Tribunal de Contas
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2012
GABINETE DO PRESIDENTE

Grandes Objectivos

Acti vidades a Desenvolver

1

1

1.1.
Criar mecanismos
para fortalecer o
1.2.
TC
1.3.
1.4.

2

1.5.
Reforçar os
mecanismos de
interacção com a
Admini stração
Publica, o
Parlamento e os
cidadãos

1

1.1.

Diligenciar pela criação
de mecanismos de
fortalecimento da
autonomia económica e
financeira do TCCV
Acções de sensibilização
junto do Parlamento e do
Governo
Reforço do orçamento de
funcionament o e de
investimento
Obtenção duma
percentagem do OGE
para o TCCV
Revisão da tabela
emolumentar
Apoio financeiro directo
dos parc eiros
internacionais
Melhorar a divulgação
das actividades de
controlo do TCCV
Desenvolvimento e
estratégia de
comunicação com os
media

1.2. Anuário
1.3. Divulgaç ão Parecer

Resultados Esperados

Equipa

Mecanismos para
fortalecer o TC criados

Presidente
+DAI

Mecanismos de
interacção com a
Administração Pública, o
Parlamento e os cidadãos
reforç ados

Gab Presidente

DAI (EME )

Mese s
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

TRIBUNAL DE CONTAS
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES de 2012
Gabinete Jurídico
Mese s
Grandes
Objectivos

Acti vidades a Desenvolver

1 Elaboração de pareceres e informações, estudos jurídicos ;
2

Elaboração e análise de projectos de regulamentos,
deliberações, despachos e outros documentos ou minutas ;

0

3 Estudo de diplomas legais vigentes

Assessor
ia
Jurídica
4

1

Recolha e divulgação da legislação pertinente
Crair
mecanis
mos
para
acelerar
a
aprovaç
ão da
propost
a de lei

Diligenciar pela obtenção de um novo enquadramento
1 legal, baseado no projecto entregue ao Parlamento na
uiltima legislatura
1.
1. Sistematização e evidencia das razões de urgência da
aprovação da nova lei (ofício Ministra das Finanças)
1. Acções de sensibilização junto do Governo e da Assembleia
2. Nacional

Resultados
Esperados

Equipa

TC
assessorado
juridicamen
te:
pareceres e
informaçõe
s
elaborados;
análise de
projectos
de
regulament
os,
despachos,
estudo de
diplomas, e
recolha e
divulgação
de leis
efectuados

Henrique

1

Mecanismo
s para
Henrique/Jo
aprovação
ão/Presiden
da lei
te
criados e TC
fortalecida

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

do TC e
seu
fortaleci
mento

1.
2.
1
1.
2.
2
1.
3.
1.
3.
1.
1.
3.
2.
1.
3.
3.
1.
3.
4.
1.
4.

2

1.
5.
1.
5.
1.
Desenvo
lver
nova
metodol
ogia de
trabalho
segundo

Governo (Ministra das Finanças)

Assembleia Nacional
Acções de sensibilização junto dos parceiros nacionais e
internacionais

Cooperação Francesa e União Europeia

Banco Mundial

GAO

PNUD
Participação activa do TCCV no processo de reformulação da
lei
Obtenção de contributos das ISC a que o TCCV pertence
para evidenciar a importancia da reforma
Assembleia Geral das OIS da CPLP “As competências das
ISC e as Normas da INTOSAI”

Presidente

1 Processo de acompanhamento da execução orçamental via Diligências
SIGOF
pelo acesso
1.
ao SIGOF e Henrique/Sa
1. Diligências pelo acesso ao SIGOF e outros sistemas
outros
ndrine/Davi
sistemas,
d
Diagnóstico para identificar problemas e soluções na
1.
efectuadas
utilização do SIGOF, efectuado no primeiro semestre de
2.
de forma
2012;

4

3

padrões
de
referênc
ia mais
avançad
os
1.2.
Desenvo
lver e
impleme
ntar um
sistema
de
controlo
de
qualidad
e (SCQ)
do
Parecer
da CGE
elevand
oa
respecti
va
qualidad
e técnica
e
analítica
.
Aument
ar o
Impacto
da
Fiscaliza
ção
Prévia

activa e
1. Debate interno para melhor aproveitamento do SIGOF e SIM estruturada
3. e soluções adoptadas, efectuado no primeiro semestre de
.
2012;

S
I
M

1. Acompanhamento da execução orçamental em tempo real,
4. garantido o acesso ao SIGOF, efectuado no segundo
semestre de 2012.
Seguimento das recomendações formuladas no âmbito do
1
PCGE.

2

1

Recomenda
Henrique/Sa
ções
ndrine
seguidas

Acompanhamento da aplicação das normas constantes dos
manuais, nas auditorias e no Parecer da CGE.

Aplicação
Manuais
acompanha
das

Henrique/Je
sus/Equipa
Acompanha
mento

Divulgação dos resultados da actuação da fiscalização
prévia

Actuação da
fiscalização
prévia
divulgada,
Henrique/Jo
trimestralm
ão
ente, no
portal do
Tribunal de
Contas.

2 Reflexão sobre a actual estratégia de controlo prévio.

3

Promoção de medidas de sensibilização e de informação
sobre a obrigatoriedade da remessa dos contratos a Visto
do TCCV e sobre a correcta instrução dos mesmos.

Estratégia
de controlo
Prévio
proposta e
recurso a
ferramentas
informática
s (interno +
tripartido/
TCCV, AP,
MF),
inventariad
os
Divulgação
das novas
Instruções
do Tribunal,
efectuada
em 2012.

TRIBUNAL DE CONTAS
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES de 2012
CONTA GERAL DO ESTADO

2

1

Grandes
Objectivos

Actividades a Desenvolver

Desenvolv
Diligências com vista a obtenção do Acesso ao
er nova
SIGOF
metodolog 1
ia de
trabalho
segundo
Debate interno para melhor aproveitamento do
padrões de
SIGOF e SIM
referência
mais
avançados 2

Desenvolv
er e
implement 1 Seguimento das recomendações do TCCV
ar um
sistema de
controlo
de
qualidade
(SCQ) do
Criação de um núcleo de acompanhamento da
Parecer da
aplicação das normas constantes dos manuais,
CGE
2 nas auditorias e no Parecer da CGE.

5

4

Criação de um sistema de controlo de qualidade
3 para o Parecer
Preparar
respostas
específicas
à futura
reforma do
TCCV
Diligenciar
por uma

Equipa

Diagnóstico efectuado sobre
entraves do acesso ao SIGOF

Presidente,
Henrique
e Sandrine

Debate efectuado

EPCGE e Dir
Técnico

Documento final de apreciação da
Conta Geral do Estado, emitido pela
Assembleia Nacional, conhecido;
Respectivo teor, analisado e
confrontação do mesmo, na parte
que interessa, com as
recomendações do TCCV;
EPCGE
Cumprimento das recomendações
retidas pela Assembleia Nacional,
verificado por Parecer, e reflectidas
nas Contas seguintes;
Moti vos da não absorção das
recomendações, identificados
Núcleo criado no ano 2012;

Dir. Técnico

Sistema de controlo de qualidade
das auditorias e do Parecer da CGE, Dir. Técnico
criado no ano 2012;

Análise e acompanhamento das reformas
financeiras do Estado

Reformas identificadas e dois
coordenadores escolhidos para
estabelecer os requisitos e efectuar
o acompanhamento das referidas
reformas, designados em Fevereiro
de 2012.

Instituição de mecanismos de comunicação e de
relacionamento com o Parlamento

Mecanismos de comunicação com o Presidente,
Parlamento instituídos no primeiro
Henrique e
trimestre de 2012
Sandrine

1

1

Resultados Esperados

Presidente,
Henrique e
Sandrine

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

6

relação
privilegiad
a com a
Comissão
Especializa
da da
Promoção de sessões de trabalho periódicas, com
Duas ou mais sessões anuais de
Assemblei
a Comissão Especializada em matéria de Finanças
trabalho realizadas
e Orçamento.
a Nacional
em
matéria de
Finanças e
Orçamento
.
2

EPCGE e
Dir Tecnico

Melhorar a
divulgação
das
actividades
de controlo
Divulgação do parecer da CGE logo que entregue
do TCCV.
ao Parlamento.
Assembleia
Nacional em
matéria de
Finanças e
Orçamento. 1

Presidente,
Henrique,
Luciano

Declaração à imprensa elaborada e
enviada e Parecer da CGE
publicada anualmente no portal do
TCCV.

Tribunal de Contas
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2012
PRÉVI A

1

Grandes
Objectivos

Acti vidades a Desenvolver
1 Empreitadas e Obras Públic as

3

2

Processos
corrente s de
2 Demais processos
vi sto

4

Resultados
Esperados

Desenvolver
nova
metodologia
de trabalho
Aplicação do manual de procedimentos
segundo
1
respeitante à fiscalização prévia.
padrões de
referência
mais
avançados
Orientar a
incidência
da
Solicitação à UGA C , aos controladores
fi scalização
financeiros e à ARAP, os contratos
1
prévia para
públicos programados e executados em
a área da
2011
contratação
pública
Reflexão sobre a actual estratégia de
1
controlo prévio.

Aumentar o
impacto da
fi scalização
prévia

2

Analisar a lei praxe e propor medidas de
simplificação

3

Cont rolo da execução dos processos
devolvidos ou cujo Visto foi rec usado.

Cont rolo e sancionamento dos casos de
4 não submissão a Visto a que estavam
sujeitos.

Processos informados

Manuais de
Procedimentos
aplicados

Equipa
Alice
Demais
Técnicos
(Ana,
Natália,
António)

João e
equipa
aplicação
manuais

Identificação das
entidades que têm
pacotes de
empreitadas a realizar
no ano n +1, definida
(em forma de grelha);

Alice

Estratégia de controlo
Prévio proposta

João/Henriq
ue

Medidas de
simplificação propostas Alice
Acompanhamento dos
processos devolvidos e
Alice
sancionamentos
efectuados

Mese s
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

5

Impacto da fiscalização Henrique/ Jo
prévia aumentada
ão

1 Elaboração de matriz de controlo do
cumprimento de prazos

Prazos controlados

João

Balanço trimestral de
todos os proc essos
entrados no TC

Equipa

6

Controlo
dos Prazos

5 Divulgaç ão dos resultados da actuação da
fiscalização prévia
Promoção de medidas de sensibilização e
de informação sobre a obrigatoriedade da
6
remessa dos contratos a Visto do TCCV e
sobre a correcta instrução dos mesmos

1

Recolha e sistematização de dados
estaísticos da Prévia

Organização
2 Sistematização geral
de
proce ssos
para
extracção de
dados
estati sticos
3 Organização de processos por tipologia

Compilação do balanço
e remessa ao Director
Técnico
Separação de
processos com
proposta de
recusa(autuados),recus
ados, devolvidos e
reentrados e
devolvidos e não
reentrados

Coordenado
r

Eloisa/Catar
ina

Tribunal de Contas
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2012
DAI
Mese s

Grandes
Objectivos

Acti vidades a Desenvolver

Resultados Esperados

Equipa

Criaç ão de Grupo de trabalho de

1

1 "Reinterpretação dos poderes

Preparar
resposta
s à futura
reforma
do TCCV

2

3

1

2

2

Reforçar
a
participa
ção do
TCCV na
sociedad
e de
informaç
ão

3

4

5
6

3

7

Alinhar a
gestão
com a
missão,
vi são,

1

2

actuais do Tribunal"
Designação de 2 coordenadores
para fazerem, identificarem,
análisar e acompanhar as
Reformas Financeiras do Estado
Formação de recursos humanos
especializados sobre sector
empresarial e avaliação de
desempenho
Formulação duma estratégia
detalhada para as TIC
Planos Estratégicos e
Operacionais em TIC - TC
Implementação de sistemas de
controlo na gestão das entidades
controladas
Utilização do TeamMate nas
auditorias e verificações internas
de contas
Acesso a sistemas e bases de
dados externos
Sistema de Controlo on line da
CGE - Fase II
Sistema de controlo on line das
contas dos Municipios (SIM)/
Desmaterialização da prestação
de Contas
Planificaç ão e controlo interno
das actividades
Implementação do Plano
estratégico 2012-2015

Proposta DAI
Tribunal de Contas preparado
para futuras reformas do Estado

2 coordenadores
(Joao, David)

DAI/ Dulcelina
Iolanda/Ulisses
(União Europeia)

Participação do TCCV na
sociedade de informação
reforç ada

Gestão alinhada com a missão,
visão, valores e objectivos
estratégicos do TCCV

DS T/DA I
/Ulisses/Iolanda União Europeia

DAI
DAI-Gabinete
Jurídico
(Henrique)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

valores e
2.1
objectivo
. Apresentação pública do PE
s
estrategi 2.2
cos do
. Elaboração do Plano Operacional
TCCV
Implementação da gestão de
3
pessoas por competências
3.1
.
3.2
.
3.3
.
3.4
.
3.5
.
3.5
.1.
3.5
.2.
3.5
.3
3.5
.4.
3.5
.5.
1
2

4

3

Capacitar
os
recursos
humanos

4

5
6

7

DAI Dulcelina/Henriqu
e
DAI

Plano anual de recrutamento
Plano anual de gestão das
carreiras

Dulcelina

Plano anual de formação
Sistema de A valiação de
Desempemnho
Reforço de Pessoal
Recrutamento Director Téc ncio
Recrutamento Equipa para
Secretaria (Cons ultor, Técnico e
Oficial Diligências)
Recrutamento de um informático
(help desk)
Desenvolvimento de um sistema
de Controlo de Qualidade dos
principais produtos do TCCV
Criaç ão do grupo de Controlo de
Qualidade
Formações a nível
comport amental
Apresentação/divulgação do
Plano Estratégico das TIC
Sistema de A valiação de
Desempemnho
Manual de Auditoria e
Conformidade através do
TeamMate - Auditorias
Formação de Formadores Instruções
Formação Jurisdicionados nas
Instruções - Grupo I
Utilização do Programa
Informático de Tramitaç ão
Processual

DAI/ Dulcelina

Henrique+ Grupo
de trabalho
DAI
Dulcelina/Iolanda/
Ulisses(EU)
Edmilton

Recursos humanos capacitados

Dulcelina

Dulcelina
/Formadores TC
Dulcelina/Edmilto
n

7

6

5

Edição do jornal de parede
Melhorar
o si stema
de
comunic
ação
interna
Organiza
ção de
proce sso
s para
extracçã
o de
dados
estatí stic
os

Processo
s
corrente s

1

Actualização, periódica, do
2 website

1

Recolha e sistematização de
dados estatísticos - DAI

Edição
mensal,
com
o
envolviment o do P essoal do
TCCV, do jornal de parede com Dulcelina /(EME)
início no segundo trimestre de
2012.
Pessoal do TCCV e público
informados sobre as actividades Edmilton e
Luciano (EME)
desenvolvidas pela instituição.
Balanço trimestral

Eloisa, Ulisses,
Dulcelina

2

Sistematização geral
1 Património e Administração

Compilação do balanço e
remessa ao Director Técnic o

DS T
Eloisa

2 Cont abilidade e Finanças

Ulisses

3 Recursos Humanos

Dulcelina

Tramitação Processual
4

5

Informática

Tribunal de Contas apoiado para Catarina,
Raul,
o cumprimento da sua missão
Antonio,
Clementina,
Daniel
Edmilton
e
Luciano

Tribunal de Contas
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES DE 2012
DSAT
Grandes
Objectivos

Acti vidades a
Desenvolver

Resultados
Esperados

Equipa

Mese s
1

2

3

4

5

6

7

Aplicação do manual de procedimentos respeitante à fiscalização concomitante e sucessiva

1

1

3.1.
Desenvolver
nova
metodologia
de trabalho
segundo
padrões de
referência
mais
avançados

2

2

3

3.2.
Melhorar o
grau de
prestação de
Contas

Integração
/Formação do
Director Técnico
Parceria PWC/TCP e
TCCV - com vista a
apoiar na formação
do DST; apoiar na
elaboração do Plano
Anual de Fiscalização
e auditorias
conjuntas para
aplicação do manual
de auditoria
financeira e de
conformidade
Formações de
Seguimento de
implementação dos
Manuais através
TEAM MATE (4
acções *2 pes.)

Cronograma de
Fiscalização de 2012
e 2013 elaborados

DSAI

Contas analisadas de
acordo com os
manuais de
procedimentos

DST

Implementação das Instruções
1

2

Publicação das
Instruções da Prévia
e Sucessiva
Reprodução dos
Documentos (5
manuais, Instruções

Instruções
divulgadas BO e web
site
Tecnicos TC e
Jurisdicionados
formados

Iolanda,
Maria Jesus,
João, Raúl
Iolanda,
Maria Jesus,
Raúl

8

9

10

11

12

e Regimento)

3

4

Formação de
Formadores nas
Novas Instruções
Formação de 1º
grupo de
jurisdicionados

Acções pedágogicas Iolanda,
desenvolvidas
Dulcelina

Desenvolvimento de acções pedagógicas ou recomendação de acções formativas, anualmente, quando necessário
5

6

6.
1
6.
2

Edição/Publicação
Anuário TC, 2011 e
2012
Identificação e
Interpelação de
entidades que não
apresentaram as
contas em 2011 e
2012
2011

actividades
divulgadas

Causas de
incumprimento
analisadas

Iolanda,
Mizu,
Dulcelina

Raul, DST

2012

Sancionamento da não prestação de contas e do incumprimento das determinações do Tribunal
7

8

Acompanhamento
BO e denuncias media
Levantamento
entidades em
incumprimento

Controlo atempado
do cumprimento das Alice
medidas
Sanções aplicadas e
condenações
Raul, DST
publicadas

Fiscalização do Endividamento
9

Instauração de
processos de multa

Sancionamento de
multas aplicadas.

Raul, DST

Definição e Implementação duma Estratégia de prioridades para as contas 2002 a 2008
10

Recrutamento e
selecção Consultor

Estratégia definida e
Equipa criada

Projecto
União

11

Recrutamento e
selecção técnicos

12

Elaboração de
Resoluções para
arquivamento dos
processos

Europeia
(Iolanda e
Ulisses)
DST-Raul

Simplificação e agilização dos processos de vista junto do Ministério Público
13

14
15
16

Aprovação do
regimento/regulame
nto do TC
Processo de
Socialização com os
tramitação de multa
Tecnicos
agilizado
Inserção da
experiencia do TCP
Aprovação

João

Instituição de um mecanismo de controlo de prazos de todos os interveninetes nos processos
17

18

19

3

20

3.4.Melhorar
a articulação
com o

1

Desenvolvimento de
um sistema de
gestao e controlo
dos processos
Sistema de gestão Coordenador
Elaboração duma
de processos
es, DST,
matriz de controlo
desenvolvido, Matriz
Iolanda
dos prazos
de controlo
(PRIME),
elaborada
Edmilton
Consolidação do
sistema de
Tramitação
Processual
Reorganização
Secretaria
DST - Iolanda
Judicial(recrutament Secretaria reforçada - EME - União
o Consultor, Tecnico
Europeia
e oficial diligências)
Análise dos planos
Articulação com o
de fiscalização e dos
controlo Interno
DST
relatórios de
melhorado
inspecção ou de

auditoria interna
sobre entidades ou
matérias sujeitas ao
controlo do Tribunal
Obtenção, das várias
autoridades e
agências, da
comunicação dos
relatórios de
2
inspecção ou
auditoria interna
sobre entidades ou
matérias sujeitas ao
controlo do Tribunal.
Solicitação aos
órgãos de controlo
interno que realizem
acções ou insiram
3 nos seus controlos
verificações
específicas que o
Tribunal considere
necessários.
Recolha e
sistematização de
Balanço trimestral
Organização
dados estatisticos da de todos os
de processos 1
Sucessiva
processos entrados
para
no TC

4

controlo
interno

extracção de
dados
Compilação do
estatisticos 2 Sistematização geral balanço e remessa

ao Director Técnico

Raul, DST

Coordenador
es, Edmilton
(gestão do
Sistema
Tramitação
processua)
DST

Tribunal de Contas
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES de 2012
GRUPO DOS MUNÍCIPIOS,SUAS ASSOCI AÇÕES E ESCOLAS S ECUNDÁRIAS
Meses
Grandes Objectivos

Actividades a Desenvolver

1

Análise do endividamento, com risco ou
não, em todas as acções de auditoria ou
1 de verificação de contas de gerência das
autarquias locais, de acordo com os
manuais

Melhorar o grau
de prestação de
Contas

Solicitação dos Planos de contracção de
empréstimos, já executado ou em vias de
2 execução, às autarquias locais e
Associação Nacional dos Municípios e
respectiva fiscalização;

Seguimento das recomendações e das
3
acções constantes nos acórdãos

Resultados Esperados

Equipa

Análise do
endividamento efectuado
Empréstimos contraídos,
constantes do plano de
contracção de
empréstimos,
fiscalizados

Recomendações das
acções constantes nos
acórdãos,
acompanhadas.

Equipa
Munícipios e
Prévia- David
e João

David Henrique

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

