) e duas direcções regionais que abrangerão o
litoral. Embora se pudesse criar apenas uma direcção regional para o litoral, o Grupo de
Trabalho entendeu, face à sua dimensão e ao forte dinamismo económico, que deveriam
ser criadas duas direcções regionais.
Quanto à competência territorial de cada Direcção Regional, deverá ter-se em atenção as
figuras seguintes.

Direcção Regional de Finanças do Minho
Direcção Regional de Finanças do Grande Porto
Direcção Regional de Finanças do Interior Norte

Figura 3

Esta figura apresenta-nos a divisão da Região Norte em 3 Direcções Regionais de Finanças.
À Direcção Regional de Finanças do Minho corresponderá a área territorial das NUTS III de
Minho-Lima, Cavado e Ave; à do Interior Norte corresponderão as NUTS III de Tâmega, Alto
Trás-os-Montes e Douro; e à do Grande Porto as restantes: Grande Porto e Entre Douro e
Vouga.
Direcção Regional de Finanças do Centro
Direcção Regional de Finanças do Interior Centro
Direcção Regional de Finanças de Leiria

Figura 4

A figura n.º 4 apresenta-nos a configuração territorial das Direcções Distritais de Finanças
na Região Centro. O critério utilizado foi semelhante ao da Região Norte, tendo-se optado
por criar uma Direcção Distrital para o interior e duas para o litoral. Assim, à Direcção
Regional de Finanças do Centro correspondem as regiões NUTS III de Baixo Vouga, Dão-

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 68

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
Lafões e Baixo Mondego, à de Leiria correspondem as regiões de Pinhal Litoral e Médio
Tejo e ao Interior Centro corresponderão as restantes regiões NUTS III: Serra da Estrela,
Entre Cova da Beira, Beira Interior Norte, Beira Interior Sul, Pinhal Interior Norte e Pinhal
Interior Sul.
Quanto à Região de Lisboa, de acordo com a figura n.º 5, são criadas 3 Direcções Regionais
de Finanças, duas que correspondem à área territorial das NUTS III Grande Lisboa e
Península de Setúbal e a outra correspondente às NUTS III do Oeste e da Lezíria do Tejo.
Direcção Regional de Finanças do Ribatejo e do Oeste
Direcção Regional de Finanças da Península de Setúbal
Direcção Regional de Finanças da Grande Lisboa

Figura 5

As Direcções Regionais de Finanças do Alentejo e do Algarve encontram-se representadas
na figura n.º 6

Direcção Regional de Finanças do Alentejo
Direcção Regional de Finanças do Algarve

Figura 6

Como se pode ver, existe uma correspondência entre as áreas das direcções regionais e as
regiões plano.
Tendo como ponto de partida as regiões plano, será
necessário esclarecer os critérios que foram
utilizados para a divisão das regiões do Norte,
Centro e Lisboa em várias direcções regionais de
finanças.
Os critérios utilizados para a definição territorial
das 12 direcções regionais são essencialmente dois:
•

o demográfico e

•

o volume de trabalho.

De acordo com o critério demográfico, as novas
direcções regionais de finanças passarão a servir o
seguinte número de habitantes, conforme está
descrito na figura 7.
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Segundo este quadro, a direcção distrital com um número mais elevado de residentes é a
da Grande Lisboa, com aproximadamente dois milhões de habitantes. Seguem-se o Grande
Porto, o Minho e o Centro, com valores superiores a um milhão de residentes. As direcções
regionais com o número mais reduzido de habitantes são as dos Açores, Algarve, Leiria e
Interior Centro, com número de habitantes próximo ou inferior ao meio milhão.
O critério demográfico apenas nos permite ter
uma percepção da dimensão que deverá ter cada
direcção regional, mas não é, por si só,
suficiente.
Será assim necessário recorrer a outro critério.
Por este facto, é utilizado o critério do volume de
serviço realizado (VSR) por distrito2.
Através do quadro da figura n.º 8 conseguimos
perceber quais são, actualmente, as Direcções de
Finanças com um maior volume de trabalho.
Chegamos assim à conclusão que as direcções de
finanças com maior volume de trabalho são as de
Lisboa e Porto, com valores superiores,
respectivamente, a 5 milhões e a 3,5 milhões,
seguindo-se Setúbal, Aveiro, Braga e Faro. Os
valores mais baixos encontram-se nos distritos da
Região Autónoma dos Açores, e em Portalegre,
Bragança e Beja. Este quadro permite-nos
igualmente ter uma percepção das assimetrias
económicas do país, uma vez que o volume de
serviço será tendencialmente mais elevado nos
distritos com maior desenvolvimento económico.
Torna-se agora importante descrever o volume de
serviço esperado nas Direcções Regionais
propostas, para efeitos de redimensionamento das
mesmas.

De acordo com os dados constantes no quadro da figura 9, constata-se que a Direcção
Regional de Finanças da Grande Lisboa irá abranger uma população de aproximadamente 2
milhões de habitantes (19,26% da população), a que corresponde 18,6% do Volume de
Serviço Realizado. Segue-se a Direcção Regional do Grande Porto, com 15,21% da
população e 13,97% de Volume de Serviço Realizado.

2

Foi incluído o volume de serviço realizado nas oito Lojas do Cidadão, de Braga, Porto, Aveiro,
Viseu, Coimbra, Lisboa I, Lisboa II e Setúbal.
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As Direcções Regionais que representam o menor número de residentes são as de Leiria e
Algarve, com menos de 5% e 4% da população residente, respectivamente. Tal facto devese em grande medida à sua reduzida dimensão, uma vez que são áreas de grande
desenvolvimento económico.
Considerando os quadros supra referidos, entende-se assim que se deverá estabelecer um
critério de distinção entre as direcções regionais, de modo a que a estrutura de cada uma
esteja ajustada ao perfil económico e demográfico da área territorial respectiva (à
semelhança do que ocorre na actual lei orgânica da DGCI).
Por este facto, deverão ser criados três grupos de Direcções Regionais: Grande Lisboa e
Grande Porto; Minho, Centro, Interior Norte e Península de Setúbal; e Ribatejo e Oeste,
Alentejo, Leiria, Algarve, Interior Centro e Açores.
Serviços Locais de Finanças
Quanto aos Serviços Locais de Finanças, o Grupo de Trabalho defende a redução do seu
número. Importa ressalvar, no entanto, que as principais alterações dependerão, em
grande parte, da implementação da nova geração das lojas do cidadão.
Não considerando este aspecto, pensamos que os Serviços Locais de Finanças deverão
manter as suas competências nas áreas da cobrança, da tributação e da justiça tributária.
Deverá ainda ser considerada a racionalização do número de serviços locais de finanças,
nomeadamente nos concelhos em que exista, por razões demográficas e de volume de
trabalho, mais do que um serviço local.
Considerando o volume de serviço realizado durante o ano de 2005, podemos apercebernos da existência de vários mega serviços locais. Tendo em conta que o VSR médio, nos
serviços locais do Continente, ronda as 70 mil acções, não se justifica a existência de
serviços com mais de 200 mil, assim como não se justifica a existência de serviços com VSR
bastante inferior a esta média.
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Apresenta-se assim, no quadro seguinte, os dez serviços locais de finanças com o maior e o
menor volume de serviço realizado.

Como se pode ver, no quadro da esquerda apresentam-se os serviços locais de finanças
com o volume de serviço mais elevado. O décimo, Caldas da Rainha, apresenta um valor
2,5 vezes superior à média nacional. O décimo serviço local de finanças com menor volume
de serviço realizado, por sua vez (Fronteira) apresenta um volume de serviço
sensivelmente 6 vezes inferior à média nacional. Os serviços de finanças com o volume de
serviço mais elevado e mais reduzido, Sintra 2 – Algueirão e Barrancos, respectivamente,
apresentam, por sua vez, valores 4 vezes superior e 15 vezes inferior à média nacional.
Refira-se ainda que 42 serviços locais de finanças apresentam um volume de serviço de
pelo menos o dobro da média do Continente, e que 111 serviços locais apresentam um
volume de serviço realizado inferior a metade dessa média (35 mil acções).
Atente-se agora ao quadro seguinte, que nos mostra os 10 serviços locais com o maior e
com o menor número de funcionários. Refira-se que não são referidos os funcionários que
desempenham funções nas oito lojas do cidadão existentes, não estando igualmente
disponíveis os números referentes aos serviços locais de Castro Marim, Abrantes 2 (já
extinto) e Lisboa 15 (tesouraria).
10 Maiores Serviços Locais de Finanças (n.º
funcionários)
N.º total de
Serviço Local de
funcionários
Finanças
52
CASCAIS-1.
49
SINTRA-2. ALGUEIRAO
48
CASCAIS-2.
46
MATOSINHOS-1
44
COIMBRA-1.
44
BARREIRO
43
SANTAREM
42
BARCELOS
42
SEIXAL-2.
41
PORTIMAO

10 Menores Serviços Locais de Finanças (n.º
funcionários)
N.º total de
Serviço Local de Finanças
funcionários
3
AGUIAR DA BEIRA
3
FRONTEIRA
3
MONFORTE
3
BOTICAS
2
BARRANCOS
2
PEDROGAO GRANDE
2
MONDIM DE BASTO
2
PENEDONO
1
MURCA
1
SABROSA

Figura 11

A figura 11, do lado esquerdo, mostra-nos os serviços locais de finanças com maior número
de funcionários. Salienta-se Cascais 1, único serviço local com mais de 50 funcionários. À
direita, por sua vez, estão os serviços locais de finanças, do Continente, com menor
número de funcionários. Quanto aos restantes serviços locais, deverão destacar-se as
seguintes situações:
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•

Dos 339 serviços locais do Continente com dados disponíveis sobre o número de
funcionários, 137 (40,4% do total) têm 10 ou menos funcionários.

•

Contam-se 81 serviços locais com um número de funcionários entre os 11 e os 20
(23,8%); e 79 serviços locais com um número de funcionários entre os 21 e os 30
(23,3%).

•

O número total de serviços locais de finanças com número de funcionários superior
a 30 é de 42 (12,3%). Destes, apenas os dez referidos na figura 11 têm um número
de funcionários superior a 40.

•

A média de funcionários por serviço local de finanças é de 16,4.

Tendo em conta os dados referidos na análise ao quadro 11, é imperioso referir a
necessidade de criar serviços locais de finanças com um maior número de funcionários, de
modo a atingir uma maior racionalização de recursos. De facto, a existência de serviços de
finanças com reduzido número de funcionários torna difícil uma correcta afectação de
recursos às diversas áreas de intervenção desta Direcção-Geral. Uma vez que a inspecção
tributária foi definida como área de intervenção prioritária para a DGCI, e devendo esta
actividade concentrar aproximadamente 40% dos recursos de cada serviço local, torna-se
extremamente difícil conseguir uma correcta afectação de recursos em serviços locais de
finanças com reduzida dimensão. Assim, o Grupo de Trabalho defende, em benefício de
uma maior racionalização de meios, a redução do número de serviços locais de finanças e a
consequente concentração de recursos.
…
Considerando os dados referentes ao volume de serviço realizado e ao número de
funcionários, e tendo consciência que representam apenas duas de múltiplas variantes em
equação, o Grupo de Trabalho entende que é fundamental o reequacionar do actual
número de serviços locais de finanças, devendo ser criados ou extintos novos serviços
onde tal se justificar.
Para esse efeito, deverá ser tida em conta a actual divisão territorial proporcionada pelas
NUTS III. Ou seja, a eventual extinção e consequente fusão de serviços locais de finanças
deverá sempre ter em conta essa divisão territorial.
Tendo em conta que a média actual de VSR, no Continente, ronda as 70 mil acções, o
grupo de trabalho entende que cada serviço de finanças deverá ter, em regra, um volume
de serviço próximo dos 100 mil. Contudo, em alguns casos excepcionais, e tendo em conta
factores como a dimensão geográfica, a existência, no mesmo concelho, de outros serviços
locais, ou a necessidade de respeitar a delimitação das NUTS III, poderão ser criados
serviços de finanças com volume de serviço inferior ou superior às 100 mil acções.
Na NUTS III de Minho-Lima, existem
actualmente 10 serviços locais de
finanças, conforme quadro da figura 12.
Considerando o actual VSR e as
condicionantes supra referidas, o Grupo
de Trabalho propõe a criação de cinco
serviços locais de finanças:
•

Viana do Castelo;

•

Ponte de Lima;
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•

Caminha, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura;

•

Valença, Monção e Melgaço;

•

e Arcos de Valdevez e Ponte da Barca.

Já quanto à NUTS III de Alto Trásos-Montes, existem actualmente
14 serviços locais, com o VSR
descrito na figura 13.
Esta região caracteriza-se por ter
7 serviços locais de finanças com
VSR inferior a metade da média
nacional, verificando-se ainda que
apenas os serviços de finanças de
Bragança e Chaves apresentam
uma dimensão assinalável, com
valores acima das 100 mil acções.
Para esta região, propõe-se o
seguinte número de serviços locais
de finanças:
•

Bragança e Vinhais (VSR conjunto de aproximadamente 140 mil acções);

•

Chaves (mantém-se inalterado);

•

Boticas, Montalegre, Murça e Vila Pouca de Aguiar (VSR conjunto de 103 mil
acções);

•

Mirandela e Valpaços (VSR conjunto de 119.000 acções);

•

e Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro e Vimioso
(VSR conjunto de 137 mil acções).

No que diz respeito à NUTS III do
Cávado, representada na figura
14, entende-se que:
•

o actual serviço de
finanças
de
Barcelos
deverá ser desdobrado em
dois (uma vez que o actual
tem um volume de serviço
de 212 mil acções)

•

que deverão ser agrupados
os serviços de finanças de
Amares, Terras de Bouro e
Vila
Verde,
que
apresentam um volume de serviço conjunto de 152 mil acções.

•

os restantes serviços locais, propõe-se apenas a criação de mais um serviço de
finanças em Braga, com o desdobramento dos dois serviços actualmente existentes.
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Quanto à região do Ave, figura 15,
também se entende fazer poucas
mudanças. De facto, os serviços
de
finanças
desta
região
apresentam
actualmente
um
volume de serviço considerável,
com excepção dos de três
concelhos: Póvoa de Lanhoso,
Vieira do Minho e Vizela. Assim:
•

apenas se propõe a junção
dos serviços locais de
finanças de Póvoa de
Lanhoso e Vieira do Minho
(VSR conjunto de 94.000
acções).

•

quanto a Vizela, embora apresente volume de serviço de 54.000 acções,
consideramos que se deverá manter, uma vez que os serviços locais de finanças dos
concelhos limítrofes, pertencentes à mesma NUTS III, apresentam VSR superior às
100 mil acções.

Segue-se a região do Grande
Porto. Para esta NUTS III (figura
16), as principais alterações
levarão à criação de novos serviços
locais, uma vez que são vários os
exemplos de serviços com VSR
bastante
superior
à
média
nacional. De facto, esta região
tem dois dos dez serviços locais de
finanças com VSR mais elevado
(Matosinhos 1 e Póvoa de Varzim),
e tem ainda vários serviços de
finanças com VSR superior ao
dobro da média nacional.
Assim, é proposto, para esta NUTS
III:
•

O desdobramento de vários
serviços locais de finanças.
Deste modo, deveria ser
criado mais um serviço
local de finanças na Póvoa
de Varzim, em Matosinhos,
na Maia e em Vila Nova de
Gaia.

•

Em contrapartida, deverá ser extinto um serviço de finanças do Porto, passando
este concelho a ter 6 serviços locais de finanças, com VSR médio de 114 mil acções.

•

Nos restantes concelhos desta região não se propõe qualquer alteração.
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Abordamos de seguida a NUTS III
do Tâmega (figura 17), uma
região que abrange um total de
15 concelhos. Para esta região,
propõe-se:
•

A extinção de um dos
serviços de finanças de
Felgueiras.

•

A junção dos serviços
locais de finanças de
Cabeceiras de Basto,
Celorico
de
Basto,
Mondim de Basto e
Ribeira de Pena (VSR
conjunto de 104 mil
acções)

•

E
dos
serviços
de
finanças
de
Baião,
Cinfães, Castelo de Paiva
e Resende (VSR conjunto de 140 mil acções).

•

Os restantes serviços locais manter-se-ão inalterados.

Quanto à NUTS III do Douro, é
apresentado o quadro da figura
seguinte. Esta região caracteriza-se
pelo facto de 14 dos seus 19 serviços
locais de finanças terem VSR inferior
a metade da média nacional. Assim, a
proposta do grupo de trabalho, para
esta região, passa obrigatoriamente
pela redução do número de serviços
locais de finanças.
Propõe-se assim, para esta região, os
seguintes serviços locais de finanças:
•

Vila
Real
inalterado);

(mantém-se

•

Peso da Régua, Mesão Frio e
Santa Marta de Penaguião (VSR
conjunto de 83 mil acções);

•

Armamar, Lamego e Tarouca
(VSR conjunto de 113 mil
acções);

•

Alijó, Carrazeda de Ansiães, Sabrosa e S. João da Pesqueira (VSR conjunto de 97 mil
acções);
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•

Moimenta da Beira, Penedono, Sernancelhe e Tabuaço (VSR conjunto de 91 mil
acções);

•

e Freixo de Espada-à-Cinta, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vila Nova de Foz Côa
(VSR conjunto de 83 mil acções).

Quanto às regiões da NUTS II
Norte, resta-nos analisar a
NUTS III de Entre Douro e
Vouga, figura 19. Esta região
é constituída por apenas 5
concelhos, vários dos quais
com mais do que um serviço
local
de
finanças.
Considerando o VSR, é
proposta a extinção de
alguns
desses
serviços.
Assim, é proposta:
•

a junção dos serviços
locais de finanças de
Arouca e Vale de
Cambra (VSR conjunto de 117 mil acções).

•

Para além desta realidade é proposta do grupo a extinção de um serviço local nos
concelhos de Santa Maria da Feira (os três serviços ficariam com um VSR médio de
113 mil acções)

•

e de Oliveira de Azeméis (VSR médio de 82 mil acções).

•

O serviço de finanças de S. João da Madeira ficaria inalterado.

Quanto às NUTS III da Região
Centro, começamos por analisar
a Região do Baixo Vouga, figura
20. Para esta região, são
propostos os seguintes serviços
locais de finanças:
•

Ovar, com VSR de 140 mil
acções
(acarreta
a
extinção de um dos
serviços
de
finanças
deste concelho);

•

Murtosa e Estarreja (VSR
conjunto de 97 mil
acções);

•

Aveiro (manutenção dos 2
serviços locais);

•

Vagos e Oliveira do Bairro
(VSR conjunto de 125 mil acções);
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•

Albergaria-a-velha e Sever do Vouga (VSR conjunto de 104 mil acções);

•

Águeda (mantém-se inalterado);

•

Ílhavo (mantém-se inalterado);

•

e Anadia e Mealhada (VSR conjunto de 125 mil acções).

Quanto à região de Dão-Lafões,
figura 21, também se caracteriza
por ter alguns serviços de
finanças (6) com VSR inferior a
metade da média nacional.
Considerando
o
VSR,
são
propostos os seguintes serviços
locais de finanças:
•

Castro Daire e S. Pedro do
Sul (VSR conjunto de 92
mil acções);

•

Oliveira de Frades e
Vouzela (VSR conjunto de
82 mil acções);

•

Mortágua, S. Comba Dão e
Carregal do Sal (VSR de
121 mil acções);

•

Nelas e Mangualde (VSR conjunto de 123 mil acções);

•

e Penalva do Castelo, Sátão, Aguiar da Beira e Vila Nova de Paiva (VSR conjunto de
87 mil acções).

•

Os concelhos de Viseu e de Tondela mantêm-se, por sua vez, inalterados, com dois
e um serviços locais de finanças, respectivamente.

A região da Beira Interior
Norte, conforme a figura
22, tem igualmente um
elevado
número
de
concelhos com reduzido
volume
de
serviço
realizado. De facto, à
excepção da Guarda e do
Sabugal, todos os serviços
locais de finanças têm VSR
inferior a metade da média
nacional, sendo que o
Sabugal apresenta um valor
inferior a 60% da média
nacional. Assim, o Grupo de
Trabalho propõe apenas 3 serviços locais de finanças para esta região:
•

Guarda e Manteigas (VSR conjunto de 112 mil acções);
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•

Celorico da Beira, Trancoso, Meda e Pinhal (VSR conjunto de 106 mil acções);

•

e Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida e Sabugal (VSR conjunto de 82 mil acções).

A NUTS III da Serra da Estrela
(figura 23) é composta apenas
por três concelhos. Sendo
assim, o Grupo de Trabalho
entende que
•

os três serviços locais
de finanças deverão ser
fundidos em apenas um,
que representará um VSR conjunto de 128 mil acções.

Situação semelhante verifica-se
na NUTS III da Cova da Beira,
vide figura 24. Os seus três
concelhos têm quatro serviços
locais de finanças, uma vez que
o concelho da Covilhã dispõe de
dois. Para esta região, o Grupo
de Trabalho propõe 2 serviços
locais de finanças:
•

Covilhã, que irá abranger todo o concelho;

•

e Belmonte e Fundão, com VSR conjunto de 107 mil acções.

Quanto à NUTS III do Baixo
Mondego (figura 25), coloca-se
um problema, uma vez que, para
evitar
a
descontinuidade
territorial dos serviços de
finanças,
•

terá de se manter o
serviço de finanças de
Penacova, que apresenta
um volume de serviço
realizado inferior às 40
mil acções.

•

Quanto a Coimbra e à
Figueira da Foz, deverão
manter-se os serviços locais actualmente existentes.

•

Finalmente, deverão ainda ser criados os seguintes serviços locais de finanças:
▪

Cantanhede e Mira (VSR conjunto de 120 mil acções);

▪

e Montemor-o-Velho, Condeixa-a-Nova e Soure (VSR conjunto de 143 mil
acções).
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Debruçamo-nos de seguida sobre
o Pinhal Litoral, figura 26. Para
esta região, é proposta:
•

a junção dos serviços
locais de finanças da
Batalha e Porto de Mós
(VSR conjunto de 125 mil
acções),

•

a criação de mais um
serviço local em Leiria
(que ficaria com uma
média de 125 mil acções por serviço)

•

e a manutenção da situação actual nos restantes.

Já no que diz respeito ao Pinhal
Interior
Norte
(figura
27),
constata-se a necessidade de
redução significativa do número
de serviços locais de finanças.
Como se pode observar, são vários
os serviços locais (10 dos 14
concelhos) com volume de serviço
inferior a metade da média
nacional.
Sendo
assim,
a
distribuição proposta pelo Grupo
de Trabalho é a seguinte:
•

serviço local de finanças
de Ansião, Alvaiázere,
Figueiró
dos
Vinhos,
Castanheira de Pêra e
Pedrógão Grande (VSR
conjunto de 116 mil
acções);

•

Tábua e Oliveira do Hospital (VSR conjunto de 93 mil acções);

•

Vila Nova de Poiares, Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra (VSR conjunto de 100 mil
acções);

•

e Lousã, Miranda do Corvo e Penela (VSR conjunto de 103 mil acções).
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Passando a análise para a região
do Pinhal Interior Sul (figura 28),
verificamos
que
apenas
um
concelho não apresenta valores
inferiores a metade da média
nacional. Assim, o Grupo de
Trabalho, tendo em conta o
reduzido volume de serviço,
entende que:
•

os serviços locais desta região deverão ser agrupados num só.

Quanto à Beira Interior Sul,
pensamos dever ser criada uma
excepção, em parte, à regra da
descontinuidade territorial. Como
resulta da figura 29, verifica-se
que, à excepção de Castelo
Branco, os restantes concelhos
desta região têm um volume de
serviço
extremamente
baixo.
Assim, seria de recomendar a
junção dos serviços de finanças de Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão. No
entanto, acontece que o concelho de Vila Velha de Ródão apenas faz fronteira, no que a
esta região diz respeito, com Castelo Branco. Assim, o Grupo de Trabalho propõe a criação
de dois serviços locais de finanças para esta região:
•

um serviço local de finanças, que teria competência territorial sobre o concelho de
Castelo Branco,

•

e outro, que teria competência sobre os concelhos de Vila Velha de Ródão,
Penamacor e Idanha-a-Nova.

Resta a análise, na região centro,
da NUTS III do Médio Tejo, Figura
30. Cumpre alertar para o facto de
já se ter verificado a extinção do
serviço de finanças Abrantes 2.
Quanto a esta região, o Grupo de
Trabalho entende que deverão ser
criados os seguintes serviços locais
de finanças:
•

Abrantes e Sardoal
conjunto
de
111
acções);

(VSR
mil

•

Vila Nova da Barquinha,
Constância e Entroncamento (VSR conjunto de 88 mil acções);

•

Tomar e Ferreira do Zêzere (VSR conjunto de 111 mil acções)
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•

e Torres Novas e Alcanena (VSR conjunto de 140 mil acções.

•

Quanto a Ourém, deverá manter-se inalterado.

Passamos de seguida à análise das regiões da NUTS II Lisboa e Vale do Tejo. Em primeiro
lugar, analisámos a região do
Oeste, composta por 12 concelhos.
Coloca-se para esta região (figura
31) um problema semelhante ao
verificado na região do Baixo
Mondego. De facto, verifica-se que
o concelho da Nazaré está
delimitado, em toda a sua
extensão,
pelo
concelho
de
Alcobaça. Por este facto,
•

deverá ser mantido o serviço
local de finanças da Nazaré,
uma vez que o VSR de
Alcobaça é, por si só,
demasiado elevado para que
se possa criar um serviço de
finanças com competência territorial sobre ambos os concelhos.

•

Nesta região, deverá ainda realçar-se a necessidade de desdobramento do actual
serviço de finanças das Caldas da Rainha, actualmente o décimo serviço com mais
elevado VSR.

•

Para além dos já referidos serviços de finanças de Alcobaça, Nazaré e Caldas da
Rainha, deverão ainda ser criados os seguintes serviços locais:
▪

Peniche e Óbidos, (com VSR conjunto de 102 mil acções);

▪

Lourinhã (mantém-se inalterado);

▪

Bombarral e Cadaval (VSR conjunto de 83 mil acções);

▪

Alenquer (mantém-se inalterado);

▪

Torres Vedras (mantêm-se os dois serviços actualmente existentes)

▪

e Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos (VSR conjunto de 71 mil acções).

Na NUTS III de Grande Lisboa, Figura 32, haverá também algumas correcções a fazer, que
passarão, essencialmente, pela proposta de criação de novos serviços locais de finanças.
Analisando o volume de serviço dos serviços locais existentes, verifica-se que a maior parte
deles tem valores manifestamente superiores à média nacional e mesmo ao parâmetro,
definido pelo Grupo de Trabalho, das 100 mil acções. Os exemplos de Cascais 1 e 2 (quarto
e nono serviços locais com mais volume de serviço realizado) e de Sintra (primeiro, décimo
quinto, décimo oitavo e décimo nono) são paradigmáticos. Deste modo, o Grupo de
Trabalho entende ser essencial o desdobramento dos actuais serviços locais de finanças.
•

A Amadora, em primeiro lugar, deverá ter mais um serviço local de finanças, o que
permitiria um número médio de VSR, por serviço local, de 98 mil.
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•

Os dois serviços locais de Cascais, por sua vez, deveriam ser desdobrados em mais
dois, o que permitiria uma
média de 100 mil acções
em cada serviço.

•

Quanto
a
Lisboa,
o
principal problema reside
nas
disparidades
existentes entre os vários
serviços locais, uma vez
que Lisboa 8 tem 165 mil
acções
realizadas,
e
outros serviços locais têm
menos de 100 mil. Sugerese assim, a alteração da
competência
territorial
dos serviços locais no
concelho
de
Lisboa.
Situação
semelhante
deveria ocorrer em Oeiras.

•

Em relação a Loures e a
Mafra não se sugere
qualquer alteração.

•

Quanto
a
Odivelas,
deveria ser criado mais um
serviço local, devendo
acontecer o mesmo no
concelho de Vila Franca de
Xira (que passaria de dois
para três serviços locais).

•

Finalmente, em relação a
Sintra,
deveriam
ser
criados mais três serviços
locais de finanças. Sintra
passaria, assim, a ter sete
serviços
locais
de
finanças, com volume de serviço médio de 113 mil acções. No seu total, esta região
passaria a ter 42 serviços locais de finanças.

Passando agora à análise da Região da Península de Setúbal (figura 33), verifica-se que, à
excepção do concelho de Alcochete, todos os restantes serviços locais de finanças têm
volume de serviço superior às 100 mil acções, verificando-se, em alguns casos, a existência
de valores bem superiores ao dobro da média nacional.
Considerando os dados disponíveis, somos da opinião que, nesta região, deverão ser criados
novos serviços de finanças em vários concelhos.
•

Assim, e em relação a Almada, deveria ser criado um novo serviço local, ficando os
quatro com VSR médio de 103 mil acções.
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•

Quanto ao Barreiro, sugere-se também a criação de um novo serviço local, uma vez
que um volume de trabalho de 210 mil acções é francamente excessivo,
representando o triplo da média nacional.

•

Também no Seixal e em Setúbal deverá ser criado um novo serviço local (passando
em ambos os concelhos de 2 para 3).

•

Os concelhos da Moita e
de
Sesimbra
deverão
manter-se
inalterados,
uma vez que o seu volume
de serviço é ligeiramente
superior ao parâmetro das
100 mil acções.

•

Quanto a Palmela, apesar
de este serviço local
apresentar um volume de
serviço de 146 mil acções,
o grupo de trabalho
entende que se deverá
manter apenas um serviço
local.

•

Resta
a
análise
de
Alcochete e Montijo. O Montijo é um concelho atípico, sendo um dos raros
concelhos do país sem continuidade territorial. Assim, e tendo em conta que
Alcochete apresenta um VSR de apenas 45 mil acções, o Grupo de Trabalho entende
que deverão ser criados dois serviços locais de finanças para estes dois concelhos.
▪

Um serviço de finanças teria competência sobre a parte oeste do concelho do
Montijo, que apresenta confrontações com os concelhos de Alcochete, Moita e
Palmela.

▪

O outro serviço de finanças teria competência territorial sobre o concelho de
Alcochete e sobre as freguesias rurais do concelho do Montijo: Santo Isidro de
Pegões, Pegões e Canha.

Passamos de seguida à análise da
Região da Lezíria do Tejo (figura
34).
Nesta região destaca-se o
concelho de Santarém, com VSR
superior às 177 mil acções. Face
a estes dados, entende-se que
•

deverá ser criado mais
um serviço de finanças
neste município.

•

Quanto aos restantes
concelhos, propõe-se a
sua junção. Assim, e
respeitando a regra da continuidade territorial, propomos a criação dos seguintes
serviços locais de finanças:
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▪

Rio Maior e Azambuja; Cartaxo e Salvaterra de Magos;

▪

Benavente e Coruche (todos com VSR conjunto de aproximadamente 115 mil
acções);

▪

e Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Golegã (VSR conjunto de 143 mil acções).

Feita a análise às NUTS II da Região de Lisboa e Vale do Tejo, passa-se de seguida à análise
do Alentejo.
Em primeiro lugar, procede-se à
análise da Região do Alto
Alentejo (figura 35).
Nesta região são vários os
concelhos que estão no grupo
dos serviços locais com volume
de serviço inferior a metade da
média nacional (12 em 15),
destacando-se concelhos como
Arronches e Crato (terceiro e
quarto serviços locais com
menor volume de serviço).
Considerando
estes
dados,
torna-se clara a necessidade de
reduzir, em larga escala, o
número de serviços locais de
finanças. Assim, o grupo de
trabalho propõe a criação de apenas três serviços locais:
•

Gavião, Nisa, Crato, Castelo de Vide, Marvão e Portalegre (VSR conjunto de 133 mil
acções);

•

Monforte, Arronches, Elvas e Campo Maior (VSR conjunto de 105 mil acções);

•

e Ponte de Sor, Mora, Avis, Alter do Chão e Fronteira (VSR conjunto de 108 mil
acções).

No que diz respeito ao Alentejo
Central (figura 36) constatamos
que esta região apresenta
concelhos com indicadores de
volume de serviço bastante
reduzidos, embora superiores aos
do Alto Alentejo. São vários os
concelhos com volume de serviço
inferior a metade da média
nacional, de que se destacam
Mourão e Sousel. Assim, em
relação a esta região, a proposta
deste grupo de trabalho passa
pela criação de cinco serviços
locais de finanças:
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•

Évora;

•

Alandroal, Reguengos de Monsaraz, Portel e Mourão (VSR conjunto de 83 mil
acções);

•

Borba, Redondo e Vila Viçosa (VSR conjunto de 94 mil acções);

•

Estremoz, Sousel e Arraiolos (VSR conjunto de 105 mil acções);

•

Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Viana do Alentejo (VSR conjunto de 120 mil
acções).

Passamos à análise da Região do
Baixo Alentejo, figura 37. Esta
região, à excepção de Beja,
apresenta
todos
os
seus
concelhos com valores de volume
de serviço inferiores a metade da
média
nacional.
Apresenta,
nomeadamente,
os
dois
concelhos do Continente com
menor
volume
de
serviço
(Barrancos, com volume de
serviço 15 vezes inferior à media
nacional, e Alvito). Deste modo,
e tal como se verificou para os
restantes concelhos do Alentejo,
o Grupo de Trabalho propõe uma
forte redução do número de serviços locais. A configuração dos serviços locais de finanças,
nesta região, teve ainda em atenção, para além dos critérios supra enunciados, um critério
geográfico, de modo a que a competência territorial de cada serviço local não fosse
demasiado grande. Assim, o grupo de trabalho entendeu criar quatro serviços de finanças
para esta região:
•

Serpa, Moura e Barrancos (VSR de 69 mil acções);

•

Vidigueira, Alvito, Cuba, Ferreira do Alentejo e Aljustrel (VSR conjunto de 77 mil
acções);

•

Ourique, Castro Verde, Mértola e Almodôvar (VSR conjunto de 78 mil acções);

•

e Beja (mantém-se inalterado).

Resta-nos analisar a região do
Alentejo Litoral, figura 38.
Esta região é composta apenas
por
cinco
concelhos,
que
apresentam, no seu conjunto, um
volume de serviço bastante
significativo, se comparados com
a maior parte dos concelhos do
Alentejo. O Grupo de Trabalho
propõe, assim, 3 serviços locais de finanças para esta região:
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•

Alcácer do Sal e Grândola (VSR conjunto de 85 mil acções);

•

Odemira e Sines (VSR conjunto de 105 mil acções)

•

e Santiago do Cacém.

Nesta região, salienta-se o facto de, também por razões de proximidade às populações,
serem criados serviços de finanças com volume de serviço inferior ao número regra das
cem mil acções.
Finalmente, e no que ao território
de Portugal Continental diz
respeito, falta-nos analisar a
Região do Algarve, que é
simultaneamente NUTS II e NUTS
III, figura 39. Nesta região,
proceder-se-á, em alguns casos, à
junção de serviços locais de
finanças, e noutros, ao seu
desdobramento. Quanto à junção
de serviços locais de finanças, ela
irá verificar-se nos concelhos mais
a este e a oeste desta região.
Assim, o Grupo de Trabalho
propõe:
•

•

•

a junção dos serviços
locais de finanças
▪

de Alcoutim, Castro
Marim e Vila Real de Santo António (VSR conjunto de 93 mil acções);

▪

de Tavira e de São Brás de Alportel (VSR conjunto de 144 mil acções);

▪

e de Aljezur, Monchique e Vila do Bispo (VSR conjunto de 76 mil acções).

Quanto aos desdobramentos de serviços locais de finanças, eles são propostos
▪

nos concelhos de Faro (que tem actualmente um volume de serviço equivalente
a 2,5 vezes a média nacional), Albufeira, Portimão e Lagos (todos estes
concelhos passariam a ter dois serviços locais de finanças);

▪

e no concelho de Loulé, que passaria a ter três serviços locais (cada um ficaria
com VSR médio de 90 mil acções).

Os restantes concelhos manter-se-iam inalterados: Olhão, Silves e Lagoa.

Resta, por fim, analisar os serviços locais da Região Autónoma dos Açores (figura 40).
Para esta região, entendeu-se dar primazia ao critério geográfico. Assim, fomos do
entendimento que deveria ser assegurado, por razões de proximidade, um serviço local de
finanças por ilha.
Deste modo, o Grupo de Trabalho propõe:
•

para a Ilha de São Miguel, dois serviços locais de finanças:
▪

um com competência territorial sobre o concelho de Ponta Delgada
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▪

•

e o outro com competência territorial sobre os restantes concelhos desta ilha:
Povoação, Ribeira Grande, Nordeste, Lagoa e Vila Franca do Campo (VSR
conjunto de 133 mil acções).

As restantes ilhas com mais de um
concelho são:
▪

Terceira (junção dos serviços locais
de Angra do Heroísmo e Praia da
Vitória, com VSR conjunto de 117
mil acções);

▪

Pico (junção dos serviços locais de
Madalena, Lajes do Pico e São
Roque do Pico, com VSR conjunto
de 37 mil acções);

▪

São Jorge (junção dos serviços de
finanças de Calheta e Velas, com
VSR conjunto de 20 mil acções);

▪

Flores (junção dos serviços de
finanças de Santa Cruz das Flores e
das Lajes das Flores, com VSR
conjunto de 11 mil acções).

▪

Em relação à ilha do Corvo, o grupo
de trabalho entende que, face à sua reduzida dimensão, a melhor solução
passaria por criar uma extensão do serviço local de finanças da ilha das Flores,
que poderia funcionar apenas em alguns dias da semana. As três restantes ilhas
manteriam, cada uma, um serviço local de finanças.

Segue-se agora um quadro resumo na figura 41, com o número total de serviços locais de
finanças proposto pelo Grupo de Trabalho, por NUTS II.
REGIÃO NUT II
NORTE
CENTRO
LISBOA E VALE DO TEJO
ALENTEJO
ALGARVE
AÇORES
TOTAL

N.º PROPOSTO
73
49
77
15
17
9
240

N.º ACTUAL

SALDO
109
98
71
47
17
19
361

-36
-49
6
-32
0
-10
-121

Figura 41

Como se pode concluir, é proposto, para o Continente e para os Açores, um total de 240
serviços locais de finanças, o que, comparado com o número actual, que se cifra em 361,
representa uma diminuição em 121 serviços (-33,5%). Em termos percentuais, as regiões
com maior redução são as do Alentejo (redução para 1/3 do existente), e dos Açores e do
Centro (redução para metade em ambos os casos). No Norte verifica-se uma redução em
1/3, não se verifica qualquer alteração no Algarve e a Região de Lisboa e Vale do Tejo é a
única que aumenta o número de serviços locais, embora esse aumento represente apenas
um acréscimo de seis serviços locais (108% do existente).
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Deverá ainda ter-se um conta um aspecto importante. A proposta do Grupo de Trabalho
não indica (nem o poderia fazer), nos casos em que se verifica a fusão de serviços
locais de finanças, qual a sua localização. Ora, esta questão é importante a dois níveis.
Por um lado, será importante deixar claro que, após ficar decidida a sede de cada serviço
local de finanças, deverá ter-se em conta essa solução no planeamento da gestão dos
restantes espaços, que serão libertos. Com efeito, não faria sentido estar a investir na
conservação de edifícios que, posteriormente, seriam libertos da sua função3.
Por outro lado, a definição das sedes dos serviços locais de finanças não prejudica a
possibilidade de, nos restantes concelhos de cada serviço local, serem criadas
extensões dos serviços de finanças, podendo para o efeito fomentar-se o
estabelecimento de protocolos com as autarquias locais, nos termos definidos pelas
alíneas c) e g) do n.º 8 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 21 de
Abril. A este propósito, uma das soluções possíveis será o fomentar da realização de
protocolos entre as autarquias locais e o actual Instituto para a Gestão das Lojas do
Cidadão (IGLC), de forma a aumentar o número de Postos de Atendimento ao Cidadão
(PAC). Refira-se que, actualmente, estão a funcionar 79 PAC, a maior parte dos quais em
instalações municipais.
A junção das tesourarias do Estado
Resta-nos a análise da possível junção das tesourarias do Estado. Com o Decreto-Lei n.º
237/2004, de 18 de Dezembro, procedeu-se à plena integração das tesourarias da Fazenda
Pública nos serviços locais de finanças, permitindo assim a racionalização dos meios
humanos e materiais. Ora, para uma maior racionalização de meios, o Grupo de Trabalho
entende que deverá ser considerada a eventual junção da tesouraria desta Direcção-Geral
com as tesourarias de outros ministérios, nomeadamente com as tesourarias do sistema da
segurança social (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social), e com as tesourarias
das Câmaras Municipais. Esta junção poderia estar relacionada com a sugestão, supra
referida, da realização de protocolos com as autarquias locais, e pressupõe ainda a
coincidência da competência territorial entre cada serviço local do actual Instituto de
Segurança Social, I.P. e os serviços locais de finanças.

D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Os principais benefícios retirados da nova estrutura devem-se, principalmente, à redução
do número de direcções regionais e de serviços locais de finanças. Tal redução permitirá
reduzir, em grande parte, as despesas fixas desta direcção geral, quer a nível de salários,
quer a nível de custos com as instalações.
Recursos Humanos
Esses benefícios não são, no entanto, quantificáveis neste momento, uma vez que não fica
definido de que modo a redução dos serviços locais e a extinção das 21 direcções distritais
de finanças (com a consequente criação de 12 direcções regionais) implicará a redução do
número de funcionários. Deve ter-se em conta que a criação de serviços de finanças, sejam
eles serviços locais ou direcções regionais, com volume de trabalho superior, implicará a

3

De um total de 925 fracções ou edifícios desta Direcção Geral, 295 encontram-se em estado de
conservação razoável e 124 encontram-se em mau estado. (Fonte: DGCI, Relatório de
Actividades 2004, p. 10).
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transferência de funcionários dos serviços de finanças extintos, pelo que a real
quantificação dos benefícios será sempre inferior aos valores aqui apresentados.
Reconhecendo a extrema falibilidade dos cálculos apresentados, será possível balizar os
ganhos que se podem obter com a redução da estrutura, tendo em conta o projecto
apresentado pelo Grupo de Trabalho.
Cumpre ainda alertar para a impossibilidade de se fazer estes cálculos em relação aos
serviços centrais, uma vez que não nos foi concedida a distribuição dos respectivos
funcionários pelas diversas estruturas (o que se justifica pelo facto do quadro de recursos
humanos dos serviços centrais desta direcção-geral ser global, não havendo lugar à
correspondente afectação a uma determinada micro-estrutura).
Quanto aos serviços periféricos, atender-se-á em primeiro lugar às direcções regionais. A
redução de 21 direcções distritais para 12 direcções regionais irá permitir, em tese, uma
forte descida do número de funcionários. Não será, no entanto, possível fazer um cálculo
fidedigno dos ganhos, uma vez que as novas direcções regionais têm uma base territorial
diferente das direcções distritais, pelo que as novas estruturas terão, em regra, uma
dimensão superior. Assim, apenas se pode afirmar que a redução para 12 direcções
regionais (57% do actual número de direcções distritais) irá reduzir o número de dirigentes
destas estruturas (que actualmente são 129). Quanto aos restantes funcionários, poder-seá dizer que pelo menos 57% se deverão manter.
No entanto, deverá manter-se em funções um número bastante superior de funcionários,
uma vez que, como já foi referido, o alargamento da competência territorial implicará o
surgimento de estruturas de maior dimensão.
Quanto aos serviços locais, é igualmente difícil estimar os benefícios quantitativos
alcançados com a redução destes serviços em um terço. Poder-se-á afirmar, tal como em
relação às direcções regionais, que a redução do número de serviços locais irá ocasionar
uma importante redução do número de pessoal da carreira de chefia tributária. Refira-se
que, em Dezembro de 2005, esta carreira apresentava um total de 1229 efectivos4.
No que respeita aos restantes funcionários, poder-se-á estimar uma redução que atingirá,
no máximo, um terço do número actual de funcionários. No entanto, a redução será
bastante inferior, porque, para manter os actuais níveis de produtividade, a redução em
um terço do número de funcionários implicaria necessariamente o aumento da
produtividade em percentagem semelhante, sendo certo que a progressiva
desmaterialização dos processos ajudará, em tese, a uma maior produtividade.
Assim, e em suma, terá de se salientar que a redução do número de funcionários, embora
importante, não será quantificável neste momento. Deverá ainda afirmar-se que a redução
de funcionários não será equivalente em todas as áreas, sendo de esperar mesmo que, em
áreas como a da inspecção e da justiça tributária, aumente o número de funcionários.
Instalações
De igual modo, embora se preveja uma poupança significativa nos custos de gestão dos
edifícios, não se consegue estimar o nível de poupança, uma vez que não ficam definidas
as sedes das novas direcções regionais e dos novos serviços locais de finanças. Quanto a

4

Com a seguinte distribuição: 191 chefes de Finanças de Nível I, 153 chefes de Finanças de Nível II;
599 chefes de Finanças-Adjuntos de nível I e 230 de Nível II; e 24 tesoureiros de nível I e 32
tesoureiros de nível II.
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este aspecto, não se deve descurar que a DGCI ocupa, no seu total, 925 fracções e ou
edifícios, dos quais 491 se encontram arrendados, 369 são considerados como
fracções/edifícios do Estado e 65 encontram-se cedidos gratuitamente, nomeadamente por
autarquias5. O nível de poupança dependerá, em larga medida, das opções feitas quanto à
localização dos serviços da DGCI, principalmente dos desconcentrados.
Finalmente, o Grupo de Trabalho entende que se deve manter a estrutura flexível da DGCI,
tal como está definida na actual lei orgânica. Assim, deve ser estabelecido, para os
serviços centrais, regionais e locais, um número máximo de divisões e de núcleos. Na lei
orgânica actual, está previsto que a estrutura flexível da DGCI tenha no máximo 179
divisões e 59 secções. Verifica-se, no entanto, que actualmente os serviços centrais da
DGCI têm um total de 63 divisões e núcleos, enquanto que as Direcções Distritais de
Finanças têm, no seu todo, 154 divisões, repartições e secções. Considerando a redução do
número de Direcções de Finanças, o Grupo de Trabalho propõe igualmente a redução do
número máximo de divisões para esta direcção geral.
Para além disso, e a um nível regional e local, deverão ser definidos critérios de distinção
entre as direcções regionais e entre os serviços locais de finanças, criando-se assim
estruturas de diferente dimensão, de modo a que cada estrutura esteja ajustada ao perfil
económico e demográfico da área territorial respectiva. À semelhança da lei orgânica
actual, deverá ser definido um número máximo de divisões e de núcleos por cada tipo de
serviço regional ou de serviço local de finanças (cfr. os artigos 37.º e 39.º da Portaria n.º
257/2005, de 16/3).

5

Cfr. Relatório de Actividades, ob. cit.
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4.2.10. Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
Sobre o Consumo (DGAIEC)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo é composta
actualmente por um Director-Geral e cinco Subdirectores-Gerais.
No que diz respeito às unidades operacionais, esta Direcção-Geral é composta por três
departamentos: departamento de gestão aduaneira, departamento de gestão dos impostos
especiais sobre o consumo e departamento de fiscalização e investigação. Quanto aos
serviços desconcentrados, é composta por três tipos de serviços periféricos (15 alfândegas,
16 delegações aduaneiras e 13 postos aduaneiros). Existem ainda dois serviços
desconcentrados na área da fiscalização aduaneira (Divisões Operacionais do Norte e do
Sul), e duas direcções regionais de contencioso e controlo aduaneiro, que asseguram
algumas actividades dos serviços periféricos dos distritos de Lisboa e Porto.

B)

Modelo Futuro

Missão da Estrutura
Exercer o controlo da fronteira externa comunitária e do território aduaneiro nacional
para fins fiscais, económicos e de protecção da sociedade, designadamente no âmbito
da cultura, do ambiente e da segurança e saúde públicas, bem como administrar os
impostos especiais sobre o consumo e os demais impostos indirectos que lhe estão
cometidos.

Atribuições da Estrutura


Assegurar a liquidação, cobrança e contabilização dos direitos de importação e
exportação, dos impostos especiais sobre o consumo e dos demais impostos
indirectos que lhe estão cometidos;



Exercer a acção de inspecção tributária, prevenindo e combatendo a fraude e
evasão fiscais, procedendo à realização de controlos, e prevenindo e reprimindo a
fraude e a evasão aduaneiras e fiscais e os tráficos ilícitos;



Assegurar a representação da Fazenda Pública junto dos tribunais;



Informar os particulares sobre as respectivas obrigações aduaneiras e fiscais e
apoiá-los no cumprimento das mesmas;



Garantir a aplicação das normas a que se encontram sujeitas as mercadorias
introduzidas no território aduaneiro da Comunidade, até que lhes seja atribuído um
destino aduaneiro;
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Garantir a atribuição de um destino aduaneiro às mercadorias nos termos da
legislação em vigor;



Assegurar a participação nos trabalhos dos órgãos e instituições competentes das
organizações internacionais de que Portugal seja parte.

Direcção-Geral das Alfândegas
e dos Impostos Especiais
Sobre o Consumo
DGAIEC
(1 DG, 5 SDG)

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
de Gestão de Recursos
Humanos, Financeiros
e Materiais

Conselho de Administração
Aduaneira

Conselho Técnico
Aduaneiro

Direcção de Serviços
da Receita Nacional
e dos Recursos
Próprios Comunitários

Direcção de Serviços
de Planeamento
e Organização

Direcção de Serviços
de Cooperação
Aduaneira
e Documentação

Direcção de Serviços
de Estudos,
Consultadoria Jurídica
e Contencioso

Direcção de Serviços
de Tributação
Aduaneira

Direcção de Serviços
de Regulação
Aduaneira

Direcção de Serviços
de Licenciamento

Direcção de Serviços
dos Impostos Especiais
sobre o consumo

Direcção de Serviços
dos Impostos
sobre os Veículos
Automóveis e o Valor
Acrescentado

Laboratório

Direcção de Serviços
Antifraude

Divisão Operacional
do Norte

Divisão Operacional
do Sul

Direcção de Serviços
de Auditoria
Interna

Unidades
operacionais

Unidades
desconcentrados

Alfândegas
Alfândegas

Delegações
Delegações

Postos Aduaneiros
Postos Aduaneiros
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Unidades
Orgânicas

Competências

Conselho Técnico
Aduaneiro

Decidir sobre as contestações de carácter técnico suscitadas no
acto de verificação das mercadorias ou posteriormente ao seu
desalfandegamento, relacionadas com a classificação pautal,
origem ou valor das mercadorias.

Conselho de
Administração
Aduaneira



Aprovar os regulamentos internos da DGAIEC, incluindo o seu
próprio regimento;



Aprovar os projectos do plano e do relatório de actividades;



Aprovar a proposta de orçamento;



Aprovar o projecto de plano anual de formação profissional;



Aprovar o projecto de balanço social;



Competências consultivas nas seguintes matérias:

Direcção de
Serviços de
Tributação
Aduaneira
Propõem-se duas
divisões

•

Criação, modificação ou extinção de serviços e fixação dos
respectivos níveis, quando for caso disso;

•

Gestão do pessoal, nomeadamente quanto aos critérios de
afectação, mobilidade de pessoal e fixação de quadros de
pessoal;

•

Alterações ao regime do pessoal;

•

Identificação das necessidades de informação
contribuintes e agentes económicos nas suas relações
a Direcção-Geral e tratar o resultado de audição das
sugestões relativamente aos serviços prestados
DGAIEC;

•

Sugestão de ideias, metodologias e acções que permitam
melhorar a relação com os agentes económicos e que
possibilitem a racionalização e simplificação dos
procedimentos administrativos;

•

Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que o
Director-Geral entenda submeter-lhe.

dos
com
suas
pela



Acompanhar a execução do plano de actividades e do
orçamento.



Elaborar, manter actualizada e difundir a pauta de serviço nos
diversos suportes em conformidade com a Pauta Aduaneira
Comum;



Integrar na pauta de serviço, em colaboração com os restantes
serviços normativos, as medidas nacionais e comunitárias
aplicáveis
ao
desalfandegamento
das
mercadorias,
designadamente nos domínios da protecção sanitária,
fitossanitária e de qualidade dos produtos, e a informação
relativa a outras imposições legais a cobrar pelas alfândegas;

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 94

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Regulação
Aduaneira

Competências


Assegurar, em matéria pautal, a divulgação da informação
nacional e comunitária tendente à uniformidade de
classificação das mercadorias;



Emitir pareceres e recomendações de classificação e, bem
assim, proceder ao exame sumário dos autos em processo de
contestação;



Assegurar a gestão das informações pautais vinculativas,
incluindo a sua emissão, integração na base de dados
comunitária e controlo da sua coerência com as existentes
nessa base;



Manter actualizadas as versões em língua portuguesa da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado e respectivas Notas
Explicativas, dos pareceres de classificação da Organização
Mundial das Alfândegas, bem como das Notas Explicativas da
Nomenclatura Combinada;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções com vista à
correcta aplicação da legislação relativa à origem das
mercadorias;



Colaborar com outras entidades na elaboração e aplicação dos
acordos preferenciais celebrados entre a Comunidade e países
terceiros;



Promover acções de controlo documental, seja no âmbito da
utilização dos procedimentos simplificados de emissão de
provas de origem, seja no domínio do seu controlo a
posteriori, de acordo com os métodos de cooperação
administrativa previstos nos vários regimes preferenciais;



Emitir informações vinculativas;



Assegurar a abertura e gestão dos contingentes, dos tectos
pautais comunitários, das suspensões de direitos aduaneiros e
das medidas anti-dumping;



Promover a recolha e o tratamento de dados estatísticos
relativos a medidas de vigilância comunitárias, no âmbito da
política comercial comum;



Proceder à elaboração de instruções com vista à aplicação das
normas sobre o valor aduaneiro das mercadorias;



Proceder ao exame prévio e sumário dos autos em processo de
contestação sobre origem e valor aduaneiro.



Proceder a estudos e à elaboração de instruções, com vista a
uma actuação uniforme dos serviços, relativamente às
mercadorias introduzidas no território aduaneiro da
Comunidade e sua apresentação à alfândega até que lhes seja
atribuído um destino aduaneiro;
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Unidades
Orgânicas

Competências


Proceder a estudos e à elaboração de instruções para
aplicação das disposições legais relativas aos regimes de
importação, exportação, trânsito e à reexportação;



Elaborar instruções para aplicação da legislação comunitária
referente às organizações comuns de mercado no domínio da
política agrícola;



Coordenar o tratamento dos processos aduaneiros relativos a
mercadorias que sejam objecto de concessão de restituições à
exportação de produtos agrícolas ou de outros montantes;



Acompanhar os processos relativos às irregularidades
resultantes da violação das regras da política agrícola, com
incidência financeira no âmbito do FEOGA - Garantir e apoiar
as respectivas acções de controlo;



Proceder à elaboração de instruções para a aplicação das
disposições relativas à declaração aduaneira, nos seus diversos
suportes, e aos estudos tendentes à simplificação e
racionalização dos documentos e formalidades necessários ao
desalfandegamento de mercadorias;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções com vista à
aplicação das disposições legais relativas aos regimes
aduaneiros económicos e às operações privilegiadas;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções com vista à
correcta aplicação das disposições legais relativas às zonas
francas e aos entrepostos francos;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções sobre a
aplicação do tratamento pautal favorável em função do
destino especial das mercadorias;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções com vista à
concessão dos estatutos de armazém de depósito temporário e
de armazém de exportação;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções para
aplicação das disposições legais relativas à inutilização e ao
abandono das mercadorias;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções com vista à
correcta aplicação das disposições legais relativas à
intervenção das autoridades aduaneiras em relação às
mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de
propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que
violem esses direitos;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções com vista à
correcta aplicação das disposições legais relativas ao controlo
do comércio internacional de espécies da fauna e da flora
ameaçadas de extinção (Convenção CITES), à exportação de

Propõem-se duas
divisões
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Unidades
Orgânicas

Competências
bens culturais e à fiscalização e controlo da entrada e saída,
da União Europeia, de resíduos perigosos.

Direcção de
Serviços de
Licenciamento
Pode
compreender duas
divisões

Direcção de
Serviços dos
Impostos
Especiais sobre o
Consumo
Pode integrar
duas divisões



Efectuar o licenciamento e a gestão dos regimes restritivos do
comércio de produtos agrícolas, industriais e estratégicos, de
acordo com a legislação comunitária e nacional aplicável;



Alimentar a base de dados relativa ao licenciamento do
comércio externo de produtos agrícolas, industriais e
estratégicos, assegurando a sua constante actualização;



Gerir as garantias constituídas no domínio do licenciamento do
comércio externo de produtos agrícolas;



Definir procedimentos e elaborar instruções para aplicação da
legislação relativa à certificação e ao licenciamento;



Apreciar os pedidos relativos ao exercício da actividade de
importação, exportação, trânsito e colocação no mercado dos
produtos químicos identificados na legislação nacional e
comunitária como susceptíveis de serem utilizados na
produção ilícita de estupefacientes e substâncias psicotrópicas
e efectuar o licenciamento do seu comércio externo, de
acordo com a legislação aplicável;



Colaborar com os organismos competentes, nacionais ou
internacionais, na elaboração de normas relativas à
comercialização dos precursores de estupefacientes e de
substâncias psicotrópicas, bem como dos produtos
estratégicos.



Participar no processo comunitário de harmonização dos
impostos sobre os produtos petrolíferos e energéticos, o álcool
e as bebidas alcoólicas e os tabacos manufacturados;



Elaborar estudos, pareceres e colaborar na elaboração de
projectos de diplomas com vista à definição e aplicação do
regime fiscal daqueles impostos;



Proceder à elaboração de instruções para aplicação uniforme
dos procedimentos relativos àqueles impostos;



Preparar a previsão orçamental das receitas relativas a cada
um dos impostos e acompanhar a respectiva execução
orçamental;



Propor as taxas dos impostos especiais sobre o consumo a
aplicar no continente e acompanhar a evolução das taxas dos
impostos aplicáveis nas Regiões Autónomas;



Colaborar com outros organismos e entidades competentes na
execução da política fiscal definida para cada um dos
impostos;



Apreciar os processos de isenção de imposto que devam ser
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Unidades
Orgânicas

Competências
tratados a nível central;

Direcção de
Serviços dos
Impostos sobre os
Veículos
Automóveis e o
Valor
Acrescentado
Pode Integrar
duas divisões



Colaborar com os serviços competentes na preparação de
medidas de política integradas nas áreas da saúde, do
ambiente, da energia e dos transportes;



Controlar a atribuição de estampilhas especiais ou fiscais;



Colaborar na elaboração de normas de identificação e das
condições de medição dos produtos petrolíferos e energéticos;



Colaborar com os serviços competentes na elaboração de
normas de identificação e das condições de medição do álcool
e das bebidas alcoólicas;



Tratar as questões relativas ao regime geral de detenção,
circulação e controlo dos produtos sujeitos a impostos
especiais sobre o consumo.



Elaborar estudos, pareceres e colaborar na elaboração de
projectos de diplomas com vista à definição e aplicação do
regime fiscal dos veículos automóveis;



Elaborar instruções com vista à aplicação uniforme dos
procedimentos relativos ao imposto automóvel e a outros
impostos sobre veículos administrados pela DGAIEC;



Preparar a previsão orçamental das receitas e da despesa
relativa ao imposto automóvel;



Participar no processo comunitário de harmonização dos
impostos sobre os veículos automóveis;



Colaborar com outros organismos e serviços competentes no
controlo da utilização e destino dos veículos automóveis que
beneficiam de isenção ou redução de imposto;



Colaborar com os serviços competentes na preparação de
medidas de política integradas nas áreas do ambiente, da
energia, dos transportes e social;



Proceder a estudos, participar em iniciativas legislativas e
elaborar instruções relativas à definição e aplicação do regime
do imposto sobre o valor acrescentado na importação de
mercadorias e nas transacções intracomunitárias cuja
cobrança seja da competência da DGAIEC;



Colaborar com os serviços competentes na identificação das
mercadorias com enquadramento nas listas anexas ao Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado;



Preparar a previsão orçamental das receitas relativas ao
imposto sobre o valor acrescentado na vertente aduaneira;



Colaborar com os serviços competentes na execução da
política fiscal definida para o imposto sobre o valor
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Unidades
Orgânicas

Competências
acrescentado;


Colaborar com os serviços competentes na regulamentação e
aplicação do imposto do selo com incidência aduaneira.

Direcção de
Serviços Antifraude



Centralizar e proceder ao tratamento integrado de dados
aduaneiros e fiscais, de natureza estratégica, necessários à
definição das medidas de política de prevenção e repressão da
fraude;

Propõem-se duas
divisões



Centralizar e proceder ao tratamento integrado de
informações de natureza táctica ou operacional, tendo em
vista a prevenção e repressão da fraude aduaneira e fiscal,
designadamente
no
tráfico
de
mercadorias
cuja
comercialização está sujeita a medidas proibitivas ou
restritivas, e difundir essas informações, directamente, pelos
serviços operacionais e periféricos, por forma a orientar a sua
actividade;



Centralizar o tratamento da informação relativa aos controlos,
fraudes e irregularidades a fornecer aos serviços da Comissão,
nos termos da legislação comunitária;



Centralizar e difundir a informação no âmbito dos sistemas
anti-fraude nacionais, comunitários e internacionais, de
acordo com as normas estabelecidas para cada uma das
respectivas aplicações;



Definir critérios, aplicar as metodologias de análise de risco no
tratamento da informação recolhida e difundir os resultados
pelos serviços, de forma directa e orientada;



Emitir parecer e coordenar as acções necessárias à execução
dos acordos de cooperação aduaneira e assistência mútua
administrativa de âmbito comunitário e internacional, com
incidência directa na prevenção e repressão da fraude
aduaneira e fiscal;



Promover a cooperação administrativa entre a DGAIEC e outras
entidades públicas ou privadas, tendo em vista a troca regular
de informações relativas à luta anti-fraude;



Elaborar o plano nacional de inspecção e fiscalização
aduaneira, bem como coordenar e avaliar a sua execução;



Promover, preparar e controlar acções de vigilância e de
fiscalização aduaneira e fiscal;



Executar o plano nacional de inspecção e fiscalização
aduaneira, acções de vigilância e de fiscalização aduaneira e
fiscal, bem como quaisquer outras actividades operacionais,
incluindo as acções de controlo relacionadas com os
financiamentos concedidos no âmbito da política agrícola
comum;
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Unidades
Orgânicas

Divisões
Operacionais
Anti-Fraude do
Norte e do Sul

Competências


Promover a operacionalização e a optimização de
equipamentos de controlo não intrusivo, no exercício do
controlo de mercadorias e de meios de transporte, na
fronteira externa;



Fixar os princípios a que se deve submeter o exercício da
actividade fiscalizadora e controlar o desenvolvimento dos
programas de acções elaborados e executados pelos serviços
operacionais, centrais e periféricos;



Definir e proceder à análise dos indicadores destinados à
avaliação periódica das acções de fiscalização e de controlo e
propor as medidas correctivas que se revelem necessárias;



Proceder a estudos e à elaboração de instruções,
nomeadamente destinados à uniformização de procedimentos
relacionados com a actividade de fiscalização e de inspecção;



Assegurar a execução de diligências de investigação no quadro
dos actos de inquérito respeitantes a crimes aduaneiros, ou a
outros, cuja investigação seja delegada na DGAIEC;



Promover e coordenar os contactos necessários, no plano
nacional, comunitário e internacional, com as entidades
competentes, no âmbito de investigações e diligências
relativas a processos-crime de natureza aduaneira e fiscal,
garantindo a necessária articulação com os serviços periféricos
no mesmo domínio;



Colaborar com outras entidades administrativas ou policiais,
no plano nacional, comunitário e internacional, por forma a
assegurar a execução e a optimização das acções de
fiscalização e de controlo;



Colaborar com os organismos competentes, nacionais ou
internacionais, na aplicação de normas relativas à
comercialização de estupefacientes e de substâncias
psicotrópicas e dos respectivos precursores, bem como dos
produtos estratégicos.

No respectivo âmbito territorial:


Participar na elaboração do plano nacional de inspecção e
fiscalização aduaneira;



Executar o plano nacional de inspecção e fiscalização
aduaneira, acções de vigilância e de fiscalização aduaneira e
fiscal, bem como quaisquer outras actividades operacionais,
incluindo as acções de controlo relacionadas com os
financiamentos concedidos no âmbito da política agrícola
comum;



Executar diligências de investigação no quadro dos actos de
inquérito respeitantes a crimes aduaneiros, ou a outros cuja
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Unidades
Orgânicas

Competências
investigação seja delegada na DGAIEC;

Laboratório



Participar em acções conjuntas com outras entidades
administrativas ou policiais dirigidas à prevenção e repressão
da fraude aduaneira e fiscal;



Proceder à recolha, tratamento e difusão da informação
operacional e táctica necessária ao desenvolvimento da
actividade operacional;



Contribuir para a definição de critérios para aplicação de
análise de risco;



Contribuir para a elaboração de indicadores susceptíveis de
avaliar os resultados obtidos nas acções de controlo, a fim de
possibilitar as adaptações sistemáticas ao nível da estratégia
definida no domínio da prevenção e repressão da fraude.



Elaborar e propor o plano de estudos laboratoriais e de
execução de análises, tendo em conta as necessidades dos
serviços, as mercadorias mais sensíveis e o tipo de análises
mais solicitado;



Colaborar com os serviços nacionais e instituições comunitárias
competentes na definição de normas sobre colheita de
amostras;



Realizar
estudos
laboratoriais,
designadamente
em
colaboração com outros laboratórios aduaneiros, comunitários,
tendo em vista a aplicação da regulamentação comunitária
sobre métodos de análise;



Proceder à execução das análises que se mostrem necessárias
ao correcto enquadramento pautal e fiscal das mercadorias e à
instrução dos processos do contencioso fiscal e do contencioso
técnico-aduaneiro;



Difundir para os serviços competentes da DGAIEC os resultados
das análises indiciadores de fraude;



Executar as análises dos corantes e desnaturantes mandados
adoptar;



Preparar e distribuir aos serviços e demais autoridades
fiscalizadoras os materiais de ensaio necessários para a
detecção de situações de irregularidade fiscal;



Realizar análises solicitadas por outras entidades públicas ou
privadas;



Impulsionar a modernização e adaptação do Laboratório,
providenciando a aquisição dos meios técnicos e materiais
necessários.
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Unidades
Orgânicas

Competências

Direcção de
Serviços de
Gestão de
Recursos
Humanos,
Financeiros e
Materiais



Preparar as políticas de pessoal;



Elaborar o balanço social;



Proceder ao levantamento dos indicadores de gestão e garantir
a sua actualização permanente bem como das respectivas
bases de dados;



Elaborar o plano anual de formação e avaliar a sua execução,
mediante a elaboração do respectivo relatório anual;

Pode integrar três
divisões



Assegurar a coordenação e gestão dos programas comunitários
de qualificação profissional adaptados à evolução do processo
comunitário;



Colaborar, sempre que solicitado, na preparação de acções de
formação, esclarecimento e divulgação requeridas ou
promovidas por entidades estranhas à DGAIEC sobre matéria
da sua competência, designadamente no âmbito da
cooperação;



Preparar as propostas de orçamento da DGAIEC, com base nos
respectivos programas anuais e plurianuais de actividades,
bem como acompanhar a execução orçamental;



Assegurar a gestão e o controlo contabilístico das receitas
próprias da DGAIEC e dos financiamentos comunitários;



Executar o orçamento, assegurando todos os procedimentos
administrativos relativos ao cabimento e processamento das
despesas, bem como propor e proceder às alterações
orçamentais que se mostrem necessárias ao funcionamento dos
serviços;



Proceder ao controlo da legalidade dos processos relativos a
despesas e definir, na área da sua competência, as regras
internas de actuação dos serviços;



Elaborar indicadores de gestão que permitam acompanhar a
evolução da situação financeira da DGAIEC;



Elaborar a conta de gerência a submeter à apreciação do
Tribunal de Contas;



Assegurar a gestão do fundo criado pelo artigo 8.º do DecretoLei n.º 433/99, de 26 de Outubro;



Promover a constituição, reconstituição e liquidação do fundo
de maneio;



Assegurar os procedimentos relativos à aquisição de todos os
bens e serviços necessários ao normal funcionamento dos
serviços, sem prejuízo da avaliação das necessidades a
efectuar pelas demais unidades orgânicas, e gerir os bens
patrimoniais e de consumo corrente;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Auditoria Interna

Competências


Assegurar a gestão e controlo dos armazéns de material e
impressos;



Analisar e propor o preço de venda ao público dos impressos
de venda e outras publicações e serviços ligados à actividade
aduaneira;



Apoiar instrumentalmente a publicação gráfica e electrónica
de documentação técnica;



Instruir os processos relativos a viaturas abandonadas a favor
do parque de viaturas do Estado, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 31/85, de 25 de Janeiro;



Assegurar a coordenação das matérias relativas ao destino das
mercadorias abandonadas, perdidas ou em qualquer
outra situação de posse jurídica do Estado;



Analisar e dar parecer sobre as propostas de venda, afectação
e inutilização de mercadorias;



Instruir os processos relativos a pagamentos de juros
indemnizatórios e de outras indemnizações a remeter à
Secretaria-Geral do Ministério;



Coordenar a gestão das instalações da DGAIEC;



Organizar e manter actualizado o inventário dos bens
patrimoniais da DGAIEC;



Organizar o arquivo central não histórico da DGAIEC,
assegurando a recolha, tratamento, selecção e eliminação da
documentação de conservação temporária;



Garantir o funcionamento em matéria de expediente e
correspondência dos serviços centrais.



Desenvolver acções no âmbito da auditoria de gestão;



Analisar e avaliar, em termos de eficácia e eficiência, a
actividade prosseguida pelos serviços, detectando e
caracterizando os factores e as situações condicionantes ou
impeditivas da realização dos objectivos superiormente
definidos;



Verificar o cumprimento das disposições legais e
regulamentares e identificar as situações de falta de
uniformidade na aplicação dos procedimentos aduaneiros e
administrativos;



Recolher informações, elaborar relatórios e propor medidas
tendentes à eliminação das eventuais disfunções ou
incorrecções detectadas;



Colaborar nas acções de controlo externas efectuadas aos
serviços, designadamente nas das instituições comunitárias;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços da
Receita Nacional
e dos Recursos
Próprios
Comunitários
Pode
compreender duas
divisões

Competências


Coordenar o exercício do contraditório relativo às acções de
controlo efectuadas por entidades externas à DGAIEC e
acompanhar o seguimento pelos serviços das sugestões
formuladas pelas referidas entidades;



Colaborar com a Inspecção-Geral de Finanças no âmbito dos
princípios de coordenação consagrados no Sistema Nacional de
Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI);



Cooperar, em matéria de auditoria interna, com os
departamentos similares dos outros Estados membros da União
Europeia e com os serviços da Comissão das Comunidades
Europeias.



Preparar a previsão mensal das receitas a cobrar pela DGAIEC
e participar no acompanhamento da respectiva execução
orçamental;



Recolher e tratar toda a informação relativa aos diferentes
tipos de movimentos contabilísticos previstos no sistema de
contabilização das receitas do Estado;



Dar execução aos pedidos de reembolso, de restituição e de
entrega de fundos de operações de tesouraria solicitados pelos
serviços;



Participar na elaboração das estatísticas fiscais publicadas
pelo INE;



Elaborar instruções, informações e pareceres em matéria de
contabilização, de funcionamento e controlo das tesourarias
aduaneiras, bem como pronunciar-se sobre os meios de
pagamento utilizados;



Assegurar a boa aplicação das tabelas referentes às taxas de
tráfego e de emolumentos a cobrar nas estâncias aduaneiras;



Assegurar o apoio técnico e administrativo à gestão do Fundo
de Estabilização Aduaneiro;



Coordenar a informação relativa à situação tributária dos
contribuintes para efeitos de concessão de benefícios fiscais;



Elaborar instruções, informações e pareceres em matéria de
dívida relativa a direitos de importação e de exportação;



Analisar os casos em que, fundamentadamente se coloquem
dúvidas quanto à efectuação de um registo de liquidação a
posteriori e organizar e enviar os respectivos processos à
Comissão das Comunidades Europeias, sempre que tal se
justifique;



Analisar os casos de reembolso de direitos e de dispensa de
pagamento de direitos, abrangidos pelo artigo 236.º,
conjugado com o n.º 2 do artigo 220.º, e pelo artigo 239.º,
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Unidades
Orgânicas

Competências
todos do Código Aduaneiro Comunitário, e organizar e enviar
os respectivos processos à Comissão das Comunidades
Europeias, sempre que tal se justifique;

Direcção de
Serviços de
Estudos,
Consultadoria
Jurídica e
Contencioso



Preparar as decisões de suspensão da obrigação de pagamento,
quando for apresentado um pedido de dispensa de pagamento
que deva ser analisado por este serviço, ao abrigo das
disposições referidas na alínea anterior;



Assegurar a correcta aplicação da regulamentação comunitária
relativa aos recursos próprios, designadamente através da
coordenação dos procedimentos relativos à sua contabilização,
bem como elaborar instruções, informações e pareceres
respeitantes a esses procedimentos;



Preparar a previsão das receitas relativas aos recursos próprios
comunitários a inscrever no Orçamento da União Europeia e no
Orçamento do Estado;



Acompanhar, do ponto de vista contabilístico e financeiro, os
casos de fraude e irregularidades que incidam sobre recursos
próprios, nos termos da regulamentação comunitária aplicável;



Instruir os processos relativos à assistência mútua entre os
Estados membros da União Europeia em matéria de cobrança
de créditos;



Coordenar a matéria relativa às garantias aduaneiras e fiscais,
elaborando e difundindo as respectivas instruções.



Acompanhar, junto dos tribunais, os processos de contencioso
administrativo e fiscal em que por lei caiba ao director-geral
ou aos subdirectores-gerais a representação dos interesses do
Estado;



Colaborar na preparação de projectos de diploma que relevem
das atribuições de outros serviços, assegurando, se necessário,
a respectiva coordenação interdepartamental e participar na
preparação de outros projectos de diploma, nas condições
superiormente determinadas;



Realizar estudos e emitir pareceres e informações, de
natureza jurídica, que se relacionem com matérias de
natureza administrativa e tributária;



Propor orientações e instruções que contribuam para a
interpretação e aplicação mais uniforme da legislação de
carácter geral, em matéria administrativa e tributária, pelos
serviços aduaneiros;



Assegurar o tratamento da informação relativa aos processos
de contra-ordenação, tendo em vista, designadamente, a
apresentação de propostas de alteração do quadro legal
aplicável e de medidas de gestão processual;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Planeamento e
Organização

Competências


Execução de trabalhos de investigação e de estudo comparado
da legislação aduaneira internacional, bem como da legislação
nacional, nomeadamente relativa aos impostos especiais sobre
o consumo geridos pela DGAIEC;



Estudo da documentação produzida pela Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Económico com incidência
aduaneira e fiscal com interesse para a DGAIEC;



Acompanhamento das directrizes dimanadas da Organização
Mundial do Comércio, e seu devido enquadramento no
tratamento dos fluxos internacionais de bens, de serviços e da
propriedade intelectual;



Estudo da documentação produzida pela Organização Mundial
das Alfândegas e da União Europeia considerada de interesse
para os serviços;



Recolha e tratamento de informação, quando for de interesse
para a prossecução das atribuições da DGAIEC, no que respeita
às relações comerciais e de investimento ligado ao comércio
internacional, e as experiências de outros blocos de integração
económica;



Tratamento estatístico do comércio internacional do País,
seriando-o por subsectores.



Coordenar e assegurar a elaboração dos planos plurianuais e
anuais de actividades para a DGAIEC;



Coordenar e assegurar a elaboração do relatório anual de
actividades;



Definir indicadores de gestão relativos à actividade dos
serviços da DGAIEC destinados ao acompanhamento e
avaliação do seu funcionamento;



Coordenar e assegurar planos de acção que visem o
aperfeiçoamento e qualidade dos serviços;



Proceder a estudos e emitir pareceres sobre a distribuição
espacial das instalações e a implantação de postos de
trabalho, atendendo a critérios de racionalidade e
funcionalidade;



Propor e incrementar métodos, formas e procedimentos de
organização de trabalho, nomeadamente tendo em conta o
recurso a novas tecnologias;



Acompanhar o desenvolvimento e a implantação de aplicações
e soluções tecnológicas com vista ao tratamento automático
do sistema de informação;



Gerir a página da DGAIEC na Internet;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Cooperação
Aduaneira e
Documentação

Competências


Propor a celebração de contratos-programa com a DGITA;



Contribuir para a elaboração do plano anual dos sistemas de
informação, bem como coordenar e controlar a carteira de
projectos definidos;



Proceder à avaliação das necessidades de meios técnicos e
tecnológicos indispensáveis à execução dos controlos
aduaneiros e tomar as medidas conducentes à sua aquisição e
funcionamento.



Estudar e participar na elaboração de tratados, convenções e
acordos bilaterais ou multilaterais com incidência aduaneira
cuja apreciação não seja da competência específica de outros
serviços;



Assegurar a representação da DGAIEC nas reuniões a efectuar
no quadro de convenções bilaterais e multilaterais, bem como
preparar, designadamente, as reuniões do Comité de Política
Aduaneira;



Reunir a informação relativa à adopção no âmbito interno de
medidas decididas nas reuniões de âmbito comunitário e
internacional;



Proceder ao estudo e elaborar propostas de medidas
destinadas a desenvolver a cooperação aduaneira com as
administrações de outros países, designadamente com os
membros da comunidade dos países de língua portuguesa;



Elaborar, no domínio da sua competência, instruções para os
serviços relativamente à aplicação de tratados, convenções ou
acordos de que o País seja parte integrante;



Organizar e manter actualizado o acervo de convenções,
tratados e acordos internacionais e comunitários relevantes
em matéria aduaneira;



Organizar e manter actualizado um centro de documentação,
centralizando e disponibilizando a legislação e jurisprudência
relevante para o exercício das actividades prosseguidas pelos
serviços da DGAIEC, assegurando-lhes ainda o necessário apoio
documental e bibliográfico;



Coordenar e acompanhar a
Arquivístico da DGAIEC;



Assegurar a recolha, selecção e tratamento da documentação
histórica e organizar e gerir o arquivo histórico da DGAIEC;



Promover a inventariação
museológico aduaneiro;



Proceder à publicação da documentação técnica;
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Unidades
Orgânicas

Alfândegas

Competências


Assegurar o serviço de relações públicas da DGAIEC.



Exercer acções de controlo sobre as mercadorias e os meios de
transporte introduzidos no território aduaneiro da Comunidade
e sobre os locais de armazenamento das mercadorias sob
acção fiscal, bem como garantir o cumprimento das
formalidades aduaneiras necessárias à apresentação das
mercadorias à alfândega e no âmbito do processo de
desalfandegamento das mercadorias;



Atribuir às mercadorias um destino aduaneiro;



Proceder à liquidação e cobrança dos direitos aduaneiros, dos
impostos especiais sobre o consumo e demais imposições a
cobrar pelas alfândegas;



Decidir, no quadro da sua competência, os pedidos de franquia
e de isenção de âmbito aduaneiro e fiscal, bem como garantir
a aplicação dos regimes pautais preferenciais e dos que
conferem um tratamento pautal diferenciado;



Analisar e decidir os casos de reembolso de direitos e de
dispensa de pagamento de direitos;



Suspender a obrigação de pagamento de direitos;



Decidir, no quadro da sua competência, os casos de suspensão
de execução das decisões contestadas com fundamento no
artigo 244.º do Código Aduaneiro Comunitário;



Assegurar a gestão corrente da caução global para
desalfandegamento das mercadorias e demais garantias
fiscais;



Promover o controlo a posteriori da documentação aduaneira e
fiscal e organizar os processos de cobrança a posteriori
decorrentes dos procedimentos de desalfandegamento, quer
de direitos aduaneiros quer de impostos sobre o consumo;



Organizar os processos de impugnação judicial dos actos da
autoria do director da alfândega ou de outra entidade sua
subordinada e remetê-los ao representante da Fazenda
Pública;



Proceder à extracção de certidões de dívida com vista à
organização dos processos de execução fiscal e acompanhar os
respectivos processos;



Instruir os processos e proceder à venda de mercadorias,
solicitando, se necessário, parecer técnico do serviço central
competente;



Proceder à recolha e tratamento da informação, ao nível da
sua área de jurisdição, com vista, designadamente, à
aplicação da análise de risco, por forma a facilitar e orientar a
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Unidades
Orgânicas

Competências
execução de toda a actividade aduaneira e fiscal;


Proceder à recolha e difusão da informação no âmbito dos
sistemas anti-fraude comunitário e nacional, de acordo com as
normas estabelecidas para cada uma das respectivas
aplicações;



Assegurar, no domínio da troca de informações, o permanente
relacionamento com a Direcção de Serviços Anti-fraude;



Elaborar e executar programas de acção de controlo de
natureza fiscalizadora em conformidade com o estabelecido no
plano referido na alínea h) do n.º 2 do artigo 10.º e efectuar
acções de carácter imediato, bem como acções de natureza
inspectiva desde que superiormente determinadas;



Fiscalizar os meios de transporte e as mercadorias sujeitas a
acção fiscal aduaneira, exercendo os controlos necessários à
prevenção e repressão da fraude aduaneira e fiscal,
isoladamente ou em acções conjuntas, em articulação com os
serviços centrais, com outras entidades administrativas ou
policiais;



Controlar e fiscalizar a entrada, a permanência e a saída das
embarcações, designadamente das de recreio;



Manter permanentemente actualizada informação sobre os
processos-crime e sobre os processos de contra-ordenação;



Instruir os processos de contra-ordenação, no âmbito da sua
competência;



Acompanhar, junto dos tribunais tributários, os processos de
contencioso aduaneiro e fiscal;



Acompanhar, junto dos tribunais administrativos e fiscais, os
processos de contencioso administrativo, relativos a actos
praticados pelo director da alfândega ou por outra entidade
sua subordinada;



Assegurar a execução das tarefas relativas à assiduidade,
férias e licenças, aposentação, ADSE e outros benefícios
sociais dos funcionários, bem como das demais tarefas
administrativas em matéria de gestão corrente de pessoal;



Coordenar e informar os pedidos de afectação e movimentação
de pessoal, analisando as necessidades manifestadas pelos
serviços periféricos dependentes;



Assegurar a execução das tarefas administrativas relativas à
aquisição de bens e serviços e à segurança e conservação das
instalações, bem como gerir os bens materiais que lhe estão
afectos, mantendo actualizado o respectivo inventário;



Assegurar as tarefas necessárias em matéria de expediente da
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Unidades
Orgânicas

Competências
correspondência e de arquivo;


C)

Elaborar anualmente o levantamento dos recursos humanos e
materiais existentes, bem como os necessários à prossecução
dos objectivos definidos.

Alterações Introduzidas

Alteração Proposta

Fundamentação

Junção das Direcções de
Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, e de
Recursos Financeiros e
Materiais



Concorrência estrutural de funções entre ambas as
entidades, nomeadamente no âmbito dos
procedimentos prévios de realização de despesas;



Possibilita a gestão integrada dos recursos (bens
móveis e imóveis) desta Direcção Geral.

Integração do Núcleo de
Estudos Aduaneiros na DS de
Consultadoria Jurídica e de
Contencioso

Concorrência estrutural de funções.

Extinção das Direcções
Regionais de Contencioso e
Controlo Aduaneiro de
Lisboa e do Porto



A competência territorial destas direcções
regionais não é uniforme, uma vez que para
algumas actividades (relativas às matérias jurídicocontenciosas e à venda de mercadorias) a área
territorial de cada direcção regional inclui apenas
os serviços periféricos dos distritos de Lisboa e
Porto, e para outras actividades estas direcções
regionais têm competência territorial sobre todo o
país;



A competência para desempenhar estas actividades
deverá passar para os serviços periféricos
(alfândegas).



Os serviços concentrados desta Direcção-Geral são,
em parte, constituídos por serviços periféricos
(alfândegas, delegações e postos aduaneiros);



Vários postos aduaneiros têm um número
extremamente reduzido de funcionários, na maior
parte das vezes assistentes administrativos ou
técnicos profissionais;



As funções desempenhadas por esses postos
aduaneiros poderão ser desempenhadas de um
modo mais eficiente pelas alfândegas, obtendo-se
ganhos
em termos
de centralização de
procedimentos.

Redução do número de
serviços periféricos
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Torna-se necessário explicitar as várias opções feitas pelo Grupo de Trabalho em relação a
esta Direcção-Geral, tendo em conta as orientações que foram transmitidas.
Em primeiro lugar, entende-se justificada a manutenção da Direcção de Serviços de
Cooperação Aduaneira e Documentação, tendo em conta a especificidade dos acordos
internacionais em matéria fiscal e aduaneira negociados por esta estrutura.
Deve ainda referir-se, de modo especial, a redução do número de serviços
desconcentrados, nomeadamente do número de postos aduaneiros. Tendo em conta que,
em termos aduaneiros, apenas é importante o controlo da fronteira externa comunitária,
terá de ser equacionada a manutenção de 13 postos aduaneiros. Actualmente, a sua
existência apenas se justifica pelo controle efectuado ao nível dos Impostos Especiais sobre
o Consumo. Tendo em conta o número reduzido de efectivos em alguns postos periféricos,
bem como o facto de existirem postos em áreas geográficas vizinhas, o Grupo de Trabalho
entende dever ser reduzido o número destes postos. Assim, e tendo em consideração estes
aspectos, deverão ser extintos os seguintes serviços periféricos:

D)

•

Delegação Aduaneira da Covilhã, cujas competências passarão a ser desempenhadas
pela Delegação Aduaneira de Vilar Formoso.

•

Postos Aduaneiros de Lagos, Vilamoura e Vila Real de Santo António. Estes postos
têm, no seu total, 4 funcionários, devendo as respectivas competências passar para
o posto aduaneiro de Portimão que, tendo em conta o acréscimo de competências,
poderia passar a delegação aduaneira.

•

Posto Aduaneiro de Cascais. Este serviço deverá ser extinto, devendo as respectivas
competências ser desempenhadas pela Alfândega Marítima de Lisboa.

•

Posto Aduaneiro de Portalegre, passando as competências a ser desempenhadas
pela Delegação Aduaneira de Elvas.

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Não é possível quantificar os benefícios que se podem esperar face a esta nova estrutura,
uma vez que apenas se propõe a extinção de duas direcções regionais e a junção de duas
direcções de serviços. Existem alterações importantes que não se reflectem na estrutura,
uma vez que dizem respeito apenas à centralização de competências que estavam
cometidas aos serviços periféricos.
A extinção das duas direcções regionais reduzirá o quadro de pessoal desta Direcção-Geral em 87 funcionários, dos quais 6 são dirigentes. Deverá, no entanto, ter-se em
atenção que a redução efectiva será menor, uma vez que a transferência das atribuições
das direcções regionais para as alfândegas implicará o aumento do número de efectivos
nestes serviços.
Embora não esteja prevista na proposta, deverá iniciar-se um processo de centralização de
todos os serviços de apoio, que actualmente são realizados pelos serviços periféricos, com
vista a que possam ser desempenhadas pela Direcção de Serviços de Gestão de Recursos
Humanos, Financeiros e Materiais.
Deverá, ainda, ter-se em consideração que a redução do número de postos aduaneiros
poderá provocar o aumento das despesas relacionadas com as ajudas de custo.
Apresenta-se, finalmente, um quadro com o resumo das alterações efectuadas:
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Tipo de Estruturas

Actuais

Propostas

Saldo

Direcções de Serviço

16

13

-3

Divisões e Núcleos

26

21

-5

Serviços Periféricos

44

38

-6
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4.2.11. Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público
(DGAEP)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A actual estrutura da Direcção-Geral da Administração Pública (DGAP) segue um modelo
hierarquizado, sendo composta por um Director-Geral e dois Subdirectores-Gerais
responsáveis por sete Departamentos.

B)

Modelo Futuro

O Grupo de Trabalho propõe a total reorganização da DGAP, passando este organismo a
adoptar a designação de «Direcção Geral da Administração e do Emprego Público»
(DGAEP).
De acordo com a Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, optou-se, no entanto, por se manter o
mesmo modelo orgânico, ou seja, uma estrutura de tipo hierarquizada.
Assim, a estrutura proposta para a Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público
é a seguinte:
Direcção-Geral da Administração e
do Emprego Público
DGAEP
(1 DG, 2 SDG)

Observatório
de Emprego Público

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos

Direcção de Serviços
de Gestão da
Informação

Divisão
de Relações Públicas
Internacionais

Unidades
operacionais

Direcção de Serviços
de Administração
Púbica

Direcção de Serviços
de Regimes Jurídicos
de Emprego Público

Direcção de Serviços
de Gestão
do Emprego Público

Direcção de Serviços
de Gestão
da Mobilidade

Missão da Estrutura
Desenvolver, promover e acompanhar, de forma dinâmica e sistemática, modelos
organizacionais e políticas de emprego, de desenvolvimento profissional e da
mobilidade na Administração Pública, garantindo a coerência global do sistema, a
racionalização das estruturas e a promoção da qualidade dos serviços.
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Atribuições da Estrutura
As atribuições da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público exercem-se
fundamentalmente nos domínios organizacional e das políticas de emprego público e de
recursos humanos da Administração Central, abrangendo as seguintes áreas:


Estruturas orgânicas, quadros e carreiras de pessoal;



Política salarial;



Regime e condições de prestação de trabalho;



Segurança Social;



Recrutamento e selecção de pessoal;



Formação e aperfeiçoamento profissional;



Gestão e desenvolvimento de recursos humanos;



Mobilidade e reafectação de efectivos.

Unidades
Orgânicas

Competências

Observatório do
Emprego Público



Disponibilizar, em articulação com o Instituto Nacional de
Estatística, de informação sobre os recursos humanos da
Administração Pública e o emprego público com vista à
avaliação da implementação das Políticas Públicas nas áreas
da sua competência;



Contribuir para a definição e planeamento das políticas
relativas aos domínios organizacional e de recursos humanos
da Administração Pública;



Assegurar o acesso, recolha e tratamento de informação
estatística com vista ao acompanhamento e avaliação da
implementação das políticas de reestruturação da
Administração Central do Estado;



Assegurar a articulação com departamentos congéneres, a
nível nacional e internacional, tendo em vista a harmonização
estatística e a intercomunicabilidade de dados.



Assegurar a gestão de recursos humanos, promovendo o
recrutamento e a selecção de pessoal;



Assegurar a gestão do Expediente e da Contabilidade;



Elaborar o Balanço Social da DGAEP e as contas do próprio
organismo;



Elaborar o orçamento e gerir a respectiva execução;



Elaborar o Plano e o Relatório de Actividades anual;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do

Direcção de
Serviços
Administrativos
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Unidades
Orgânicas

Competências
organismo;

Direcção de
Serviços de
Gestão da
Informação



Efectuar a respectiva
patrimonial;

gestão

económica,

financeira

e



Efectuar o serviço de arquivo geral.



Assegurar a gestão e actualização permanente dos sistemas de
informação de recursos humanos, designadamente da base de
dados de recursos humanos da Administração Pública (BDAP);



Assegurar a recolha, o tratamento e a divulgação de
informação actualizada relativa à estrutura organizacional de
toda a Administração Pública Central.

Divisão de
Relações Públicas
e Internacionais

Dependendo directamente do Director-Geral, assegura as relações
públicas do organismo, nomeadamente a nível internacional,
abrangendo, entre outras, as seguintes áreas: tratamento de
questões referentes às relações com as Administrações Públicas
Europeias e organizações internacionais; integração em grupos de
trabalho da rede EPAN; reuniões da DG em cada presidência da
União Europeia.

Direcção de
Serviços de
Administração
Pública



Preparar, propor e acompanhar a execução das políticas
relativas aos modelos organizacionais no âmbito da
Administração Pública, por forma a garantir a racionalização
das estruturas e a promoção da qualidade dos serviços;



Prestar apoio à estruturas organizacionais no que se refere à
elaboração de leis de enquadramento e de regulamentação
orgânica dos serviços;



Intervir e/ou preparar a legislação sobre planeamento e
avaliação dos serviços;



Garantir uma permanente dinâmica de modernização na
Administração Pública nas respectivas áreas de intervenção,
nomeadamente através de estudos de direito comparado sobre
os regimes jurídicos das administrações públicas de outros
países, designadamente dos da União Europeia e permanente
informação sobre a sua evolução;



Apoiar às actividades de gestão dos serviços públicos,
nomeadamente à gestão por objectivos e seu planeamento
(Planos de Actividades, Balanço Social e Relatórios de
Actividades);



Dinamizar o recurso, por parte dos serviços da Administração
Pública, a novos modelos de funcionamento e a soluções e
modelos inovadores;



Estimular a gestão pela qualidade, designadamente através da
promoção da utilização da Estrutura Comum de Avaliação na
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Unidades
Orgânicas

Competências
Administração Pública e da difusão das boas práticas
identificadas;

Direcção de
Serviços de
Regimes
Jurídicos de
Emprego Público

Direcção de
Serviços de
Gestão do
Emprego Público



Em articulação com a Agência para a Modernização
Administrativa, I.P., elaborar e divulgar informação e
documentos metodológicos relacionados com os temas de
inovação e qualidade em serviços públicos, designadamente no
que respeita à avaliação do impacte de medidas de
modernização administrativa;



Elaborar estudos relativos a iniciativas em matéria de
inovação, modernização ou qualidade, de natureza
interdepartamental.



Elaborar estudos, propor e apreciar medidas e iniciativas
legislativas e prestar apoio técnico em matéria de relações
jurídicas de emprego, regimes de condições de trabalho e
sistemas de protecção social, garantindo a sua harmonização e
coerência estatutária;



Intervir na definição e regulamentação das áreas relacionadas
com o emprego público, nomeadamente vínculos (nomeação e
contrato individual de trabalho), carreiras, remunerações,
regimes de trabalho (horários, faltas e licenças) e
regulamentação colectiva;



Preparar e difundir orientações técnicas necessárias à
uniformidade e coerência da aplicação das políticas
desenvolvidas, designadamente no que se refere à relação
jurídica de emprego;



Avaliar o desenvolvimento das políticas de regimes de trabalho
na Administração Pública, identificar necessidades de
intervenção e propor as necessárias medidas de correcção;



Desenvolver estudos de avaliação e aperfeiçoamento do
sistema remuneratório da Administração Pública, tendo em
conta a inserção do emprego público no âmbito do emprego
em geral e as tendências de evolução no seio das
administrações da União Europeia.



Garantir a aplicação da Política de Emprego definida para a
Administração Pública central (controlo de admissões,
recrutamento, estágios profissionais);



Garantir a articulação e dinamização da oferta e procura de
emprego no âmbito da Administração Pública em articulação
com os diversos departamentos ministeriais, designadamente
na gestão da Bolsa de Emprego Público (BEP);



Propor e desenvolver novas técnicas e processos de
recrutamento e selecção de pessoal adequado à organização e
dinâmica das diversas carreiras;
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Unidades
Orgânicas

Direcção de
Serviços de
Gestão da
Mobilidade

C)

Competências


Propor e implementar, em articulação com o Instituto
Nacional de Administração (INA), as políticas de formação,
desenvolvimento profissional e certificação profissionais para a
gestão das carreiras da Administração Pública e conceber e
preparar metodologias adequadas à elaboração de diagnósticos
de necessidades de formação;



Proceder à elaboração de estudos de perfis profissionais e
perfis de competências e o desenvolvimento de técnicas e
metodologias de análise psicológica e sua aplicação;



Garantir o acompanhamento sistemático da aplicação do
sistema integrado de avaliação na Administração Pública
(SIADAP), promovendo as necessárias medidas de correcção
com vista ao seu aperfeiçoamento e eficácia.



Implementar as acções necessárias à utilização dos
instrumentos de mobilidade para a colocação do pessoal em
situação de inactividade e dinamizar, em articulação com os
diversos departamentos governamentais, a colocação desses
efectivos;



Proceder à identificação do potencial individual dos efectivos
colocados em situação de inactividade de forma a determinar,
em articulação com estes e de acordo com as necessidades da
Administração Pública, as respectivas opções de carreira,
dotando-os, para esse efeito, das técnicas e competências
necessárias.

Alterações Introduzidas

Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção da DGAP
e criação, em sua
substituição, da
Direcção-Geral da
Administração e
do Emprego
Público (DGAEP)



Esgotamento, em grande parte, da missão histórica da DGAP
motivado pela introdução e progressivo alargamento do
regime do Contrato Individual de Trabalho na Administração
Pública e consequente diminuição da importância do regime
da Função Pública;



Necessidade de assumir uma nova perspectiva de
desenvolvimento organizacional a qual, mediante o recurso a
novos processos e modelos de gestão de recursos humanos,
coloca as pessoas no centro do modelo de gestão como seu
factor critico de sucesso;



Constatação, na análise do conjunto das actividades
desenvolvidas pela DGAP, do peso excessivo assumido por
aquelas derivadas do relacionamento deste organismo com os
vários serviços da Administração Pública;
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Alteração Proposta

Criação de uma
Direcção de
Serviços
totalmente
vocacionada para
a gestão do
pessoal colocado
na situação de
inactividade

Fundamentação


Com efeito, entre as várias atribuições da DGAP inclui-se a
prestação de assessoria técnica no âmbito das matérias da
sua competência, actividade que, na prática, tem consumido
um número desproporcional dos seus recursos. A título de
exemplo, em 2004 a DGAP emitiu 484 pareceres e
informações em resposta a consultas dos serviços sobre
relação jurídica de emprego público, duração e horário de
trabalho, férias, faltas e licenças, direitos de exercício
colectivo, maternidade e paternidade, estatuto de
trabalhador estudante, protecção social, acumulação de
funções e incompatibilidades, estatuto disciplinar e outras
matérias relacionadas com o regime de condições de
trabalho;



Formalmente, tratam-se de competências que, de acordo
com as disposições conjugadas do n.º 2 do art. 14º e alíneas
b) e c), do art. 31º, todas da Lei n.º 4/2004, se encontram já
atribuídas às Secretarias-Gerais dos Ministérios. Na realidade,
estas continuam constantemente a solicitar a intervenção da
DGAP nestas matérias. Julga-se que esta situação será mais
rapidamente ultrapassada com a extinção da «velha» DAGP.



A aplicação do PRACE pressupõe um incremento significativo
desta actividade, razão para que o Grupo de Trabalho
proponha a criação de uma unidade orgânica exclusivamente
dedicada à sua prossecução;



As competências atribuídas a esta unidade orgânica
pressupõem que a mesma as prossiga de forma dinâmica e
não meramente jurídica e formal;



Ou seja, mais do que uma mera gestão formal dos efectivos
colocados na situação de inactividade, propõe-se que esta
unidade desenvolva uma verdadeira Gestão de Recursos
Humanos no âmbito da toda Administração Pública;



Esta gestão terá como objectivo apoiar e promover, de forma
dinâmica, a rápida reinserção profissional dos referidos
efectivos, designadamente através do recurso à sua
requalificação e reconversão profissionais.

Criação de uma
única Direcção de
Serviços para as
áreas de serviços
administrativos

Junção, numa mesma unidade orgânica, das áreas entendidas
como de suporte e passíveis de virem a integrar uma futura
estrutura de serviços partilhados.

Criação, entre as
áreas de suporte,
de uma Direcção
de Serviços de
Gestão da



Entidade à qual compete a gestão e a actualização
permanente dos sistemas de informação de recursos humanos
e das estruturas organizacionais da Administração Pública;



Assegura o fornecimento, constante e actualizado, da
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Alteração Proposta

Fundamentação
informação que servirá de suporte ao desenvolvimento da
actividade da DGAEP.

Informação
Externalização da
actividade de
recrutamento e
selecção de
pessoal



O Grupo de Trabalho propõe a externalização destas
actividades, por entender que as mesmas não integram a
missão proposta para a DGAEP;



Deste modo, as acções de recrutamento e selecção de
pessoal para a Administração Pública que, nos termos da lei,
devam ser centralizadas, poderão ser externalizadas para
uma unidade de serviços partilhados;



As acções de recrutamento individualmente solicitadas pelos
serviços ou organismos públicos poderão ser satisfeitas
mediante o recurso à mesma unidade de serviços partilhados,
ou, em alternativa, ao mercado.

Extinção do
Departamento de
Organização e
Gestão dos
Sistemas
Informáticos



Como foi determinado, serão atribuídas ao Departamento de
TIC as funções de apoio informático (assistência técnica) aos
vários organismos do Ministério das Finanças e da
Administração Pública, centralizando assim todas as funções
de “back-office” em termos de sistemas de informação;



Deste modo, entendeu o GT propor a sua extinção;

Extinção do
Núcleo de Artes
Gráficas e
externalização das
suas funções



O Núcleo de Artes Gráficas (NAG) foi criado pelo Despacho n.º
4426/2005 (2.ªsérie), de 14 de Fevereiro de 2005,
competindo-lhe «assegurar a actividade de concepção
gráfica, paginação, composição e edição electrónica de texto
e imagem, montagem, impressão e acabamentos das edições
e outros produtos a publicar pela DGAP, bem como gerir o
parque gráfico e os respectivos meios»;



Trata-se de uma actividade de suporte cuja relevância para a
prossecução da missão da DGAEP é muito reduzida;



De acordo com as informações obtidas pelo Grupo de
Trabalho esta unidade opera com equipamento obsoleto o
que se traduz, quanto ao respectivo produto final, em custos
bastantes superiores aos praticados no mercado para
produtos semelhantes;



Paralelamente este equipamento, pela sua dimensão, ocupa,
em termos de instalações, um espaço excessivo
relativamente à importância das funções que desempenha;



Assim, o Grupo de Trabalho entende propor a extinção deste
núcleo e a externalização das suas actividades;



Relativamente ao equipamento em causa, e atendendo aos
custos excessivos que implica o seu funcionamento, o Grupo
de Trabalho propõe:
•

A sua imediata desactivação;
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Alteração Proposta

Fundamentação
•

Funcionamento
por projectos no
nível inferior a
Direcção de
Serviços

Extinção da
Divisão de
Documentação e
transferência do
seu acervo
documental para o
INA

A realização, por parte da Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S.A., - entidade pública com melhor
conhecimento técnico do equipamento em causa – da sua
avaliação com o objectivo de apurar o seu eventual valor
(económico e/ou histórico) e, consequentemente,
determinar o respectivo destino.



A DGAP tem desenvolvido a sua intervenção através de
programas, projectos e actividades realizados em torno de
dois eixos principais: racionalizar e reestruturar a
administração pública e modernizar a gestão de recursos
humanos. De acordo com o Relatório de Actividades de 2004
desenvolveu, nesse ano, 126 actividades correntes e 82
projectos (que abrangeram simultaneamente várias áreas).



Constatando este “quase” equilíbrio, entre o número de
actividades correntes e número de projectos desenvolvidos, o
Grupo de Trabalho entendeu não propor a criação de
quaisquer outras divisões – para além da Divisão de Relações
Públicas e Internacionais – por entender que, abaixo do nível
das Direcções de Serviços operacionais deverá aplicar-se o
previsto pelo n.º 3 do art. 2oº da Lei n.º 4/2004, norma que
estipula que: «Quando seja exclusivamente adoptada a
estrutura hierarquizada, e desde que se justifique, com vista
a aumentar a flexibilidade e eficácia na gestão, podem ser
criadas, por despacho do respectivo dirigente máximo,
equipas de projecto temporárias e com objectivos
especificados».



A Divisão de Documentação (DD) foi criada pelo Despacho n.º
4426/2005 (2.ªsérie) de 14 de Fevereiro de 2005,
competindo-lhe «organizar e manter o sistema de
documentação científica e técnica relacionado com a
actividade da DGAP, programar e coordenar a aquisição,
permuta e oferta de publicações de origem nacional ou
estrangeira, organizar, actualizar e gerir o acervo
bibliográfico e documental, participar em redes de
informação e cooperar com as entidades gestoras de bases de
dados nacionais e internacionais, bem como proceder à
implementação de sistemas de gestão de documentos,
estudando e propondo normas tendentes à sua uniformização
e classificação, e elaborar e actualizar as tabelas gerais de
avaliação, selecção e eliminação de documentos, de acordo
com a legislação em vigor.»;



Concorre estruturalmente com o Centro de Documentação
proposto para o Instituto Nacional de Administração (INA),
razão pela qual o GT propõe a sua extinção e a transferência
da respectiva documentação para este Centro.
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D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Relativamente à proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho para este organismo não é
possível, para já, apresentar uma quantificação precisa dos respectivos benefícios até
porque não se efectua, grandes cortes a nível do simples número de unidades orgânicas.
Com efeito, as vantagens do modelo proposto surgem, em primeiro lugar, do facto de a
nova Direcção Geral da Administração e do Emprego Público adoptar, face à DGAP, uma
estrutura mais flexível, possibilitando a obtenção de economias de custos e ganhos de
eficiência no seu funcionamento.
Por outro lado, a externalização de algumas das actividades hoje desempenhadas pela
DGAP (nomeadamente, as desempenhadas pelo actual Núcleo de Artes Gráficas)
permitirão, também, disponibilizar um número significativo de funcionários.
É, pois, expectável uma redução das despesas fixas, nomeadamente a nível de salários,
deste novo organismo face às actuais despesas de funcionamento da DGAP.
É um facto que, na composição dos quadros de recursos humanos da nova Direcção-Geral
será, certamente, dado um maior peso ao pessoal técnico superior, grupo a que apenas
correspondem 72 elementos dos 214 que actualmente compõem o quadro de pessoal da
DGAP.
Não obstante, as alterações estruturais agora propostas permitem efectivamente prever
uma redução substancial do número de funcionários em grupos profissionais tais como o
auxiliar e operário (actualmente, na DGAP, em número de 35), pessoal técnico profissional
e administrativo (84) e informático (8).
Se, numa perspectiva conservadora, contemplarmos uma redução de 20% em cada um
destes grupos profissionais, com a excepção dos informáticos que será de 100% em virtude
das suas funções passarem a ser asseguradas externamente, e aí incluirmos o regresso à
sua origem dos funcionários provenientes de outros quadros, poderemos, só nesta área,
contemplar ganhos anuais superiores 600.000 euros.
Relativamente aos benefícios decorrentes da extinção do actual NAG (Núcleo de Artes
Gráficas) da DGAP importa, em adenda ao Relatório Sectorial (Fase II) já apresentado,
indicar os respectivos custos anuais, informação que apenas foi possível obter após a
conclusão do referido Relatório.
Assim, o Núcleo de Artes Gráficas gerou, em 2005, uma receita própria no valor de
14.487,52 €, resultante da venda de manuais, livros e trabalhos esporádicos, contra uma
despesa de 278.817,67 €
O quadro seguinte demonstra as despesas e as receitas do NAG relativas ao ano de 2005.

RECEITAS
Facturação

3.932,36 €

Vendas a dinheiro

10.555,16 €
Total de receitas de 2005

14.487,52 €

DESPESAS
Contrato de Limpeza
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1.817,71 €

Serviço Pest Control

24.169,01 €

Vigilância
Cont. Assist. Fotocopiadora GP225

574,70 €

Cont. Assist. Telecopiadora L350

139,77 €

Cont. Assist. Ar Condicionado

1.072,80 €
148,75 €

Revisão dos Extintores
Matérias-primas e Subsidiárias e Reparações de Máquinas

6.077,75 €

Electricidade

5.994,36 €
11.419,08 €

Rendas

753,81 €

Água

2.938,13 €

Comunicações

210.867,00 €

Vencimentos ilíquidos
TOTAL do Centro de Custos NAG

278.817,67 €

Deste modo, e como se comprova pelo quadro seguinte, as receitas geradas pelo NAG
apenas cobrem em 5.2% das suas despesas globais.
Quanto aos recursos humanos afectos a este núcleo contabilizavam-se, em 18 de Maio de
2006, um total de 16 funcionários, distribuídos do seguinte modo:
1 - Técnica Principal;
1 - Técnico Profissional principal;
1 - Técnico profissional de 1ª classe;
1 - Desenhador de Artes gráficas especialista principal;
2 - Desenhador de Artes gráficas especialista;
1 -Assistente Administrativo Principal;
1 - Encarregado oficinas de encadernação;
3 - Impressor de offset principal;
3 - Impressor de offset;
1 - Encadernador principal;
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4.2.12. Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (ADSE)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A ADSE tem uma estrutura hierarquizada, com um Director-Geral e dois SubdirectoresGerais, responsáveis por oito direcções de serviços e três gabinetes equiparados a
direcções de serviços.

B)

Modelo Futuro

A proposta do Grupo de Trabalho será no sentido de manter um modelo organizacional
hierarquizado, com um Director-Geral e dois Subdirectores-Gerais.
Deverá ser repensada a possibilidade da externalização da actividade da ADSE, através, por
exemplo, da contratação de seguros de saúde, situação que seria mais vantajosa para o
Estado e também para os beneficiários. Por outro lado, e tendo em conta a manutenção da
ADSE, deverá ser feito, com urgência, um esforço de informatização destes serviços, visto
que a maior parte dos recursos humanos da ADSE se destina ao tratamento de documentos
de despesa para posterior pagamento, tanto a beneficiários como a prestadores de
cuidados de saúde.
O Grupo de Trabalho propõe o seguinte organograma:

Direcção-Geral de Protecção Social
aos Funcionários e Agentes
da Administração Pública
ADSE
(1 DG, 2 SDG)

Conselho Consultivo

Consultadoria Médica

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos

Direcção de Serviços
Financeiros

Direcção de Serviços
de Auditoria

Unidades
operacionais

Direcção de Serviços
Beneficiários

Direcção de Serviços
de Prestação
de Cuidados de Saúde

Direcção de Serviços
de Atendimento
e Comunicação
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Missão da Estrutura
Assegurar a protecção aos seus utentes nos domínios da promoção da saúde, prevenção
da doença, tratamento e reabilitação e proceder à verificação dos encargos familiares e
seu registo, bem como intervir a favor dos beneficiários em caso de eventos que
tenham como consequência uma alteração desfavorável do equilíbrio entre as suas
necessidades e os meios de que dispõe para as satisfazer.

Atribuições da Estrutura


Organizar, implementar, orientar e controlar todas as formas de protecção social,
em estreita colaboração com a Direcção-Geral da Administração Pública e com os
serviços e instituições dependentes do Ministério da Saúde, do Ministério do
Trabalho da Solidariedade Social e outros organismos estatais ou particulares
congéneres;



Propor as medidas adequadas à utilização dos recursos que lhe sejam atribuídos, de
forma a prosseguir os seus fins dentro dos princípios de uma gestão por objectivos;



Celebrar os acordos, convenções, contratos e protocolos que interessem ao
desempenho da sua missão;



Tomar as providências indispensáveis à verificação do rigoroso cumprimento dos
instrumentos contratuais mencionados na alínea anterior;



Promover o registo dos encargos familiares na Administração Pública e propor a
definição de critérios de aplicação do direito às respectivas prestações;



Proceder à recolha e tratamento sistemáticos dos elementos económico-financeiros
e estatísticos da protecção social da Administração Pública;



Dar parecer sobre todas as acções desenvolvidas por entidades públicas na área da
sua especialidade;



Exercer as funções de órgão de consulta, esclarecendo as dúvidas apresentadas
pelos serviços públicos sobre assuntos que constituam matéria da sua competência;



Contribuir para o desenvolvimento da acção social em articulação com os Serviços
Sociais da Administração Pública;



Informar e emitir pareceres sobre os processos que, no exercício das suas
atribuições, deva submeter a apreciação ou decisão ministerial;



Propor ou participar na elaboração, quando lhe for determinado superiormente, dos
projectos de diploma relativos a matérias contidas na área das suas atribuições;



Aplicar aos beneficiários as sanções previstas na lei quando se detectem infracções
às normas e regulamentos da Direcção-Geral.
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Unidades
Orgânicas

Competências

Conselho
Consultivo

Dar parecer sobre planos e relatórios anuais de actividades,
projectos de orçamento, relatório e contas, entre outros.

Consultoria
Médica



Prestar apoio técnico à Direcção-Geral na prossecução das suas
atribuições;



Participar na elaboração das tabelas de cuidados de saúde.



Proceder a acções inspectivas externas, no âmbito dos
acordos, convenções, contratos e protocolos celebrados pela
direcção-geral;



Desenvolver acções de auditoria interna com vista à detecção
de factos ou situações condicionantes ou impeditivas da
realização dos objectivos definidos para os serviços.



Proceder a todos os actos burocráticos referentes à inscrição
de beneficiários;



Emitir os formulários para a obtenção de cuidados de saúde no
estrangeiro e controlar a sua validade;



Acompanhar e controlar os benefícios auferidos;



Elaborar o balanço social da população beneficiária;



Efectuar o registo dos organismos e serviços simples da
Administração Pública;



Instruir os processos de celebração de acordos com organismos
dotados de autonomia administrativa e financeira e com outras
instituições
que
reúnam
as
condições
legalmente
estabelecidas;



Acompanhar os
cumprimento;



Proceder ao tratamento da informação respeitante aos
serviços processadores;



Assegurar o apoio aos serviços e organismos com acordos.



Organizar e instruir os processos referentes à celebração de
convenções, acordos e contratos com os prestadores de
cuidados de saúde;



Acompanhar o cumprimento das convenções, acordos e
contratos;



Preparar, tratar e processar a facturação relativa a cuidados
de saúde prestados pelos convencionados, estabelecimentos
do Serviço Nacional de Saúde e farmácias;



Avaliar as reclamações dos beneficiários referentes aos
prestadores de cuidados de saúde;

Direcção de
Serviços de
Auditoria

Direcção de
Serviços de
Beneficiários
Propõe-se
que
esta DS integre
duas divisões:


Apoio
a
beneficiários



Acção Social

Direcção de
Serviços de
Prestação de
Cuidados de
Saúde
Propõem-se três
divisões para esta
DS:
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Unidades
Orgânicas

Competências



Regime Livre



Regime
convencionado



Farmácias

Direcção de
Serviços
Financeiros
Propõem-se
divisões:

duas



Orçamento
Conta



Financeira

e



Organizar e manter actualizado o sistema de gestão e
avaliação das entidades convencionadas, do Serviço Nacional
de Saúde e das farmácias;



Preparar e tratar os documentos de despesa e processar o
pagamento das comparticipações com cuidados de saúde
remetidos pelos serviços processadores de vencimentos aos
beneficiários;



Preparar e tratar os documentos de despesa recebidos
directamente dos beneficiários e processar as respectivas
comparticipações em cuidados de saúde;



Proceder ao controlo final do processamento dos documentos
de despesa de cuidados de saúde verificando a sua
conformidade com as tabelas vigentes;



Organizar e manter actualizado um sistema de gestão e
avaliação do regime livre;



Desenvolver a acção social com vista à protecção do
beneficiário e sua família, em situação económica
desfavorável;



Organizar, instruir e informar processos de comparticipação
em despesas por apoio domiciliário e por internamento em
lares.



Elaborar os projectos de orçamento da Direcção-Geral;



Controlar a execução orçamental;



Elaborar e organizar as contas da ADSE a enviar ao Tribunal de
Contas;



Elaborar o Plano e o Relatório de Actividades anual;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Assegurar a Contabilidade;



Promover a constituição, reconstituição e liquidação de fundos
de maneio do orçamento;



Elaborar os balancetes mensais de execução orçamental;



Gerir a tesouraria;



Administrar as receitas decorrentes do desconto obrigatório
para a ADSE;



Efectuar a reconciliação bancária das contas dos fundos
diversos, da caixa económica e de outras instituições;



Proceder ao pagamento de comparticipações a herdeiros
devidamente habilitados;
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Unidades
Orgânicas

Competências

Direcção de
Serviços
Administrativos
Propõem-se
divisões:



Assegurar a gestão do pagamento de quotizações e reembolsos
dos organismos autónomos e de capitações de instituições com
acordo.



Executar os procedimentos para aquisição de bens e serviços e
assegurar o planeamento e controlo das existências dos bens
consumíveis;



Organizar e manter actualizado o cadastro e inventário dos
bens móveis que constituem o património da Direcção-Geral e
providenciar pela sua manutenção e segurança;

duas



Recursos
Humanos



Preparar, realizar e gerir os contratos de fornecimentos de
serviços, designadamente de aluguer e de assistência técnica;



Recursos
Patrimoniais



Elaborar os mapas dos bens existentes em armazém;



Elaborar mapas de inventários com as respectivas
amortizações com vista à contabilidade patrimonial;



Assegurar a gestão do parque automóvel afecto à DirecçãoGeral;



Realizar qualquer outro acto administrativo relacionada com a
actividade da ADSE;



Assegurar a gestão de recursos humanos;



Coordenar as actividades do pessoal auxiliar;



Elaborar o balanço social;



Assegurar a gestão documental e o expediente.



Divulgar as normas legais e processuais relativas ao sistema de
protecção social;



Assegurar o atendimento directo ao público, através de
balcões internos e externos da ADSE;



Promover, programar e executar campanhas de informação e
de tratamento de imagem da ADSE e avaliar os respectivos
impactos;



Dinamizar, em parceria com o Ministério da Saúde e outras
instituições, campanhas de promoção da saúde e prevenção da
doença junto dos beneficiários.

Direcção de
Serviços de
Atendimento e
Comunicação
Propõem-se
divisões:

duas



Atendimento
ao Público



Comunicação
e Imagem

C)

Alterações Introduzidas

Alteração Proposta

Fundamentação

Criação da Direcção de
Serviços de Atendimento e

A dimensão da Divisão e o facto de prestar funções
distintas (assegurar o atendimento ao público e

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 127

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
Alteração Proposta

Fundamentação

Comunicação, que irá
integrar a actual Divisão de
Atendimento e Relações
Públicas

promover acções de esclarecimento sobre o serviço de
protecção social e campanhas de informação, por um
lado; promover, programar e executar o tratamento de
imagem da Direcção-Geral, por outro lado);
Para tal propõe-se que a nova Direcção de Serviços
tenha duas divisões (Divisão de Atendimento ao
Público e Divisão de Comunicação e Imagem).

Extinção da Direcção de
Serviços de
Comparticipações, passando
as suas competências para a
Direcção de Serviços de
Prestação de Cuidados de
Saúde

Não se justifica a existência de uma Direcção com
apenas uma divisão, por uma questão de
racionalização da estrutura;
As competências da Divisão de Regime Livre
enquadram-se nas da Direcção de Serviços de
Prestação de Cuidados de Saúde, visto que o objecto
de ambos os regimes (livre e convencionado) está
relacionado com a prestação de cuidados de saúde;
Propomos que esta Direcção de Serviços tenha 3
divisões, a saber: regime livre, convencionados e
farmácias.

Integração das atribuições
administrativas e
patrimoniais da Direcção de
Serviços de Gestão
Financeira e Patrimonial na
Direcção de Serviços
Administrativas

Representam áreas de apoio administrativo;

Reestruturação da Direcção
de Serviços de Gestão
Financeira e Patrimonial,
passando a Direcção de
Serviços Financeiros

Acresce às atribuições da ADSE a administração de
receitas, conforme o exposto no art. 4.º do DL
234/2005, de 30/12, que equipara a ADSE a entidade
administradora de receitas;

Por serem áreas de suporte, propomos que estas
actividades sejam desenvolvidas por uma única
Direcção de Serviços, responsável pela gestão
administrativa, patrimonial, de recursos humanos, e de
informação e formação, com vista à sua integração
futura numa lógica de serviços partilhados.

Como já foi referido, propõe-se que as atribuições
administrativas desta Direcção sejam transferidas para
a Direcção de Serviços de Administração, pelo que a
Direcção em análise ficará apenas com funções de
gestão financeira;
Propõe-se a alteração da designação para Direcção de
Serviços Financeiros.

Extinção da Direcção de
Serviços de Sistemas de
Informação

São atribuídas ao Departamento de TIC do MFAP as
funções de apoio informático (assistência técnica) aos
vários organismos do Ministério, centralizando assim
todas as funções de back-office em termos de sistemas
de informação.
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Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção do Gabinete
Jurídico e de Contencioso

A Secretaria-Geral do Ministério das Finanças prestará
todo o serviço de apoio jurídico e contencioso aos
diversos organismos do Ministério.

Extinção do Departamento
de Consultoria Médica e
Verificação da Doença

Este Departamento tem como atribuições a consultoria
médica e a verificação da doença, quer através de
junta médica, quer através de visitas domiciliárias;
A Junta Médica da ADSE pronuncia-se sobre o estado
de doença do funcionário ou agente cuja ausência ao
serviço atingiu 60 dias consecutivos de faltas e sobre o
estado de doença que impossibilite o funcionário ou
agente de se apresentar ao serviço, bem como
determina a sua observação clínica ou a realização de
exames complementares de diagnóstico e a duração
previsível da doença.
A Junta Médica funciona na dependência do directorgeral da ADSE, sendo constituída por secções de
âmbito regional, funcionando em sessões.
Cada secção é constituída, por um representante da
ADSE (que preside) e por dois médicos (da ADSE ou
avençados).
As áreas de jurisdição de cada secção da junta médica
correspondem às secções do Norte (a funcionar em
instalações do Governo Civil do Porto); do Centro (a
funcionar em instalações do Governo Civil de
Coimbra), de Lisboa (a funcionar em instalações da
ADSE) e do sul (a funcionar em instalações do Governo
Civil de Évora);
A verificação domiciliária da doença concretiza-se
exclusivamente por requisição efectuada directamente
à ADSE pelo dirigente máximo do Serviço a que
pertence o funcionário que se encontra a faltar por
doença do próprio ou dos seus familiares.
A acção da ADSE, nesta matéria, é de natureza
exclusivamente técnica, limitando-se a proceder à
verificação (médica) do estado de doença do
funcionário e a comunicar o respectivo parecer, por
escrito, directamente ao dirigente do Serviço que a
solicitou, dando também conhecimento ao próprio
funcionário.
O âmbito de actuação geográfico do processo de
verificação domiciliária da doença está limitado à zona
da grande Lisboa. Fora desta zona o processo é feito
pelas autoridades de saúde da área de residência
habitual do funcionário ou daquela em que se encontre
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Alteração Proposta

Fundamentação
doente.
Ora, através do DL n.º 360/97, de 17/12, foi criado o
Sistema de Verificação de Incapacidades Temporárias,
com o objectivo de proceder à verificação da doença,
quer através de juntas médicas quer através de visitas
domiciliares.
Este decreto-lei teve como objectivo integrar num
único diploma toda a intervenção relativa à
certificação da incapacidade.
Existindo
este
sistema
de
verificação
de
incapacidades, até agora apenas aplicável ao regime
da segurança social, somos do entendimento que os
funcionários públicos devem também ser abrangidos
por este sistema.
Não se vislumbra qualquer necessidade de a ADSE
continuar a ter um sistema próprio de verificação do
doença, cuja actuação não tem tido resultados
significativos.
Assim, propomos a extinção das juntas médicas da
ADSE sendo os funcionários públicos abrangidos pelo
regime geral de verificação de incapacidades.

Criação da Consultoria
Médica

D)

Manutenção das funções de consultoria médica, devido
à especificidade do sector de actuação da DirecçãoGeral, as quais serão atribuídas a um órgão consultivo,
na dependência do Director Geral.

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Pela reestruturação da ADSE poderá alcançar-se uma redução de custos anuais com pessoal
de, pelo menos, 1.200.000 euros, que correspondem a um total de 78 funcionários.
Finalmente e no que respeita à alteração do número de estruturas, prevê-se o seguinte
cenário:

Tipo de Estruturas

Actuais

Propostas

Saldo

Direcções de Serviços e equiparados

10

6

-4

Divisões

19

11

-8
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4.2.13. Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços
Tributários e Aduaneiros (DGITA)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A actual estrutura da Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e
Aduaneiros (DGITA) obedece ao modelo de uma estrutura hierarquizada, composta por um
Director-Geral, quatro Subdirectores-Gerais, cinco Direcções de Serviços e 9 Áreas
operacionais (sete Áreas de Sistemas e duas Áreas de Apoio Regional), equiparadas a
Direcções de Serviços. Esta estrutura encontra-se organizada em Serviços de Apoio
Instrumental, Serviços Operativos, Serviços de Apoio Técnico, Áreas de Desenvolvimento
de Sistemas e Áreas de Apoio Regional.

B)

Modelo Futuro

No âmbito da proposta do Grupo de Trabalho a tipologia organizacional a adoptar pela
DGITA será, nos termos do n.º 2 do artigo 21º da Lei n.º 4/2004, um modelo estrutural
misto, entre uma estrutura hierarquizada e estrutura matricial, que se caracteriza pela
flexibilidade e participação, condições implícitas a uma resposta oportuna às necessidades
dos seus clientes, conforme se propõe no organigrama seguinte. Quanto às Divisões
propomos a criação de 3 estruturas para melhor reorganização da Direcção de Serviços
Administrativos:
Direcção-Geral de Informática
e Apoio aos Serviços
Tributários e Aduaneiros
DGITA
(1 DG, 3 SDG)

Conselho Coordenador

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos

Direcção de Serviços
de Segurança
e Auditoria

Centros
de competência

Arquitectura
e Planeamento

Desenvolvimento
de Sistemas
de Informação

Unidades
desconcentrados

Área de Apoio
Tecnológico
à Região Norte

Área de Apoio
Tecnológico
à Região Sul
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Missão da Estrutura
Planeamento, concepção, execução, implementação e administração de infraestruturas tecnológicas e comunicações e prestação de serviços de qualidade
necessários à concretização dos objectivos estratégicos e realização das atribuições da
Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) e da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo (DGAIEC).

Atribuições da Estrutura


Avaliar em estreita colaboração com a DGCI e a DGAIEC, as necessidades de
informação e oportunidade para as tecnologias de informação no desenvolvimento
permanente dos serviços da administração fiscal e aduaneira;



Prestar à DGCI e à DGAIEC, no âmbito dos seus objectivos e competências, apoio
técnico relativamente à gestão dos sistemas de informação;



Implementar, pela aquisição ou desenvolvimento, as infra-estruturas tecnológicas
dos serviços da administração fiscal e aduaneira;



Assegurar a gestão operacional da infra-estrutura tecnológica dos serviços da
administração fiscal e aduaneira;



Conceber, desenvolver, implementar e explorar os sistemas de informação de
utilização comum da DGCI e da DGAIEC ou destinados à satisfação de necessidades
específicas de ambas;



Assegurar a gestão patrimonial da informação em suporte informático da DGCI e da
DGAIEC;



Exercer outras competências que lhe sejam atribuídas por lei ou por determinação
do Ministro das Finanças.

Unidades de
Suporte

Competências

Conselho
Coordenador



Analisar globalmente a DGCI, a DGAIEC e a DGITA sob uma
perspectiva organizacional e informacional, na procura de
vectores de desenvolvimento, quer estratégicos, quer
operacionais, relacionados com as tecnologias e os sistemas de
informação e comunicação;



Definir um quadro de referência que permita formular uma
visão plurianual na elaboração dos planos de actividades;



Promover a identificação e o aproveitamento de oportunidades
estratégicas da utilização das tecnologias de informação e da
comunicação;



Fornecer os elementos estruturantes para a preparação dos
planos de sistemas de informação e para a celebração de

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 132

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
Unidades de
Suporte

Competências
contratos programa entra a DGITA, a DGCI e a DGAIEC.

Direcção de
Serviços
Administrativos
Esta Direcção de
Serviços deve
englobar três
Divisões

Direcção de
Serviços de
Segurança e
Auditoria



Assegurar a gestão de recursos humanos, promovendo o
recrutamento e a selecção de pessoal;



Proceder ao diagnóstico das necessidades de formação
elaborando para o efeito o respectivo plano anual e assegurar
a formação interna;



Elaborar o Balanço Social da DGITA;



Elaborar a proposta de orçamento, bem como controlar e
contabilizar a execução do mesmo;



Efectuar a respectiva
patrimonial;



Elaborar o Plano e Relatório Anuais de Actividade;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Efectuar o serviço de arquivo geral e expediente;



Assegurar a gestão da biblioteca.



Assessorar os órgãos da DGITA no estabelecimento
implementação de normas e procedimentos de segurança;



Recomendar acções destinadas à correcção dos desvios
identificados;



Assegurar a definição, realização e desenvolvimento da
política de segurança informática;



Conduzir acções de diagnóstico no âmbito da segurança física
e lógica dos sistemas de informação e infra-estruturas
tecnológicas;



Controlar a utilização de esquemas de segurança nos sistemas
de informação e infra-estruturas tecnológicas;



Elaborar recomendações e propor
esquemas de segurança existentes;



Estabelecer os procedimentos e medidas de protecção a
executar em casos de desastre ou calamidade pública ou
outras situações em que seja colocado em risco a continuidade
do negócio;



Recomendar critérios e métodos destinados à avaliação da
qualidade de sistemas e serviços disponibilizados;



Prestar apoio técnico e assessoria às áreas de sistemas;



Realizar auditorias aos vários serviços da DGITA, bem como aos
sistemas de informação sob sua responsabilidade.
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Centros de
Competência

Áreas Operativas

Arquitectura e
Planeamento



Desenhar e definir a arquitectura dos sistemas de informação
fiscais e aduaneiros em colaboração com a DGCI e DGAIEC;



Elaborar os contratos-programa a estabelecer a estabelecer
com a DGCI e a DGAIEC;



Proceder ao levantamento e análise da informação relevante
para os serviços fiscais e aduaneiros, tendo em vista a
elaboração e manutenção do respectivo macromodelo global
de dados;



Gerir e
manter
permanentemente
actualizadas
as
enciclopédias globais de dados e processos e proceder à
respectiva partilha pelas áreas de sistemas;



Assegurar a manutenção da Site.



Assegurar o desenvolvimento e implementação de novos
sistemas de informação;



Conceber, desenvolver e documentar os processos e estruturas
de dados relativos aos projectos informáticos;



Apoiar a implantação organizacional dos sistemas informáticos
nos serviços utilizadores;



Assegurar a produção de documentação de suporte aos
sistemas (manuais técnicos, manuais de utilizador);



Assegurar a realização de
conformidade dos sistemas;



Acompanhar os sistemas informáticos em produção.



Gerir o processamento automático de dados e orientar as
unidades orgânicas que contribuem para aquele fim desde a
recepção dos dados até à sua difusão;



Gerir e controlar as versões de software de base aplicacional
em produção;



Promover a instalação e manutenção de hardware e software
necessários à produção;



Assegurar a gestão técnica das bases de dados instaladas nos
sistemas sob sua responsabilidade;



Colaborar na definição do modelo lógico e proceder à
implementação dos respectivos modelos físicos.



Assegurar o planeamento e gestão de redes e comunicações;



Avaliar e propor novas arquitecturas de redes;



Assegurar elevados níveis de disponibilidade e fiabilidade das

Desenvolvimento
de Sistemas de
Informação

Operação e
Administração de
Sistemas

Gestão das Infra-estruturas
Tecnológicas
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Centros de
Competência

Áreas Operativas
redes e comunicações;

C)



Prestar suporte técnico a utilizadores na sua área de
competência;



Assegurar a implementação das infra-estruturas
comunicação e manter a sua operacionalidade;



Assegurar a instalação de equipamento e software;



Participar em processos de aquisição de bens e serviços na sua
área de competência.

de

Alterações Introduzidas

A única proposta introduzida pelo Grupo de Trabalho resulta da alteração do modelo
organizacional da DGITA, uma vez que se mantêm as actuais atribuições do organismo.
Deste modo, as alterações propostas resultam da reorganização quer dos serviços de
suporte, quer das estruturas subjacentes às áreas operativas agora organizadas por centros
de competência, funcionando por equipas de projectos.
Alteração Proposta

Fundamentação

Alteração do modelo
organizacional da DGITA



Necessidade de possuir uma estrutura flexível e
participada para poder assegurar os níveis de
oportunidade e de actuação pretendidos;



Elevada especificidade
desenvolvida;



Maior optimização da actividade desenvolvida e
dos recursos utilizados.



Órgão
com
um
papel
fundamental
na
sistematização
das
necessidades
de
desenvolvimento dos sistemas de informação da
administração fiscal e aduaneira;



Já estava previsto na actual Lei orgânica aprovada,
pelo Decreto-Lei n.º 51/98, apesar de não se
encontrar activo;



A IGF já concluía, no seu relatório n.º 491/2004,
sobre a auditoria efectuada à DGITA que não
existia «…qualquer órgão com responsabilidades na
coordenação e articulação das opções de cada
Direcção-Geral (DGCI e DGAIEC), em matéria de
sistemas e tecnologias de informação, que
assegure a clarificação de referências estratégicas
que permitam construir uma visão global, coerente
e evolutiva dos sistemas de informação
tributários…».

Reforço do papel do
Conselho Coordenador
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Alteração Proposta

Fundamentação

Extinção das Direcções de
Serviços de Gestão de
Recursos Humanos e de
Gestão de Recursos
Financeiros e Patrimoniais e
criação de uma única
Direcção de Serviços que
agregue as respectivas
funções, designada de
Direcção de Serviços
Administrativos.



Ambas são estruturas de suporte;



Racionalização de recursos;



Baixo nível de tecnicidade dos recursos afectos;



Numa óptica futura de implantação de serviços
partilhados, a tendência será para a criação de
uma única estrutura de suporte transversal a toda
a Administração Central do Estado.

Criação da Direcção de
Serviços de Segurança e
Auditoria, que irá exercer as
funções da Divisão de
Qualidade e Auditoria e da
Divisão de Segurança
Informática.



Trata-se de uma actividade fundamental, quando
está em causa a fiabilidade e o funcionamento de
sistemas tão sensíveis à realização de fraudes
como são os sistemas de arrecadação de receita;



Reduzido número de efectivos afectos à estrutura
actual, o que coloca em causa o real desempenho
das respectivas competências. A Divisão de
Qualidade e Auditoria dispõe de três elementos,
um dos quais Dirigente e a Divisão de Segurança
Informática de seis efectivos, um dos quais
também Dirigente.

Flexibilização das estruturas
operacionais através da
criação de Centros de
competência.

Flexibilização da estrutura adoptando, nos níveis
operacionais, uma abordagem matricial de equipas
especializadas por projecto, em áreas de intervenção
específicas, mantendo o apoio regional às região do
Norte e do Sul.

D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Os benefícios quantitativos associados à estrutura proposta resultam da necessária
racionalização dos recursos, processo inevitável com a alteração do modelo organizacional
da DGITA.
Actualmente, a DGITA tem 275 funcionários, dos quais 37 são dirigentes, 168 são
informáticos, 8 são quadros superiores e 59 são técnicos profissionais, administrativos e
auxiliares. A este número de efectivos correspondia, em Julho de 2005, um encargo anual
de 7 079 425 euros.
A estrutura nuclear proposta contempla a extinção de 10 das actuais 12 Direcções de
Serviços ou equiparadas (caso das Áreas de Sistemas). Mantêm-se as duas áreas de apoio
regional Norte e Sul. Quanto à estrutura flexível, das 23 Divisões existentes 17 respeitam à
área técnica e por isso deixam de fazer sentido. As restantes estavam afectas às área
administrativa e de gestão de recursos.
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Resumidamente, em termos de estruturas orgânicas, apresenta-se no quadro seguinte, o
saldo das alterações propostas:

Tipo de Estruturas

Actuais

Propostas

Saldo

Direcções de Serviço ou equipadas

12

2

-10

Centros de competência

0

4

4

Divisões

23

3

-20

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 137

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
4.2.14. Departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

Este Departamento é o resultado da integração do Instituto de Informática na
administração directa do estado.
O Instituto de Informática adoptou um modelo estruturado em três áreas operacionais e
uma de suporte. As operacionais são a de Infra-estrutura Tecnológica, a de
Desenvolvimento de Sistemas de Informação e a de Promoção e Normalização dos Sistemas
e Tecnologias da Informação. A de suporte, denominada Gestão Interna, agrupa as
Direcções de Serviços de Recursos Humanos e a de Recursos Financeiros e Materiais.

B)

Modelo Futuro

Apesar de se optar por manter dois organismos com competências na área das tecnologias
de informação no Ministério das Finanças, justifica-se a criação de um organismo que
congregue as competências das várias estruturas na área das tecnologias da informação.
Deverá ser adoptado, para este organismo, um modelo estrutural misto, nos termos do n.º
2 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004. Deste modo, as áreas de suporte terão uma estrutura de
natureza hierárquica, enquanto que as áreas operativas terão uma estrutura do tipo
matricial, funcionando por projectos. Quanto às Divisões, propõe-se a criação de 5 para
melhor reorganização das Direcções de Serviços de suporte.
Neste sentido, o Grupo de Trabalho sugere o seguinte modelo de estrutura:

Departamento de Tecnologias
de Informação e Comunicação
(1 DG, 2 SDG)

Conselho Coordenador

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
de Segurança
Informática
e Normalização
de Dados

Direcção de Serviços
de Apoio Técnico,
Comunicação
e Documentação

Direcção de Serviços
Administrativos
e Financeiros

Unidades
operacionais.
Centros
de competência

Arquitectura
e Planeamento

Desenvolvimento
de Sistemas
de Informação

Operação
e Administração
de Sistemas
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Missão da Estrutura
Planeamento, concepção, execução e avaliação das iniciativas de informatização e
actualização tecnológica dos órgãos, serviços e organismos do Ministério das Finanças e
da Administração Pública, assegurando uma gestão eficaz e racional dos recursos
disponíveis.

Atribuições da Estrutura


Definir a política estratégica de utilização de sistemas e tecnologias de informação
estabelecida para o Ministério das Finanças, e acompanhar o respectivo
cumprimento;



Elaborar o plano estratégico geral de sistemas de informação do Ministério, tendo
em conta as necessidades do sector;



Coordenar a elaboração de planos estratégicos específicos em organismos do
ministério cuja complexidade e dimensão o justifiquem;



Assegurar a articulação com os organismos com competências inter-ministeriais na
área das tecnologias de informação e comunicação, garantindo a participação em
iniciativas de natureza transversal, a aplicação no Ministério de normas e
orientações comuns, a utilização de infra-estruturas tecnológicas partilhadas na
Administração Pública e a integração de processos aquisitivos agregados com outros
ministérios;



Definir e controlar o cumprimento de normas e procedimentos relativos à selecção,
aquisição e utilização de infra-estruturas tecnológicas e sistemas de informação;



Coordenar a realização de projectos, no âmbito das tecnologias de informação e de
comunicação, dos organismos do Ministério das Finanças, em articulação com estes;



Promover a unificação e a racionalização de métodos, processos e infra-estruturas
tecnológicas nos vários organismos;



Acompanhar em permanência o desenvolvimento de sistemas de informação e infraestruturas tecnológicas, de forma a garantir a sua adequação às necessidades dos
organismos do Ministério e o cumprimento das políticas e normas definidas;



Assegurar a construção, gestão e operação de sistemas e infra-estruturas na área de
actuação do Ministério, quer transversais quer específicas, em articulação com os
respectivos organismos;



Garantir a articulação com os vários organismos do Ministério das Finanças no
âmbito das suas atribuições;



Administrar bases de dados que, no âmbito do Ministério das Finanças ou de outros
departamentos do Estado, lhe sejam cometidas;



Explorar centros de processamento e redes de dados ou apoiar a sua instalação e
gestão;



Coordenar e dinamizar a formação no âmbito das suas atribuições.
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Estruturas de
Suporte

Competências

Conselho
Coordenador



Composto pelos Dirigentes máximos dos organismos clientes,
designadamente: Secretaria-Geral, DGAEP, DGO, DGTF e ADSE;



Equacionar, para os diversos organismos, os objectivos em
termos de tecnologias de informação, respectivas estratégicas
e instrumentos para a sua execução;



Colaborar na coordenação e articulação
necessidades de TIC dos diversos organismos;



Definir um quadro de referência que permite formular uma
visão plurianual na elaboração dos planos de actividades no
âmbito das TIC.



Assegurar a gestão de recursos humanos, promovendo o
recrutamento e a selecção de pessoal;



Proceder ao diagnóstico das necessidades de formação
elaborando para o efeito o respectivo plano anual e assegurar
a formação interna;



Elaborar o Balanço Social;



Assegurar todas as tarefas administrativas em matéria de
pessoal e a consequente actualização dos dados relevantes;



Elaborar a proposta de Orçamento, bem como controlar e
contabilizar a execução do mesmo;



Elaborar as contas do organismo;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Coordenar e dinamizar a formação no âmbito das atribuições
do Departamento;



Efectuar a respectiva
patrimonial;



Efectuar o serviço de arquivo geral e expediente.



Estudar e propor as normas e procedimentos de segurança
activa e passiva das instalações e equipamentos e de
segurança informática, bem como promover o respectivo
cumprimento, numa perspectiva integrada;



Realizar acções de auditoria, acompanhamento e avaliação do
cumprimento das normas e procedimentos de segurança;



Coordenar os trabalhos de concepção e integração dos
modelos de dados da organização;



Assegurar a normalização da informação, criando,
desenvolvendo e mantendo actualizado o dicionário de dados

Direcção de
Serviços
Administrativos e
Financeiros
Esta Direcção de
Serviços deve
englobar duas a
três divisões

Direcção de
Serviços de
Segurança
Informática e
Normalização de
Dados
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Estruturas de
Suporte

Competências
da organização;

Direcção de
Serviços de Apoio
Técnico,
Comunicação e
Documentação
Esta Direcção de
Serviços deve
englobar duas
divisões



Garantir a integridade lógica dos modelos de informação;



Definir os níveis de qualidade, confidencialidade e segurança
dos dados;



Em colaboração com a administração da base de dados, definir
a estrutura lógica das bases de dados, em função das
necessidades específicas dos utilizadores estabelecendo os
respectivos procedimentos de salvaguarda e recuperação.



Elaborar o plano e relatório anual de actividades;



Participar na harmonização dos trabalhos e na disseminação
interna da informação associada às representações nacionais e
internacionais cometidas ao Departamento;



Participar na elaboração de relatórios ou estudos específicos;



Recolher, organizar, tratar e difundir a documentação técnica
especializada pertinente à natureza e atribuições do
Departamento, assegurando a gestão do acervo documental;



Manter actualizados os manuais técnicos distribuídos por
bibliotecas sectoriais;



Manter um serviço de informação bibliográfica através da
pesquisa em bases de dados nacionais e internacionais,
designadamente a do próprio Departamento;



Cooperar com serviços congéneres nacionais e estrangeiros na
permuta de documentação e informação bibliográfica;



Dar assessoria ao Conselho de Direcção em questões que
envolvam a imagem do Departamento;



Informar e orientar clientes e utilizadores sobre a organização,
serviços e produtos do Departamento;



Participar na organização de actividades promocionais;



Prestar assessoria jurídica, emitir pareceres e prestar
informações de natureza jurídica sobre matérias da
competência do Departamento.

Centros de
Competências

Competências

Planeamento e
Organização



Definir a política estratégica das tecnologias de informação do
Ministério das Finanças e Administração Pública, elaborar o
plano estratégico de sistemas de informação e acompanhar o
seu cumprimento;
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Centros de
Competências

Desenvolvimento
de aplicações

Competências


Coordenar a elaboração de planos estratégicos específicos em
organismos do Ministério cuja dimensão e complexidade o
justifiquem;



Assegurar a articulação com os organismos com competências
inter-ministeriais na área das tecnologias de informação,
garantindo a participação em iniciativas de natureza
transversal, a aplicação no Ministério das Finanças de normas e
orientações comuns, a utilização de infra-estruturas
tecnológicas partilhadas da Administração Pública e a
integração em processos aquisitivos agregados com outros
Ministérios;



Definir e controlar o cumprimento das normas e
procedimentos relativos à selecção, aquisição e utilização de
infra-estruturas tecnológicas e sistemas de informação;



Planear e controlar o desenvolvimento de infra-estruturas
tecnológicas e sistemas de informação;



Assegurar a articulação da área das tecnologias de informação
com os organismos do Ministério das Finanças;



Assegurar o levantamento/identificação dos requisitos
funcionais ou de negócio para novos desenvolvimentos ou
funcionalidades dos sistemas de informação;



Proceder ao levantamento de eventuais insuficiências dos
sistemas implementados e à identificação de necessidades
complementares;



Participar nos
implementados;



Assegurar a formação de recursos no âmbito da sua actuação;



Participar em processos de aquisição de bens e serviços e na
sua área de competência;



Coordenar a realização de projectos, no âmbito das
tecnologias da informação e da comunicação, dos organismos
do Ministério, em articulação com estes.



Assegurar o desenvolvimento e implementação de novos
sistemas de informação;



Assegurar a manutenção e implementação
funcionalidades nos sistemas em produção;



Acompanhar o desenvolvimento de sistemas de informação, de
forma a garantir a sua adequação às necessidades dos
organismos do Ministério e o cumprimento das políticas e
normas definidas;



Assegurar

a
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Centros de
Competências

Competências
conformidade dos sistemas;

Operação e
Administração de
Sistemas

Gestão das Infraestruturas
Tecnológicas

C)



Assegurar a produção de documentos de suporte ao sistema
(manuais técnicos e do utilizador);



Prestar suporte técnico aos utilizadores na sua área de
competência.



Gestão dos diferentes componentes da infra-estrutura
tecnológica, em função das necessidades do Departamento e
dos outros organismos do Ministério;



Exploração de aplicações;



Prestar apoio técnico nas suas áreas de competência e
especialização;



Manutenção e acesso às bases de dados e outras informações
em suporte informático que lhe tenham sido cometidas;



Suporte e exploração de aplicações em regime de ASP
(Application Services Provider);



Assegurar a realização de backups e procedimentos de
recuperação.



Assegurar a gestão das redes e comunicações;



Acompanhar
o
desenvolvimento
das
infra-estruturas
tecnológicas, de forma a garantir a sua adequação às
necessidades dos organismos do Ministério e o cumprimento
das políticas e normas definidas;



Avaliar e propor novas arquitecturas de rede;



Assegurar elevados níveis de disponibilidade e fiabilidade de
redes e comunicações;



Prestar suporte técnico aos utilizadores na sua área de
competência;



Assegurar a implementação das infra-estruturas tecnológicas e
manter a sua operacionalidade;



Assegurar a instalação de equipamento e software;



Participar em processos de aquisição de bens e serviços na sua
área de competência.

Alterações Introduzidas

As alterações introduzidas no Departamento de Tecnologias e Informação resultam, em
primeiro lugar, da mudança de natureza jurídica, uma vez que se procede à integração do
Instituto de Informática na administração directa do Estado. Esta integração é, por si só,
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fonte de várias alterações na estrutura deste organismo, de forma a adequá-la a uma nova
forma de organização.
Em termos da estrutura orgânica, procedeu-se a uma reorganização dos serviços de
suporte, tendo o grupo de trabalho optado por definir uma estrutura do tipo hierarquizado.

Alteração Proposta

Fundamentação

Criação de um Conselho
Coordenador



Criação de um órgão colegial, constituído
pelos diversos organismos clientes;



Necessidade de coordenação e articulação
das necessidades de TIC, a nível geral e
individual de cada organismo;



Definir o quadro de apoio e assistência dados
pelo Departamento de TIC aos diversos
organismos do MFAP.

Extinção da Direcção de Recursos
Humanos e agregação das
respectivas funções na Direcção
de Serviços de Recursos
Financeiros e Materiais, passando
a designar-se de Direcção de
Serviços Administrativos e
Financeiros



Ambas são estruturas de suporte;



Numa óptica futura de implantação de
serviços partilhados, a tendência será para a
criação de uma única estrutura de suporte
transversal a toda a Administração Central do
Estado;



Impõe-se uma avaliação profunda dos
processos de produção das actuais Direcções
de Serviços uma vez que a estas duas
estruturas estão afectos cerca de 60
funcionários, dos quais 6 são cargos de
chefia.

Criação da Direcção de Serviços
de Apoio Técnico, Comunicação e
Documentação, que agrega as
actividades desempenhadas pelo
Gabinete de Assuntos Jurídicos,
Gabinete de Estudos, Gabinete de
Imagem e Relações Públicas e
Centro de Documentação, todas
estruturas a extinguir



São todas estruturas de suporte;



Dois destes Gabinetes são compostos apenas
por um funcionário, designadamente, o
Gabinete de Assuntos Jurídicos e de o Imagem
e Relações Públicas;



As restantes estruturas têm seis funcionários
cada.

Extinção do Gabinete de
Administração de Dados e
Normalização de Processos e
transferência das respectivas
funções para a Direcção de
Serviço de Segurança Informática,
passando a designar-se D.S. de
Segurança Informática e
Normalização de Dados



São ambas estruturas de suporte;



Tem competências complementares no
âmbito da segurança dos sistemas e das
aplicações informáticas;



Estão a funcionar com, respectivamente, 2 e
1 funcionários cada.
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D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

As principais alterações sugeridas pelo Grupo de Trabalho decorrem essencialmente ao
nível das estruturas de suporte, uma vez que em termos de áreas operacionais a
especificidade dos serviços prestados é muito significativa. Quanto às áreas operativas,
consideramos que a actual estrutura e quadro de efectivos devem ser revistos, uma vez
que a opinião generalizada de todos os organismos que utilizam os serviços do Instituto de
Informática é consideravelmente negativa, principalmente em termos de oportunidade e
rapidez dos serviços prestados.
Dentro do supra referido, a extinção da Direcção de Recursos Humanos e a transferência
de parte das respectivas competências para a Direcção de Recursos Financeiros e
Materiais, agora designada de Direcção de Serviços Administrativos, vai implicar uma
profunda racionalização dos recursos. Não se coaduna com a crescente informatização de
todos os processos relacionados com a gestão de recursos humanos, financeiros e
patrimoniais a afectação de 55 pessoas para um quadro total de 250 efectivos. Para esta
Direcção de Serviços propomos a criação de três Divisões.
Refira-se ainda, em termos de racionalização de meios, a agregação em apenas duas
estruturas de vários Gabinetes que funcionavam junto ao Conselho Directivo, alguns com
um ou dois funcionários.
Deste modo, na reestruturação proposta, propõe-se a extinção de 15 das actuais 17
Direcções de Serviços ou equiparadas, procedendo-se à criação de apenas mais uma
Direcção de Serviços. Refira-se que do total das Direcções de Serviços existentes, 10
respeitam à área técnica que passará agora a organizar-se de forma matricial, em quatro
centros de competência. Resumidamente, em termos de estruturas orgânicas, apresenta-se
no quadro seguinte, o saldo das alterações propostas:

Tipo de Estruturas

Actuais

Propostas

Saldo

Direcções de Serviço ou equipadas

17

3

-14

Centros de competência

0

4

4
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4.2.15. Instituto de Gestão do Crédito Público (IGCP)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

O IGCP adoptou um modelo de organização do tipo empresarial, flexível, com três níveis
hierárquicos, estruturado em moldes semelhantes aos das instituições financeiras.

B)

Modelo Futuro

O Grupo de Trabalho sugere o seguinte modelo de estrutura:
Instituto de Gestão
do Crédito Público
IGCP
(1 P, 2 Vog)

Unidades
de suporte

Gabinete de Apoio

Conselho Consultivo

Fiscal Único

Comité de Mercados

Núcleo de Controlo
Financeiro

Área de Operações

Área de Gestão
da Tesouraria

Gabinete de Estudos

Núcleo de Sistemas
de Informação

Direcção de Serviços
Administrativos

Áreas
de intervenção

Área de Gestão
da Dívida

Missão da Estrutura
Gerir as disponibilidades da Tesouraria Central do Estado, a dívida pública directa e o
financiamento do Estado, bem como coordenar o financiamento dos serviços e fundos
dotados de autonomia administrativa e financeira, em obediência às orientações
definidas pelo Governo através do Ministro das Finanças. Poderá ainda desenvolver, a
título acessório do seu objecto principal, actividades com ele conexas, nomeadamente
nos domínios da consultoria e assistência técnicas e de gestão da dívida de entidades do
sector público administrativo.
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Atribuições da Estrutura


Gerir e controlar a movimentação dos fundos da Tesouraria do Estado;



Propor ao Governo as orientações a prosseguir no financiamento do Estado, as
condições dos mercados e as necessidades de tesouraria;



Propor ao Governo as orientações a que deverá subordinar-se a gestão da dívida
pública directa do Estado;



Intervir nos assuntos respeitantes ao funcionamento do mercado financeiro, no que
respeita ao mercado de títulos da dívida pública;



Gerir o Fundo de Regularização da Dívida Pública, nos termos da lei;



Velar pela aplicação das leis e seu cumprimento em tudo o que se referir à
constituição da dívida pública directa e respectiva gestão;



Acompanhar as operações de dívida pública directa e executar toda a tramitação
daqueles cujo processamento lhe seja atribuído;



Prestar ao Estado e a outras entidades públicas serviços de consultadoria e
assistência técnicas, bem como gerir dívidas de entidades do sector público
administrativo, mediante a celebração de contratos de gestão, desde que tais
prestações de serviços não se revelem incompatíveis com o seu objecto.

Estruturas de
Suporte
Direcção de
Serviços
Administrativos

Gabinete de
Apoio

Núcleo de

Competências


Assegurar a gestão de recursos humanos, promovendo o
recrutamento e a selecção de pessoal;



Proceder ao diagnóstico das necessidades de formação
elaborando para o efeito o respectivo plano anual e assegurar
a formação interna;



Elaborar o Balanço Social do IGCP;



Elaborar a proposta de Orçamento, bem como controlar e
contabilizar a execução do mesmo;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance do
organismo;



Efectuar a respectiva
patrimonial;



Efectuar o serviço de arquivo geral e expediente.



Prestar apoio directo ao Conselho Directivo;



Elaborar o plano e relatório anuais de actividades do IGCP;



Prestar assessoria sobre condições financeiras das operações
às Regiões Autónomas e a empresas.



Analisar novos produtos (preços, limites e perfil de risco);
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Estruturas de
Suporte

Competências

Controlo
Financeiro



Definir as emissões, os montantes e os produtos a incorporar
na carteira de benchmark e analisar o respectivo desempenho.

Gabinete de
Estudos



Elaborar a estratégia de gestão da dívida pública;



Elaborar o orçamento de encargos da dívida pública;



Acompanhar a execução do orçamento dos encargos da dívida
pública;



Efectuar o controlo dos níveis de endividamento;



Efectuar estudos e projecções no âmbito da dívida pública;



Reporting da actividade.



Garantir a satisfação das necessidades do IGCP no âmbito das
infra-estruturas informáticas e dos sistemas de informação,
envolvendo o planeamento e posterior acompanhamento da
implementação de sistemas informáticos adequados às
necessidades do IGCP;



Administrar os sistemas já existentes, incluindo a sua
actualização e manutenção, bem como a segurança da
informação;



Manter o relacionamento com o Departamento de TIC e com a
DGITA.

Núcleo de
Sistemas de
Informação

Áreas de
Intervenção

Actividades

Área de Gestão
da Dívida



Participar na elaboração da estratégia de gestão da dívida
pública;



Efectuar a gestão do mercado da Dívida pública portuguesa,
designadamente, acompanhar o funcionamento do mercado
primário e secundário e gerir a participação financeira do
IGCP;



Promover a Dívida Pública Portuguesa;



Negociar as operações sobre Obrigações de Tesouro, recompra
de dívida, reportes de financiamento, Euro-Commercial Paper,
e Certificados Especiais de Dívida Pública;



Prestar assessoria financeira a outras entidades, o que envolve
a análise das condições dos empréstimos a contratar junto das
instituições financeiras e pelos Fundos e Serviços Autónomos, a
avaliação das condições financeiras de empréstimos a
conceder aval do Estado pela DGTF, bem como prestar
assessoria às Regiões Autónomas e outras empresas.
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Áreas de
Intervenção

Actividades

Área de
Operações



Efectuar o controlo dos níveis de endividamento;



Liquidar e contabilizar as operações sobre Obrigações de
Tesouro, recompra de dívida, reportes de financiamento,
Euro-Commercial Paper, e Certificados Especiais de Dívida
Pública;



Amortizar a Dívida Pública;



Assegura o processamento e controlo dos certificados de
aforro, que envolve os processos de subscrição, amortização e
resgate, coordenar e controlar a acção dos agentes
colocadores da dívida a retalho (CTT), contabilizar as
operações associadas e registar a propriedade dos Certificados
de Aforro objecto de transmissão;



Proceder ao tratamento das indemnizações devidas nos termos
da Lei n.º 80/77, de 26/10;



Efectuar a gestão do Fundo de Regularização da Dívida Pública
e do Fundo de Rendas Vitalícias, nomeadamente, a elaboração
do orçamento, assegurar o processamento das respectivas
operações (transferência dos fundos da DGTF e gestão das
receitas das privatizações) e elaborar o relatório de gestão do
Fundo de Regularização da Dívida Pública;



Assegurar o processamento das operações do Fundo de Rendas
Vitalícias, designadamente, contabilizar os fluxos financeiros,
actualizar as responsabilidades e actualizar as rendas
vitalícias.



Efectuar o planeamento e promover o equilíbrio da Tesouraria;



Gerir as disponibilidades de Tesouraria.

Área de Gestão
da Tesouraria

C)

Alterações Introduzidas

A única alteração que poderá vir a ser introduzida é a transferência da gestão das
disponibilidades de Tesouraria Central do Estado para este organismo e,
consequentemente, a criação uma área específica na estrutura interna para desempenhar
estas funções.
Alteração Proposta

Fundamentação

Integração das actividades
de gestão das
disponibilidades da
Tesouraria do Estado

A concentração numa única entidade da gestão das
disponibilidades da tesouraria e da dívida pública,
trará claros ganhos de eficiência uma vez que os saldos
da tesouraria poderão ser utilizados para compensar
ou gerir os saldos da dívida em circulação.
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D)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Os benefícios quantificáveis que decorrem desta reestruturação, que apenas se
concretizará com a transferência da gestão das disponibilidades da Tesouraria do Estado,
serão de índole financeira e estão associados a uma gestão mais eficiente da tesouraria,
pois em termos de recursos a tendência será no sentido de aumentar os efectivos
necessários ao desempenho daquelas funções.
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4.2.16. Instituto Nacional de Administração (INA)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A actual estrutura do INA segue, não obstante a sua natureza de instituto público, o
modelo de uma estrutura hierarquizada, composta por um Presidente e 3 Vice-Presidentes,
responsáveis por 4 Departamentos, 3 Gabinetes e dois Centros.

B)

Modelo Futuro

No âmbito da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro o Grupo de Trabalho optou por manter este
organismo com a natureza jurídica de instituto público, não obstante ter perdido a sua
autonomia financeira em 2003.
Com efeito, estipula o n.º 1 do art. 8.º da referida Lei que «Os institutos públicos só podem
ser criados para o desenvolvimento de atribuições que recomendem, face à especificidade
técnica da actividade desenvolvida, designadamente no domínio da produção de bens e da
prestação de serviços, a necessidade de uma gestão não submetida à direcção do
Governo.»
O INA caracteriza-se como uma entidade prestadora de serviços, actuante na área da
formação, vocacionada essencialmente para a Administração Pública Central (logo, com
carácter transversal), constituindo esta actividade o seu core business.
Paralelamente, desenvolve, também, actividades de consultoria, de estudos e de
investigação.
A especificidade técnica de que se revestem estas actividades impõe:


Por um lado, a necessidade de uma gestão autónoma e flexível – logo, que não esteja
directamente submetida à direcção do Governo - por ser esta a única compatível com o
funcionamento de uma entidade essencialmente prestadora de serviços, possibilitandolhe uma melhor adaptação da oferta às necessidades reais dos seus «clientes».



Por outro, a necessidade de que essa gestão seja feita de acordo com objectivos
devidamente quantificados e sujeita a uma avaliação periódica em função dos
resultados obtidos.

Relativamente à sua estrutura, indica o art. 33.º da LQIP que «os institutos públicos
dispõem dos serviços indispensáveis à efectivação das suas atribuições, sendo a respectiva
organização e funcionamento fixados em regulamento interno» (n.º 1 ) devendo a sua
organização interna adoptar uma «[...]estrutura pouco hierarquizada e flexível,
privilegiando as estruturas matriciais».
Assim, optou-se por apresentar, a título indicativo, uma estrutura simplificada assente, nos
termos da n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 4/2004, num modelo estrutural misto, entre
estrutura hierarquizada e estrutura matricial, embora privilegiando esta última.
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Conselho Directivo
Instituto Nacional
de Administração
INA
(1 P, 2 VP)

Fiscal Único

Conselho Consultivo

Unidades
de suporte

Direcção de Serviços
Administrativos
e Financeiros

Centro
de Documentação

Unidades
operacionais

Área de Formação

Área de Estudos
e Investigação

Área
de Consultadoria

Missão da Estrutura
Apoiar, através da prestação de serviços nas áreas de formação, investigação científica
e assessoria técnica, a execução de políticas públicas de modernização da
Administração Pública, bem como da formação e de aperfeiçoamento profissional dos
seus recursos humanos, em articulação com os departamentos responsáveis pela sua
concepção e aplicação e os serviços centrais e sectoriais de formação.

Atribuições da Estrutura


Organizar e realizar cursos de nível superior, bem como outras acções de formação,
simpósios e colóquios tendo em vista a formação especializada e o aperfeiçoamento
ou a actualização profissional do pessoal dirigente e técnico superior do sector
público administrativo;



Programar e realizar acções de formação e aperfeiçoamento profissional de
interesse comum aos funcionários públicos em geral, nos domínios da formação
inicial ou prévia, do aperfeiçoamento, reconversão, reciclagem e especialização
profissionais;



Conduzir a investigação aplicada no domínio da ciência da administração, dos
assuntos europeus e da ciência de legislação;

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 152

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP
Atribuições da Estrutura


Estabelecer e manter relações de cooperação com instituições similares nacionais e
estrangeiras, em particular com as dos países de língua portuguesa, promovendo a
elaboração de estudos comparados entre administrações e o desenvolvimento de
programas de interesse mútuo;



Informar, através de adequados instrumentos de divulgação, o resultado das suas
actividades.

Estruturas de
Suporte

Competências

Direcção de
Serviços
Administrativos e
Financeiros.
O Grupo de Trabalho
propõe, para esta
DS, a criação de três
divisões:
Divisão
Gestão
Financeira
Patrimonial,

de



Divisão
Recursos
Humanos e

de



Divisão
de
Relações Públicas



Centro de
Documentação

e



Assegurar a gestão de recursos humanos, promovendo o
recrutamento e a selecção de pessoal;



Proceder ao diagnóstico das necessidades de formação,
elaborando para o efeito o respectivo plano anual e
assegurar a formação interna;



Elaborar o Balanço Social do INA;



Elaborar a proposta de Orçamento, bem como controlar e
contabilizar a execução do mesmo;



Elaborar o Plano e Relatório de Actividades anual;



Elaborar indicadores chave de actividade e de performance
do organismo;



Efectuar a respectiva gestão económica, financeira e
patrimonial;



Efectuar o serviço de arquivo geral e expediente;



Assegurar
as
Relações
Públicas
do
organismo,
nomeadamente a nível do desenvolvimento das acções de
informação e promoção da imagem do INA e de relações
com instituições congéneres de outros países.



Recolher, organizar, tratar e difundir a documentação
técnica especializada pertinente à natureza e atribuições do
INA, assegurando a gestão do acervo documental;



Manter um serviço de informação bibliográfica através da
pesquisa em bases de dados nacionais e internacionais;



Cooperar com serviços congéneres nacionais e estrangeiros
na permuta de documentação e informação bibliográfica;



Informar e orientar clientes e utilizadores sobre
organização, serviços e produtos do INA.
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Áreas
Organizacionais
Área de
Formação

Competências
À Área de Formação compete, em articulação como a DirecçãoGeral da Administração e do Emprego Público, conceber
programas e realizar as acções de formação e aperfeiçoamento
profissional adequados ao melhor aproveitamento dos recursos
humanos da função pública, podendo realizar acções de formação
a solicitação dos serviços e organismos da Administração Pública.
Abrange as seguintes sub-áreas ou centros:


Formação Inicial - concepção e implementação da formação
concebida como preparação para o início de funções na
Administração Pública (aqui se incluindo, entre outros, o Curso
de Estudos Avançados em Gestão Pública – CEAGP);



Formação Contínua - a concepção e implementação da
formação concebida como complemento da formação-base, promovendo a adequação às inovações e
desenvolvimento e a valorização pessoal e profissional
(aperfeiçoamento e reconversão), oferecendo, quer cursos e
seminários por área temática, quer a chamada “formação à
medida”, ou a directamente encomendada por serviços
públicos para a satisfação de necessidades especificas de
formação;



Formação Específica ou de Especialização, como é o caso da
formação para dirigentes (nomeadamente, o Curso de Alta
Direcção em Administração Pública – CADAP, os Seminários de
Alta Direcção, entre outros), dos “Diplomas de Especialização”
ou cursos de longa duração com avaliação de conhecimentos
(“Diplomas de Especialização”), e de formação para
formadores, entre outros.

Abrange as competências que se encontram actualmente
distribuídas pelos Departamentos de Administração Pública e de
Sistemas e Tecnologias de Informação e o Gabinete de Assuntos
Europeus e o Centro de Línguas;
Este reajustamento das actividades por subáreas ou centros
segue, com adaptações, a metodologia adoptada pelo INA nos
Relatórios de Actividades de 2004 e 2005.
Área de Estudos e
Investigação



Desenvolver projectos de investigação aplicada no domínio da
ciência da administração e ciência da legislação;



Elaborar estudos de aplicação no domínio da gestão pública;



Realização de estudos comparados entre administrações, de
estudos de boas práticas e de inovação, sempre com vista à
aferição dos resultados da aplicação de políticas públicas (e
não enquanto suporte para a sua definição);



Colaborar com centros de investigação nacionais e
estrangeiros, contribuindo para a formação de especialistas
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Áreas
Organizacionais

Competências
nas diversas áreas de interesse para a Administração Pública;


Área de
Consultoria

C)

Abrange as competências que se encontram actualmente
cometidas
ao
Departamento
de
Investigação
e
Desenvolvimento.

Prestação, aos organismos da Administração Pública, de serviços
de assistência técnica nas suas áreas de especialização.

Alterações Introduzidas

Alteração Proposta

Fundamentação

Criação de dois órgãos:
Conselho Directivo e Fiscal
Único

Obrigatoriedade legal de adequar a nova estrutura à
LQIP, nomeadamente com a introdução dos dois órgãos
exigidos pelo seu artigo 17.º, com as competências que
lhes são atribuídas por aquele diploma legal.

Criação do órgão “Conselho
Consultivo”

Propõe-se a criação deste órgão de consulta, composto
por «representantes das entidades ou organizações
representativas dos interessados na actividade do
instituto e por representantes de outros organismos
públicos» (art. 29.º da LQIP).

Externalização da actividade
editorial

Propõe-se retirar, de entre as áreas operacionais do
INA, a actividade editorial, pois, como refere o
Relatório CRIP «[...]a sua classificação como
actividade parece ser excessiva na medida em que não
se encontra substrato para tal, podendo apenas ser
considerada
como
produto
das
actividades
anteriormente mencionadas».

Criação de uma Direcção de
Serviços Administrativos

Reunir numa única unidade orgânica, e com vista à sua
futura transferência para unidades de serviços
partilhados, as áreas de:

Manutenção do Centro de
Documentação



Apoio à gestão;



Contabilidade;



Recursos Humanos da estrutura;



Aprovisionamento e património;



Expediente;



Relações Públicas.



O INA é, de facto e no âmbito da Administração
Pública, a entidade com capacidade para ser a
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Alteração Proposta

Fundamentação
detentora da informação técnica disponível sobre
as áreas da sua competência, nomeadamente no
que se refere a experiências de direito comparado,
constituindo
essa informação
um
suporte
importante à prossecução da sua actividade;


Extinção do Centro de
Cálculo

D)

Este centro de documentação poderá receber o
acervo documental técnico actualmente existente
na DGAP.

Como foi determinado, serão atribuídas ao
Departamento de TIC as funções de apoio informático
(assistência técnica) aos vários organismos do
Ministério das Finanças e da Administração Pública,
centralizando assim todas as funções de back-office
em termos de sistemas de informação, pelo que se
propõe a extinção desta direcção de serviços.

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Os principais benefícios retirados da nova estrutura resultam, no essencial, da obtenção
de economias de custos e ganhos de eficiência no seu funcionamento, sendo de realçar,
por exemplo, a redução substancial do número de divisões: das actuais 6 para o máximo de
3, propostas pelo Grupo de Trabalho para o organismo.
Estes ganhos podem, pois, ser sumariamente quantificados do seguinte modo:
Tipo de Estruturas

Actuais

Propostas

Saldo

Áreas Organizacionais

0

5

5

Direcções de Serviços/Departamentos

4

1

-3

Divisões

2

3

1

Gabinetes/Centros

5

1

-4

Estes benefícios não são ainda claramente quantificáveis, uma vez que não fica, por
exemplo, definido de que modo estas alterações implicarão a redução de funcionários.
Na recomposição dos quadros de recursos humanos da nova estrutura do INA será,
certamente, dado um maior peso ao pessoal técnico superior, grupo a que apenas
correspondem 23 dos 145 elementos que actualmente integram os seus quadros.
Não obstante, as alterações estruturais agora propostas permitem também prever uma
redução substancial do número de funcionários em grupos profissionais tais como o auxiliar
e operário, técnico profissional e administrativo, ou mesmo pessoal informático.
Se, numa perspectiva conservadora, contemplarmos uma redução de 10 a 20% em cada um
destes grupos profissionais, e aí incluirmos os funcionários provenientes de outros quadros,
constatamos que os ganhos obtidos apenas nesta área podem ser bastante significativos.
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4.2.17. Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A actual estrutura dos Serviços Sociais do Ministério das Finanças e da Administração
Pública (SOFE) segue, não obstante a sua natureza de instituto público, o modelo de uma
estrutura hierarquizada, composta por um Presidente e 2 Vogais Vice-Presidentes,
responsáveis por 3 Divisões, um Núcleo de Informática e um Gabinete de Apoio Técnico,
aos quais acresce ainda um Conselho Consultivo e uma Comissão de Fiscalização.

B)

Modelo Futuro

De acordo com o superiormente determinado, irá, a breve prazo, ser constituído um Grupo
de Trabalho com o objectivo de se ocupar da criação dos «Serviços Sociais da
Administração Pública».
Esta nova entidade resultará da fusão dos Serviços Sociais do Ministério das Finanças e da
Administração Pública (SOFE), da Obra Social do Ministério das Obras Públicas (OSMOP),
dos Serviços Sociais do Ministério da Educação, dos Serviços Sociais do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social, dos Serviços Sociais da Presidência do Conselho de
Ministros e de parte das atribuições da Acção Social Complementar do Ministério da
Justiça.
Neste pressuposto o Grupo de Trabalho não apresenta qualquer modelo futuro para os
Serviços Sociais do Ministério das Finanças e da Administração Pública (SOFE).

C)

Síntese dos Benefícios Quantificáveis

Tendo em conta a junção dos vários serviços sociais e desconhecendo este Grupo de
Trabalho os organogramas e quadros de pessoal desses serviços, é impossível apresentar
qualquer benefício quantificável.
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4.2.18. Caixa Geral de Aposentações (CGA)
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A CGA é uma entidade com autonomia administrativa e financeira e com património
próprio.
Os meios e serviços necessários ao exercício da actividade da CGA, nomeadamente as
instalações e o pessoal, continuaram a ser fornecidos pela Caixa Geral de Depósitos, agora
ao abrigo de convenção entre as duas instituições. Para o efeito, a Caixa Geral de
Depósitos criou, na sua estrutura orgânica, o Departamento de Apoio à Caixa Geral de
Aposentações (DAC), nele exercendo funções cerca de 320 pessoas.

B)

Modelo Futuro

O Grupo de Trabalho não propõe qualquer alteração ao organograma actual da CGA.
Missão da Estrutura
Gestão do regime de segurança social do funcionalismo público em matéria de pensões
de aposentação, de reforma (forças armadas e GNR), de sobrevivência e de outras de
natureza especial, designadamente, pensões de preço de sangue e pensões por serviços
excepcionais e relevantes prestados à Pátria.

Atribuições da Estrutura
Gestão e atribuição das seguintes prestações:


Pensões de aposentação aos funcionários civis do Estado;



Pensões de reforma aos militares e forças militarizadas;



Pensões de invalidez a não subscritores da CGA incapacitados por motivo do serviço
militar obrigatório;



Pensões de preço de sangue e outras a cidadãos ou familiares;



Subvenções mensais vitalícias a ex-titulares de cargos ou funções de natureza
política;



Subsídios mensais vitalícios a ex-funcionarios civis do Estado;



Pensões de sobrevivência a familiares de servidores do Estado falecidos;



Prestações familiares a aposentados, reformados e pensionistas de sobrevivência;



Gestão e controlo das quotas dos subscritores e das contribuições de entidades;



Elaboração de projectos de legislação da segurança social do Sector Público ou
colaboração nestes;



Escrituração geral da contabilidade da CGA.

Ministério das Finanças e da Administração Pública

V/4 - 158

Relatório Final Comissão Técnica do PRACE

V/4 – MICRO ESTRUTURAS * MFAP

Unidades
Orgânicas/Áreas
de Intervenção

Competências

Núcleo de Apoio



Apoio técnico / administrativo e de secretariado ao Órgão
Directivo;



Apoio administrativo aos Gabinetes;



Recepção, distribuição e preparação para expedição de
correspondência do Órgão Directivo e Gabinetes;



Expediente relativo a pessoal, instalações e equipamento
(mobiliário, máquinas e utensílios), em articulação com a
CGD;



Organização e manutenção de ficheiros e arquivos da
Direcção e Gabinetes;



Manutenção da biblioteca.



Análise das exposições e reclamações dirigidas à CGA e
preparação das respostas, consultando, se necessário, os
Gabinetes e Serviços;



Elaboração de notas estatísticas periódicas sobre os principais
tipos de questões colocadas pelos utentes da CGA;



Estudo e apresentação de propostas visando a correcção de
anomalias detectadas.



Preparação dos planos de actividade e dos orçamentos anuais
da CGA;



Elaboração do relatório anual de actividades e apresentação
das contas da CGA;



Controlo orçamental e de tesouraria da CGA;



Realização de estudos técnico-financeiros no âmbito da CGA;



Elaboração de estatísticas;



Coordenação técnica da Secção de Contabilidade.



Realização de estudos de situação e elaboração de propostas
sobre a organização e funcionamento dos serviços do DAC;



Elaboração de trabalhos de análise e programação, tendo em
vista o desenvolvimento de aplicações de apoio aos serviços
do DAC;



Apoio à manutenção das rotinas em exploração;



Estudos necessários à boa utilização e funcionamento do
equipamento informático existente no DAC;



Apoio aos utilizadores das rotinas informáticas do DAC;

Núcleo de
Exposições e
Reclamações

Gabinete de
Planeamento e
Gestão financeira

Gabinete de
Organização e
Informática
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Unidades
Orgânicas/Áreas
de Intervenção

Competências


Estudo dos impressos a utilizar nos serviços do DAC, excepto
os de uso geral da CGD;



Ligações com a CGD, Instituto de Solidariedade e Segurança
Social (Centro Nacional de Pensões), Instituto de Informática,
ADSE e outras entidades, em matéria do âmbito do Gabinete.



Estudo e parecer jurídico sobre os assuntos que forem
submetidos à sua apreciação;



Elaboração de estudos jurídicos e elaboração ou participação
em projectos de legislação da segurança social do Sector
Público;



Tratamento e acompanhamento judicial dos processos de
aposentação, reforma, sobrevivência e outros, junto dos
tribunais administrativos, tribunais tributários, tribunais do
trabalho, tribunais judiciais e Tribunal Constitucional;



Carregamento e gestão da base de dados de legislação,
doutrina e jurisprudência.

Gabinete da Junta
Médica



Pareceres médicos em processos da CGA;



Realização de juntas médicas da CGA.

Serviço de
Atendimento,
Abertura de
Processos e Juntas
médicas



Atendimento dos utentes da CGA;



Abertura e distribuição de processos;



Abertura e encaminhamento de correspondência;



Tarefas de apoio geral ao DAC;



Expediente das juntas médicas;



Arquivo geral do DAC

Serviço de
Inscrição e
Cadastro dos
Subscritores



Inscrição e registo de situações funcionais dos subscritores e
contribuintes da CGA;



Controlo de quotas e de contribuições para a CGA.

Serviço de
Instrução de
Processos de
Aposentação e
Reforma

Instrução dos processos de aposentação e reforma, de subsídios
vitalícios e de subvenções mensais vitalícias.

Serviço de
Instrução de
Processos de
Sobrevivência e
Contagem de



Instrução de processos
sobrevivência;



Instrução de processos de retroacção de inscrição para
efeitos de sobrevivência;

Gabinete Jurídico
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Unidades
Orgânicas/Áreas
de Intervenção

Competências

Tempo



Instrução de processos de pensões de preço de sangue e
outras;



Instrução de processos de contagem prévia de tempo de
serviço para efeitos de aposentação, reforma e
sobrevivência.



Abono de pensões de aposentação e de reforma;



Preparação das listas de aposentados e reformados para
publicação em Diário da República;



Manutenção do abono de pensões de sobrevivência, de preço
de sangue e outras;



Instrução de processos de prestações familiares a atribuir a
aposentados, reformados e pensionistas de sobrevivência;



Apreciação dos pedidos de subsídio por morte de aposentados
e reformados, e instrução de processos de habilitação a
pensões em dívida.

Serviço de Abono
de Pensões

C)

Alterações Introduzidas

Tendo em conta a natureza e a organização da estrutura, sendo os serviços assegurados
pela CGD, não se propõe qualquer alteração.
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4.2.19. Unidade de Missão de Serviços Partilhados na Administração
Pública
A)

Breve Caracterização da Situação Actual

A prestação de serviços de suporte na Administração Pública caracteriza-se, actualmente,
pela existência de múltiplas repetições estruturais (cada organismo com a sua Direcção
Administrativa e Financeira, ou equivalente).
A partilha de serviços comuns (intra ou intersectoriais), se correctamente aplicada,
permitirá uma significativa eliminação dessas repetições, potenciando a redução de custos
por, entre outros factores, permitir o aproveitamento de economias de escala como o
demonstram as experiências similares no sector privado.
Na implementação do processo de partilha de serviços comuns importa, em primeiro lugar,
determinar quais as áreas prioritárias para o fazer, aquelas onde se prevê obter um maior
ganho.
Uma vez encontradas estas áreas haverá que definir o modelo operacional a seguir para a
implementação deste conceito na Administração Pública, procedendo-se, numa fase
posterior, à criação das próprias estruturas que suportarão a prestação de serviços
partilhados.
Este processo deverá ser realizado sob a coordenação de uma única entidade ou estrutura,
num prazo previamente definido.
Propõe-se que esta estrutura, de carácter necessariamente provisório, seja corporizada
por uma Unidade de Missão a criar sob a alçada do Ministério das Finanças e da
Administração Pública.

B)

Modelo Futuro
Missão da Estrutura

A Unidade de Missão de Serviços Partilhados para a Administração Pública é uma
estrutura, na dependência directa do Ministro das Finanças e da Administração Pública,
com a missão de definir o modelo de prestação de serviços comuns na Administração
Pública e de criar as estruturas permanentes que lhe darão suporte, de forma a
concretizar a plena implementação deste conceito na Administração Pública Central.

Atribuições da Estrutura


A configuração detalhada do modelo operacional a adoptar para a aplicação do
conceito de serviços partilhados as áreas identificadas;



A implementação, gradual e controlada, desse modelo operacional e a sua
adaptação à realidade;



A definição de um programa de implementação geral dos modelos operacionais;
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C)

A criação e mobilização da(s) estrutura(s) definitiva(s) (Eventuais E.P.E.´s) que
deverão corporizar e protagonizar a prestação de serviços.

Alterações Introduzidas

Alteração Proposta

Fundamentação

Implementação da
partilha de serviços
comuns na
Administração
Pública

A partilha de serviços comuns (intra ou intersectoriais)
permitirá a eliminação de múltiplas situações de repetições
estruturais na prestação de serviços de suporte da
Administração Pública, potenciando a redução de custos por
entre outros, aproveitamento de economias de escala.

Áreas Prioritárias de
Implementação de
Serviços Comuns na
Administração
Pública

As áreas entendidas como prioritárias à implementação dos
serviços partilhados na Administração Pública (aquelas em que
o potencial percepcionado de ganho é maior) são as seguintes:

Criação de uma
estrutura única com
carácter provisório,
organizada por área
funcional – Unidade
de Missão – sob a
alçada do Ministério
das Finanças



Contabilidade, Gestão Orçamental e Financeira, incluindo
a vertente de Activos Patrimoniais;



Aprovisionamento;



Gestão de Recursos Humanos;



Gestão de Instalações e Equipamentos;



Gestão de Tecnologias de Informação e Comunicação;



Recrutamento e selecção de pessoal para a Administração
Pública.



A implementação da partilha de serviços comuns na
Administração Pública deverá ser feita de modo graduado
e coordenada por uma estrutura única com carácter
provisório, organizada por área funcional – Unidade de
Missão – sob a alçada do Ministério das Finanças;



Estrutura constituída pelo prazo de
eventualmente prorrogável por mais um;



A unidade de missão é dirigida por um encarregado de
missão, coadjuvado por três adjuntos e assessorado por
um gabinete técnico, designado «Gabinete de Gestão»,
constituído por, no máximo, 15 elementos.
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4.3. Índice de siglas
ADSE

Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da AP

CAF

Conselho de Administração Fiscal

CAR

Comissão de Acompanhamento para as Reprivatizações

CEAGP

Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública

CF

Centro de Formação

CITES

Convention on Internacional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora

CGA

Caixa Geral de Aposentações

CGD

Caixa Geral de Depósitos

CNC

Comissão de Normalização Contabilística

CNCAP

Comissão de Normalização Contabilística da Administração Pública

CNMVM

Conselho Nacional do Mercado de Valores Imobiliários

CRIP

Comissão de Reavaliação dos Institutos Públicos

CSF

Conselho Superior de Finanças

DGAERI

Direcção-Geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais

DGAIEC

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

DGAP

Direcção-Geral da Administração Pública

DGCI

Direcção-Geral dos Impostos

DGEP

Direcção-Geral de Estudos e Previsão

DGITA

Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros

DGO

Direcção-Geral do Orçamento

DGT

Direcção-Geral do Tesouro

DGTF

Direcção-Geral do Tesouro e Finanças

DPP

Departamento de Prospectiva e Previsão

ECOFIN

Conselho de Ministros para os Assuntos Económicos e Financeiros

EPAN

Europaen Public Administration Network

EPE

Entidade Pública Empresarial

FEOGA

Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola

GPEARI

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais

IGAP

Inspecção-Geral da Administração Pública

IGCP

Instituto de Gestão do Crédito Público

IGF

Inspecção-Geral de Finanças

II

Instituto de Informática

IMI

Imposto Municipal sobre Imóveis

INA

Instituto Nacional de Administração

INE

Instituto Nacional de Estatística

IVA

Imposto sobre o Valor Acrescentado

LQIP

Lei Quadro dos Institutos Públicos
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MADRP

Ministério da Agricultura, do desenvolvimento Rural e das Pescas

MAI

Ministério da Administração Interna

MAOTDR

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional

MC

Ministério da Cultura

MCTES

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

MDN

Ministério da Defesa Nacional

ME

Ministério da Educação

MEI

Ministério da Economia e da Inovação

MFAP

Ministério das Finanças e da Administração Pública

MJ

Ministério da Justiça

MNE

Ministério dos Negócios Estrangeiros

MOPTC

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

MS

Ministério da Saúde

MTSS

Ministério do Trabalho e da Segurança Social

NUTS

Nomenclatura de Unidade Territorial para Fins Estatísticos

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

OE

Orçamento de Estado

PCM

Presidência do Conselho de Ministros

PIDDAC

Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da
Administração Central

PNCE

Programa Nacional de Compras Electrónicas

POCP

Plano Oficial da Contabilidade Pública

RAFE

Reforma da Administração Financeira do Estado

RGIT

Regime Geral das Infracções Tributárias

SCI

Sistema Nacional de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado

SER

Secção Especializada para as Reprivatizações

SF

Serviço de Finanças

SGMFAP

Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública

SGP

Sistema de Gestão Processual

SIADAP

Sistema Integrado da Avaliação do Desempenho da Administração Pública

SIC

Sistema de Informação Contabilística

SOFE

Serviços Sociais do Ministério das Finanças e da Administração Pública

SRH

Sistema de Gestão de Recursos Humanos

SSAP

Serviços Sociais da Administração Pública

UCLEFA

Unidade de Coordenação da Luta contra a Evasão e Fraude Fiscal Aduaneira

UE

União Europeia

VSR

Volume de Serviço Realizado
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