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1. REPÚBLICA CHECA - Jan Kinšt  

A. Respostas ao questionário  
 
Assunto:  Respostas ao questionário escrito da Comissão do Controlo 

Orçamental 
(o número das respostas corresponde ao número das perguntas do questionário) 

 
1.  Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos 

domínios das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 
 
A minha carreira profissional foi consagrada, desde 1988, ao domínio das finanças públicas e da 
auditoria externa do Governo. Ao todo trabalhei cerca de 11 anos no Ministério das Finanças e 
aproximadamente 5 anos no Serviço Supremo de Auditoria da República Checa. 
 
a) De 1988 a 1998 trabalhei no Ministério das Finanças da República Checa, onde estive sobretudo 
no Departamento do Orçamento de Estado, do qual fui, durante cerca de cinco anos - isto é, até 
1998 - Vice-Director. As minhas responsabilidades principais consistiam em: 
 
- coordenar a preparação do Orçamento de Estado; 
- controlar permanentemente a aplicação do orçamento de Estado; 
- desenvolver a metodologia orçamental e avaliar a execução do orçamento, incluindo 

performance budgeting;  
- efectuar a classificação orçamental; e 
- representar o Ministério das Finanças nas suas relações com instituições internacionais e 

estrangeiras no domínio fiscal (União Europeia, FMI, Banco Mundial, OCDE, etc.). 
 
De Março a Julho de 2003 voltei a trabalhar no Ministério das Finanças como assessor do Ministro. 
Nessa altura participei nos trabalhos preparatórios da reforma das finanças públicas da República 
Checa, estando, em especial, encarregado de preparar a parte destinada a implementar a 
orçamentação e a definir metas financeiras a médio prazo na República Checa.  
 
b) De 1999 a Março de 2003 trabalhei no Serviço Supremo de Auditoria da República Checa como 
Director do Departamento responsável por assegurar a qualidade no interior deste Serviço, o 
processamento de análises das actividades do Serviço Supremo e respectivas repercussões e o 
fornecimento de apoio metodológico, em especial para a auditoria de desempenho.  
 
Desde Julho de 2003 sou Membro do Serviço Supremo de Auditoria. Também sou Membro da 
Direcção do Serviço Supremo de Auditoria, o órgão mais elevado deste Serviço. Enquanto titular 
deste cargo estou incumbido de organizar as auditorias que me são confiadas pela Direcção, nas 
quais me concentro sobretudo na avaliação da parcimónia, da eficiência e da eficácia dos programas 
de ajuda do Governo.  
 
2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 

profissional? 
 
As três decisões mais importantes ao longo da minha vida profissional foram as seguintes:  
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a)  A aplicação, a partir de 1997, na República Checa, da nova classificação orçamental, que 

tinha sido concebida por mim próprio. Esta classificação orçamental representa um elemento 
importante do sistema permanente de controlo, contabilidade e elaboração de relatórios sobre 
as finanças públicas a nível nacional e regional na República Checa. Este modelo, depois de ter 
sido objecto de algumas adaptações, continua a ser utilizado hoje em dia. O sistema de 
classificação anterior não era suficientemente transparente em matéria de dados financeiros e 
não era compatível com as normas internacionais (em especial, as Estatísticas das Finanças 
Públicas - "GFS").  

b)  A implementação de um sistema de orçamentação e de definição de metas financeiras a 
médio prazo na República Checa. O sistema em vigor de elaboração e execução do 
orçamento da República Checa já não era satisfatório. O Parlamento checo está actualmente a 
debater uma modificação à legislação em matéria de regras orçamentais (Lei Orgânica do 
Orçamento) que, caso venha a ser aprovada, modificaria profundamente a forma como é 
elaborado o orçamento de Estado. O objectivo consiste, nomeadamente, em alcançar uma 
abordagem mais orientada para uma programação a médio prazo em termos de elaboração e 
execução do orçamento, reforçar a disciplina fiscal e aumentar a responsabilização do Governo. 
Este sistema fundamenta-se na fixação, a médio prazo, de objectivos fiscais e na elaboração de 
quadros de despesas, bem como na programação fixada pelo Governo e pelos diferentes 
ministérios, que será apresentada ao Governo, juntamente com o Projecto de Orçamento de 
Estado, e ao Parlamento, para apreciação e aprovação. Eu era o chefe da equipa do Ministério 
das Finanças incumbida de preparar estas medidas.  

c)  A preparação e aprovação das normas de auditoria do Serviço Supremo de Auditoria. 
Estas normas foram aprovadas pela Direcção do Serviço Supremo de Auditoria em Fevereiro 
deste ano. À semelhança do que acontece em outros serviços supremos de auditoria, estas 
normas representam um elemento-chave para garantir a qualidade na preparação e execução 
das actividades dos auditores. Sobretudo no contexto de um serviço supremo de auditoria 
dirigido por uma Direcção estas normas constituem uma referência indispensável em matéria 
de qualidade para os membros do serviço supremo e para as equipas de auditoria. Também 
participei nos trabalhos preparatórios e na aprovação destas normas tanto na qualidade de 
Director de Departamento como na qualidade de Membro do Serviço Supremo de Auditoria.  

 
Independência  
 
3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 

independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às 
suas eventuais obrigações profissionais naquela Instituição? 

 
Eu entendo o princípio da independência no desempenho das funções de Membro do Tribunal de 
Contas em conformidade com os níveis que se seguem:  
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a)  independência institucional - independência em relação ao Governo de um Estado-Membro 

ou em relação a qualquer outra instituição europeia ou nacional (incluindo o Serviço Supremo 
de Auditoria): estas instituições não poderão exercer qualquer influência no desempenho das 
funções que me são atribuídas;  

b)  independência em relação ao país de origem – executar, de forma imparcial, as funções que 
me foram atribuídas, independentemente de se tratar de um inquérito de auditoria respeitante a 
um Estado-Membro específico ou a qualquer outro país ou mesmo ao meu país de origem;  

c)  independência do ponto de vista político –  não defender, no exercício das suas funções, 
qualquer posição política, não actuar em nome de um grupo político específico no seio do 
Tribunal de Contas Europeu e evitar quaisquer declarações que possam vir a ser interpretadas 
como uma opinião política que se sobreponha a outra;  

d)  independência financeira e jurídica –  abandonar, durante o seu mandato, todas as outras 
actividades no âmbito jurídico e quaisquer compensações financeiras delas decorrentes.  

 
Considero que os princípios seguidamente enumerados estão intrinsicamente relacionados com o 
princípio da independência:  
 
- credibilidade moral e ética;  
- execução das minhas funções no âmbito dos direitos e das obrigações dos Membros, em 

conformidade com o Tratado e a legislação comunitária na matéria e com as normas e outras 
disposições internas aprovadas pelo Tribunal de Contas Europeu.  

 
4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus anteriores 

desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso? 
 
Actualmente estou a exercer as minhas funções como Membro do Serviço Supremo de Auditoria da 
República Checa e a cumprir os compromissos associados a este cargo.  
 
O procedimento em vigor na República Checa para cessar as funções de Membro do Serviço 
Supremo de Auditoria neste contexto consiste em apresentar a sua demissão ao Presidente da 
Câmara Baixa do Parlamento. Caso eu venha a ser nomeado Membro do Tribunal de Contas 
Europeu, apresentaria evidentemente a minha demissão do cargo que actualmente estou a ocupar na 
República Checa antes de dar início às minhas novas funções. Segundo o Direito checo ambos os 
cargos (Membro do Tribunal de Contas Europeu e Membro do Serviço Supremo de Auditoria 
checo) não são compatíveis.  
 
5. É titular de um negócio, de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos  

incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? Está preparado para 
prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos financeiros ao 
Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? Caso esteja 
envolvido numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar informações 
pormenorizadas sobre o assunto? 
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Não sou titular de qualquer negócio e não tenho participações financeiras, conforme referido na 
pergunta, que pudessem ir ao arrepio das minhas eventuais incumbências futuras. Por conseguinte, 
manifesto a minha disponibilidade para apresentar, de forma transparente, ao Presidente do Tribunal 
de Contas Europeu, todos os meus interesses e compromissos financeiros, podendo os mesmos ser 
objecto de publicação. Não estou envolvido em qualquer acção judicial.  
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6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 

qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas? 

 
Sim, estou disposto a renunciar ao meu cargo de Membro do Serviço Supremo de Auditoria da 
República Checa (ver igualmente a minha resposta à pergunta 4). Neste momento não estou a 
exercer qualquer outra função.  
 
Não sou filiado num partido político e nunca o fui.  
 
7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo 

um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem? 
 
Eu abordaria um caso de irregularidade de grandes dimensões ou mesmo de fraude e/ou corrupção 
que envolvesse entidades do meu Estado-Membro de origem exactamente da mesma maneira como 
se eu viesse a descobrir actividades similares que envolvessem entidades de qualquer outro Estado-
Membro (ver igualmente a minha resposta à pergunta 3).  
 
Desempenho das obrigações profissionais 
 
8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão 

financeira em qualquer serviço público? 
 
Tentarei fazer um breve resumo da minha resposta nos pontos que se seguem:  
 
1. Definição clara dos objectivos, políticas e programas da instituição em questão, bem como 

dos resultados a serem alcançados através das respectivas actividades. 
2. Definição inequívoca das responsabilidades dos funcionários no âmbito da estrutura de 

gestão, isto é, definição dos seus poderes de gestão (em relação ao ponto 1), responsabilidade 
aquando da utilização de recursos financeiros e responsabilização perante os resultados a serem 
alcançados (quando for conveniente, fixando objectivos mensuráveis).  

3. Definição de poderes aquando da utilização de recursos financeiros (concedendo 
autorizações, por exemplo, a alguns funcionários com mais tempo de serviço e de acordo com o 
respectivo carácter). Processos de auditoria descentralizados em matéria de movimentos de 
recursos financeiros. Cada pagamento deveria ser objecto de uma "autorização cruzada" por 
parte de, pelo menos, duas pessoas; as responsabilidades, por exemplo, deveriam ser 
partilhadas entre um director responsável pela operação e um funcionário financeiro. A 
existência de regras por escrito e transparentes que sirvam de base aos funcionários que 
movimentam recursos financeiros.  
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4. Um sistema eficaz de informação e de comunicação (contabilidade, elaboração de relatórios) 

que permita um controlo permanente dos fluxos financeiros e dos resultados alcançados através 
de actividades e programas. Rastreabilidade do fluxo de cada transacção financeira (pista de 
auditoria). Capacidade de transmitir informações entre os vários níveis de gestão com o 
objectivo de fornecer permanentemente informações e de exercer o controlo executivo dos 
objectivos alcançados e das respectivas repercussões e utilização correcta dos recursos 
financeiros. Existência de normas escritas transparentes.  

5. Funções eficazes da auditoria interna. Uma separação clara das responsabilidades de gestão. 
Poderes suficientes para poder desempenhar as suas funções em termos de recursos humanos e 
de equipamento técnico por forma a garantir uma margem suficiente. Uma comunicação activa 
entre o gestor que ocupa o cargo mais alto da instituição e o auditor.  

6. Em colaboração com a auditoria interna, identificação e avaliação permanentes dos 
potenciais riscos, adopção das medidas necessárias ao seu combate.  

7. Apoio dos sistemas de prevenção (de informação e de controlo) para identificar 
irregularidades ou fraudes. Fomento da ética interna e de uma cultura de abertura na 
organização com o objectivo de chamar a atenção para eventuais irregularidades e fraudes. 
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9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 

referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo financeiro 
pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as 
auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter externo. Que medidas 
prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa? 

 
Antes de responder a esta pergunta, gostaria de sublinhar que, infelizmente, os sistemas de controlo 
financeiros foram, durante muito tempo, subestimados na República Checa, tendo acontecido o 
mesmo, indubitavelmente, em vários outros países da adesão. Esta situação conduziu, de uma forma 
geral, a um baixo nível de moralidade e de responsabilidade aquando da utilização de recursos 
orçamentais. Estes recursos eram considerados, e ainda o são frequentemente, pelos gestores de 
instituições governamentais como sendo "dinheiro fácil", tanto na óptica da parcimónia, da eficácia 
e da eficiência como, infelizmente, do ponto de vista da legalidade da respectiva utilização. O 
próprio conceito de "sistema de controlo financeiro" é interpretado e aplicado de formas diferentes: 
várias instituições governametais utilizam manuais diferentes aquando da aplicação deste sistema.  
 
O quadro institucional da função de auditor, tanto no que respeita à auditoria interna como à 
externa, apenas conta com uma tradição muito recente no sector público. 
 
Tendo em vista a adesão à União Europeia, foram tomadas uma série de medidas para melhorar esta 
situação, nomeadamente para assegurar que a República Checa está "preparada para receber fundos 
comunitários". Isto é sem dúvida uma atitude sensata, apesar de, ao mesmo tempo, ser paradoxal. O 
montante das ajudas a serem atribuídas pelos fundos europeus é evidentemente muito inferior ao 
montante dos fundos redistribuídos a partir da tributação nacional pelas finanças públicas. Por 
conseguinte,  dever-se-ia dar pelo menos o mesmo nível de atenção ao controlo financeiro destes 
fundos, não é verdade?  
 
Tentarei, mais uma vez, resumir as principais medidas a serem empreendidas:  
 
1. Maiores restrições orçamentais para o Governo, os vários ministros e instituições 

governamentais, o que constitui a melhor forma e a forma mais eficaz para exercer pressão no 
sentido de se adoptar uma posição mais eficaz do ponto de vista da gestão e formas mais 
adequadas de utilização dos fundos orçamentais.  

2. Descentralização, por um lado. Definição clara das responsabilidades em termos de gestão e 
de poderes por parte dos ministros e das instituições governamentais em relação à gestão dos 
fundos orçamentais que lhes são confiados, racionalização e eficácia máximas e consecução 
dos objectivos dos programas para os quais os fundos foram utilizados. Definição clara das 
responsabilidades da direcção no âmbito de procedimentos e controlos financeiros adequados, 
bem como controlo e avaliação permanentes da parcimónia, eficácia e eficiência.  
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3. Um papel de mais relevo para o Ministério das Finanças, por outro lado. O Ministério 

deveria desempenhar o papel de controlador encarregado de averiguar, através de controlos e 
avaliações permanentes, se os sistemas de pagamento utilizados pelos ministérios e respectivas 
agências garantem uma gestão e um controlo financeiro de qualidade. Caso não seja assim, o 
Ministério deveria propor uma redistribuição dos fundos orçamentais. Deveria igualmente 
funcionar como "unidade central responsável pela harmonização", isto é, estabelecer normas 
homogéneas e transparentes e outras orientações circunstanciadas incluindo listas de controlo a 
fim de assegurar uma cultura sã de gestão financeira, conforme indicado na resposta à pergunta 
9.  

4. Cumprimento, na prática, do papel das unidades de auditoria interna e externa, do ponto 
de vista do seu mandato, da sua disponibilidade em termos de recursos humanos, bem como do 
teor das suas actividades. Estas unidades não são, muitas vezes, vistas como não estando na 
dependência da direcção. Frequentemente servem de substituto para o controlo permanente da 
gestão e, por conseguinte, o âmbito das suas actividades de inspecção não cobrem os sistemas 
onde fundamentalmente existem riscos consideráveis de se virem a registar irregularidades. Na 
qualidade de auditor do Serviço Supremo de Auditoria, encontrei, no exercício das minhas 
funções, uma série de falhas no sistema a nível da gestão, falhas essas que foram responsáveis 
por grandes irregularidades ou por uma falta de responsabilidade na movimentação de recursos 
financeiros ou, pelo menos, pelo risco de uma situação destas vir a acontecer. Nos casos em 
que existe um auditor interno numa organização, este tipo de falhas não se insere no âmbito das 
suas investigações. É precisamente por este motivo que o papel do Ministério das Finanças se 
reveste de importância uma vez que estabelece normas e orientações específicas que 
regulamentam o trabalho dos auditores internos.  

5. Uma definição mais eficaz do papel de um serviço supremo de auditoria. Esta medida 
reveste-se de um aspecto positivo e de um aspecto subjectivo. Por um lado, um serviço 
supremo de auditoria deve dispor de um mandato legal suficiente para levar a cabo as suas 
funções, isto é, a identificação dos pontos fracos da gestão e do controlo financeiros. Na 
República Checa, por exemplo, o serviço supremo de auditoria não tem competência para 
controlar a administração das autoridades regionais autónomas através das quais são 
redistribuídos cerca de 15 a 20% dos fundos públicos. Por outro lado, o serviço supremo de 
auditoria deveria, em meu entender, redefinir de forma mais eficaz as suas actividades, bem 
como os seus recursos materiais e humanos. Deveria, ainda, exercer mais pressão com vista à 
criação de sistemas eficazes de controlo e auditoria internos por forma a não ter de se ocupar da 
identificação de irregularidades frequentemente sem grande importância. Deveria centrar as 
suas atenções na execução do controlo financeiro legal do balanço financeiro final do governo, 
por um lado, e no controlo do desempenho por matérias, por outro. Deverá igualmente 
desenvolver a sua capacidade de comunicação com o parlamento e respectivas comissões 
parlamentares e deverá tentar fazer os possíveis para encontrar uma solução para as 
insuficiências que tenham sido identificadas.  
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10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a exercer 

os seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria os seus deveres 
no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento Europeu e, em 
particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 

 
Em todas as sociedades democráticas, o Parlamento representa o interlocutor principal de uma 
instituição superior de auditoria externa independente. O mesmo deve passar-se com o Tribunal de 
Contas Europeu e com o Parlamento Europeu. As actividades do Tribunal de Contas Europeu 
devem consistir não só na identificação de actividades ilegais e de outras irregularidades, como 
também deve prosseguir com os seus trabalhos até que tenha conseguido pôr cobro às 
irregularidades. Contudo,  não poderá fazê-lo sozinho. 
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Deverá colaborar com outra instituição europeia, nomeadamente o Parlamento. O seu interlocutor 
principal a nível das comissões parlamentares é, sem dúvida, a Comissão do Controlo Orçamental.  
 
Na qualidade de Membro do Tribunal de Contas Europeu seria incumbido de, com a autorização do 
Tribunal, apresentar ao Parlamento Europeu, e, nomeadamente, à Comissão do Controlo 
Orçamental, os resultados das auditorias que me fossem confiadas pelo Tribunal de Contas e as 
respectivas justificações. Isto significa que teria de prestar particular atenção não só à identificação 
de infracções à lei e de irregularidades em termos de parcimónia, eficácia e eficiência na 
movimentação dos fundos orçamentais da UE, como também teria de prestar atenção a riscos 
sistemáticos que pudessem conduzir a infracções ou irregularidades que iriam, de uma forma 
generalizada, ao arrepio dos interesses financeiros da União.  
 
Não tenho conhecimento como é actualmente regida a cooperação mútua entre ambas as 
instituições tanto a nível formal como organizacional. Presumo que sejam organizadas reuniões 
regulares (periódicas), nas quais o Tribunal comunica ao Parlamento os resultados das auditorias 
que realizou e transmite ao Presidente e aos vários deputados informações e recomendações orais. 
Para além deste contacto regular, o Tribunal de Contas e os seus membros fornecem, certamente, a 
pedido, esclarecimentos em relação a questões específicas levantadas nas auditorias. Também 
presumo que o Parlamento pode solicitar o parecer do Tribunal de Contas Europeu em relação às 
suas iniciativas (legislativas ou outras) com vista à melhoria da gestão e da administração do 
orçamento, em especial quando se trata de corrigir insuficiências ou eliminar os riscos em relação 
aos quais o Tribunal de Contas Europeu tenha chamado anteriormente à atenção. 
 
11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um 

elemento que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação? 
 
Tanto quanto estou informado, o cerne da mudança para o sistema contabilístico da Comissão 
Europeia consiste na passagem de um sistema de contabilidade de caixa para um sistema de 
contabilidade anual. Esta mudança representa uma etapa muito reflectida que, sem dúvida, está em 
conformidade com a direcção verificada ao longo dos últimos anos no sector público dos países 
desenvolvidos. Ela contribuirá, certamente, para reforçar a capacidade de gestão dos gestores e para 
melhorar a administração e o controlo da gestão de fundos da União.  
 
Um sistema de contabilidade anual fornece aos seus utilizadores (gestores, partes interessadas e 
auditores) informações muito mais úteis sobre os processos económicos numa determinada 
organização e os resultados alcançados, uma vez que a inscrição de uma transacção é colocada no 
momento em que realmente teve lugar e não no momento do pagamento ou recebimento. 
Nomeadamente, garante o controlo dos custos e não dos pagamentos e indica de forma correcta 
quais foram os recursos que uma organização utilizou efectivamente durante um dado período quer 
em termos de postos de trabalho, de material e de serviços, bem como de imobilizações, as quais 
são registadas nos custos em função da sua amortização ao longo da vida útil.  
 
O sistema de contabilidade anual apresenta algumas vantagens, a nível global, bem como em termos 
dos vários programas e políticas.  
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A nível geral, por exemplo, a parte interessada (o Parlamento) irá dispor de informações mais 
precisas sobre os resultados da execução do orçamento no ano transacto (enquanto indicador-chave 
da execução do orçamento). Em vez de comparar os recebimentos e pagamentos, que não estão 
obrigatoriamente relacionados com um determinado exercício orçamental, são inscritos os valores a 
receber e os custos que efectivamente resultaram das operações económicas do ano em questão. Os 
utilizadores dispõem, igualmente, de informações sobre os cash-flows, uma vez que os relatórios de 
um sistema de contabilidade anual incluem declarações de cash-flow.  
 
O princípio da contabilidade anual permite igualmente efectuar um controlo mais preciso dos custos 
reais de cada programa e de cada política e, por conseguinte, fornece uma avaliação das suas 
vantagens e desempenho em relação aos custos. Os primeiros países desenvolvidos que efectuaram 
a mudança para o sistema de contabilidade anual (a Austrália e a Nova Zelândia) justificaram a 
mudança precisamente pela necessidade de controlar os custos reais e, por conseguinte, a eficácia 
dos programas do governo. A possibilidade de controlar os custos reais possibilita uma utilização 
mais racional das imobilizações.  
 
A Comissão Europeia poderá igualmente beneficiar deste sistema de contabilidade anual, caso ele 
venha a ser introduzido. No entanto, todos os países que optaram por este sistema de contabilidade, 
já constataram a necessidade de coordenar e de preparar atentamente a mudança, em especial no 
domínio da formação do pessoal e da modificação dos sistemas de informação automática.  
 
12. É a favor da criação de um Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza 

das relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma 
índole, como é o caso do OLAF? 

 
Quanto à questão da criação do Procurador Europeu, não disponho de informações suficientes para 
poder responder de forma inequívoca. Tive conhecimento de que tiveram lugar debates 
aprofundados sobre o assunto, que incluíram questões jurídicas importantes que até à data não 
foram resolvidas. No entanto, com base nas informações de que disponho, considero que qualquer 
tentativa no sentido da criação do referido cargo representa um passo na direcção certa.  
 
Enquanto auditor não tenho dúvidas de que a protecção dos interesses financeiros da União 
Europeia e a luta contra a criminalidade económica constituem prioridades fundamentais. O 
Tribunal de Contas Europeu e os serviços supremos de auditoria nacionais estão a participar nestes 
debates, tendo criado, para o efeito, um grupo de trabalho sobre a protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades através do Comité dos Presidentes dos serviços supremos de auditoria 
dos Estados-Membros e do Tribunal de Contas Europeu.  
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O OLAF, que trabalha conjuntamente com entidades nacionais que pertencem ao AFCOS 
(incluindo o Serviço Supremo de Auditoria da República Checa), está a desenvolver a sua 
actividade no domínio da prevenção e da identificação de casos de fraude e corrupção. No entanto, 
o sistema actual não é suficientemente eficaz em termos de legislação no domínio da criminalidade 
económica. Por esta razão é tanto mais importante encontrar uma solução que proteja mais 
eficazmente os interesses financeiros das Comunidades Europeias à luz da adesão dos novos países, 
tanto em termos do risco de um nível mais elevado de actividades ilegais e de uma maior 
fragmentação no domínio da aplicação da legislação à criminalidade económica. Uma solução para 
este problema poderia constituir a criação do Procurador Europeu, que seria incumbido de realizar 
investigações e de instaurar directamente processos penais contra actividades criminosas e de 
defender directamente os interesses financeiros da União em relação a instituições legais nacionais.  
 
Caso o Ministério Público Europeu venha a ser criado, terá de se encontrar uma solução eficaz 
juntamente com outras instituições sobretudo para impedir uma sobreposição de poderes e 
actividades das várias instituições, por exemplo, com as do próprio OLAF. Antes de se criar o 
referido Ministério devem ser resolvidas questões relativas ao domínio de competência de ambas as 
instituições e à cooperação mútua entre as mesmas.  
 
O próprio Tribunal de Contas Europeu deve igualmente ter uma relação directa com ambas as 
instituições. Deveria ter o dever de informar directamente o Ministério Público Europeu quando, no 
decurso das suas actividades de auditoria, verificar uma suspeita de actividades criminosas. Deverá 
colaborar com o OLAF (ou com a organização que o representa) na identificação de riscos para os 
sistemas de controlo financeiro que poderiam causar um risco de corrupção e fraude.  
 
Resposta à pergunta 13:  
 
Estou convencido de que reuno as qualificações necessárias para ser Membro do Tribunal de Contas 
Europeu. Caso o parecer do Parlamento seja desfavorável, tentaria apreciar atentamente as suas 
objecções e retiraria provavelmente a minha candidatura, visto que considero que um Membro do 
Tribunal de Contas Europeu deve contar com a confiança do Parlamento. 
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I. Formação: 

 
 II.1. Formação académica: 

Universidade de Praga, Faculdade de Economia, Licenciatura em 1987 

 II.2. Outros cursos: 
Contabilidade pública e auditoria  (CIPFA, Londres, 1991) 
Privatizações e finanças públicas (JICA, Tóquio, 1992) 
Gestão de finanças públicas (FMI, Viena, 1993) 
Estatísticas financeiras do Governo (FMI, Washington DC, 1994) 
Ajuda ao desenvolvimento das sociedades (JICA, Tóquio, 1998) 

 
II. Experiência profissional: 

 
 III.1. Panorâmica: 
 
Instituição Cargo Período 
Serviço Supremo de Auditoria 
da República Checa 

Membro do Gabinete Julho de 2003 -  até ao 
presente  

Ministro das Finanças da 
República Checa 

Assessor do Ministro Março de 2003 – Julho de 
2003

Serviço Supremo de Auditoria 
da República Checa 

Director, Departamento de 
Análises 

Janeiro de 1999 – Março 
de 2003

Ministro das Finanças da 
República Checa 

Vice-Director, Departamento 
do Orçamento de Estado 

Janeiro de 1994 – 
Dezembro de 1998

 Funcionário superior, 
Departamento do Orçamento de 
Estado 

Março de 1990 – 
Dezembro de 1993

 Funcionário, Departamento de 
Análises Financeiras 

Outubro de 1988 – 
Fevereiro de 1990
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III.2. Cargos de perito: 
 
Organização Funções Período 
Organização Europeia de 
Investigação Nuclear (CERN) 

Membro do Comité Financeiro 1993 – 1996

Fundo Monetário Internacional 
(FMI) 

Perito numa missão ao Uzbequistão 1995

Banco Mundial Avaliação do Controlo Orçamental Central 
e Transparência na República Checa 
(elaboração de relatórios) 

1999

 Criação de Auditorias Externas em países 
pós-comunistas (apresentação no seminário 
para as repúblicas da antiga União 
Soviética - Budapeste) 

2001

OCDE (SIGMA) Conselheiro para as despesas públicas 
Orçamentação de gestão e de desempenho 

 - FYROM  1997
 - Eslováquia 1998
 - Albânia 1999 e 2000
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III. Publicações: 
 

J. Kinšt: Classificação Orçamental (Praga, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003). 
D. Prokůpková, J. Kinšt:  Exercício Prático de Classificação Contabilística e Orçamental 
dos Municípios (Praga, 2001). 

IV. Actividade docente: 
 

Universidade de Praga, Faculdade de Economia - professor convidado dos cursos de 
gestão de despesas públicas e de classificação orçamental (2000 - até ao presente); 
Formação sobre classificação orçamental e elaboração de relatórios para os funcionários 
dos governos central, regional e local checos (1996 - até ao presente). 

 
V. Associações profissionais: 

 
Membro do Conselho Científico, Faculdade de Economia da Universidade de Praga. 

 
 

VI. Outras aptidões: 
 
  VII.1. Conhecimentos linguísticos: 

Inglês – fluente 
Russo – conhecimento passivo  
Francês – conhecimentos básicos 

 
VII.2. IT: 

MS Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
 

Informações adicionais 
 

Após a conclusão, em 1987, da minha licenciatura na Faculdade de Economia da Universidade de 
Praga e após ter cumprido o serviço militar checo ingressei para o Ministério das Finanças da 
República Checa em 1988 - onde comecei no Departamento de Análises Financeiras tendo passado 
em 1990 para o Departamento do Orçamento de Estado. As minhas principais funções consistiam 
na compilação, análise e avaliação do Orçamento de Estado.  
 
Em 1994 fui nomeado Vice-Director do Departamento do Orçamento de Estado e Chefe da Divisão 
para questões gerais relativas ao orçamento. As minhas principais tarefas incluíam:  
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• a coordenação da preparação e compilação do Projecto de Orçamento anual; 
• a gestão das reservas orçamentais; 
• a análise do desempenho do orçamento e respectivas propostas de revisão;  
• a representação do Ministério das Finanças em negociações com a UE, 

instituições internacionais (FMI, Banco Mundial, OCDE, etc.) e agências de 
rating estrangeiras no domínio financeiro;  

• o controlo da classificação orçamental e a elaboração de relatórios financeiros;  
• a organização de acções de formação e de workshops para funcionários do 

Governo sobre métodos de orçamentação;  
• nomeações como perito (FMI, OCDE – cf. ponto III.2).  

 
Em 1999 entrei para o Serviço Supremo de Auditoria da República Checa onde ocupei o cargo de 
Director do Departamento de Análises durante quatro anos, onde desempenhei as tarefas que se 
seguem:  
 

• preparação de documentos analíticos para o presidente do Serviço Supremo de 
Auditoria;  

• apoio a auditores em questões de metodologia, jurídicas e de TI; 
• preparação de normas e manuais de auditoria;  
• elaboração de pareceres do Serviço Supremo de Auditoria sobre o encerramento 

das contas de Estado;  
• representação do Serviço Supremo de Auditoria checo no grupo de trabalho 

constituído por peritos do Tribunal de Contas Europeu, do SIGMA e dos países 
candidatos para manuais de auditoria;  

• nomeações como perito (Banco Mundial, OCDE – cf. ponto III.2.). 
 
Com o apoio do Presidente do Serviço Supremo de Auditoria regressei ao Ministério das Finanças 
em Março de 2003 por um período de quatro meses para desempenhar as funções de assessor do 
Ministro, sendo responsável pela criação de um sistema de orçamentação e de definição de metas 
financeiras a médio prazo no âmbito da reforma das finanças públicas na República Checa, a qual 
começou a ser aplicada em Janeiro de 2004.  
 
Sob proposta do falecido Presidente do Serviço Supremo de Auditoria, Dr. Voleník, e a subsequente 
aprovação pela Câmara dos Deputados em Maio de 2003, fui nomeado Membro do Serviço 
Supremo de Auditoria em Julho de 2003. 
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Experiência profissional 

1. Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos 
domínios das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 

Auditoria de gestão e financeira: a minha actividade no Hansabank desenvolveu-se 
fundamentalmente no domínio da consultadoria em matéria de fusões e aquisições, envolvendo  
aconselhamento do comprador em processos de privatização, recuperação e venda de sociedades em 
dificuldade como empresas viáveis. Todas estas actividades incluíam a componente de Due 
Diligence/auditoria jurídica e procedimentos de avaliação das empresas.    
 
Finanças públicas: em 1999, os efeitos da crise financeira russa ainda se faziam sentir na economia 
e as previsões em matéria de receita orçamental estavam longe de se confirmar. O Governo decidiu 
então reduzir as despesas públicas não obrigatórias, tendo o meu papel neste processo consistido em 
negociar com os ministros das diversas tutelas, para que o Primeiro-Ministro pudesse garantir que 
os objectivos estabelecidos em matéria de despesa seriam cumpridos, e em coordenar o processo 
com o Ministro das Finanças.  
 
Com o Ministro das Finanças e o Ministro dos Assuntos Sociais participei no processo de 
planificação da reforma do sistema de pensões (passagem de um sistema de retenção na fonte para 
um sistema parcialmente pré-financiado). Sendo o comité responsável pela reforma constituído por 
ministros de outros partidos da coligação, que não o partido do Primeiro-Ministro, coube-me a mim 
negociar no seio do referido comité em nome do Primeiro-Ministro.   
 
Gestão: enquanto responsável pela gestão financeira da central eléctrica de Iru, a terceira maior da 
Estónia, tive de indicar e corrigir as debilidades existentes no sistema de gestão e controlo da 
empresa, a fim de garantir a legalidade, a regularidade e a eficácia de todas as transacções.  
Mais tarde, já sob a minha gestão na qualidade de directora da central, a empresa adoptou os 
princípios de TQM, estando actualmente em curso o processo de auditoria para as normas  
ISO9001/ ISO14001. A central eléctrica de Iru foi também seleccionada pelas autoridades 
estonianas para um projecto-piloto na Estónia de actividades no quadro do sistema EMAS. 
Solicitámos ajuda comunitária para a remodelação da central, a fim de que pudesse cumprir as 
normas ambientais, tendo já sido garantida ajuda técnica para o projecto.   
 

2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 
profissional? 

1. Já descrevi a minha participação na reforma do sistema de pensões na Estónia. As decisões, 
a que fui associada na fase de planificação desta reforma, devem ser aquelas com 
consequências de maior alcance em que jamais participei. 
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2. Quando trabalhei no Gabinete do Primeiro-Ministro, propus uma reforma do sistema público 
de promoção da actividade empresarial na Estónia. Reparei que o sistema estava dividido 
por numerosas entidades, tuteladas por diversos ministérios e funcionando sem uma 
definição clara dos resultados que se pretendiam obter. Todas essas entidades estabeleciam 
as suas normas para os pedidos de financiamento, o que se traduzia na prática por um ónus 
para  as PME, cujos pedidos aquelas supostamente deveriam apoiar. A minha proposta 
previa a criação de um balcão único para as empresas, a concentração das várias entidades 
sob a tutela do Ministro da Economia e a definição dos resultados pretendidos. O Governo 
aceitou a proposta e essa entidade única foi, de facto, criada, estando actualmente 
empenhada de forma crescente em promover um empreendedorismo baseado no 
conhecimento, na Estónia. 

3. Na qualidade de directora da central eléctrica de Iru, tomei a decisão de proceder a 
importantes reduções de postos de trabalho (cerca de 24% da força de trabalho total), 
implementando paralelamente um programa adequado de investimentos para aumentar a 
eficiência e, desse modo, poder pagar salários mais elevados aos trabalhadores, e 
convencendo as forças sindicais de que este era um passo na direcção certa. Através da 
implementação do TQM, a empresa encontrou vias para introduzir maior eficiência no 
processo de produção; o seu ROIC está actualmente acima dos 8% (partindo de 4% há dois 
anos). Tive de planear e liderar as mudanças num contexto em que estas começaram por 
suscitar grandes receios.   

Independência 

3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 
independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às 
suas eventuais obrigações profissionais naquela Instituição?  

Conforme estabelece o artigo 247º do Tratado: 

- Não solicitarei nem aceitarei instruções de nenhum Governo ou qualquer entidade 

- Abster-me-ei de praticar qualquer acto incompatível com a natureza das minhas 
funções 

- Não exercerei qualquer outra actividade profissional, remunerada ou não  

- Além disso, após a cessação das minhas funções, respeitarei os deveres decorrentes 
do cargo, nomeadamente os de honestidade e discrição, relativamente à aceitação de 
determinadas funções ou benefícios. 

Todavia, independência não deve significar nunca indiferença. Tentarei sempre que todas as partes 
num qualquer processo de auditoria se sintam plenamente envolvidas e também devidamente 
informadas sobre o processo em curso, compreendam e aceitem o objectivo da  
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auditoria. Aprecio o parecer expresso pelo grupo consultivo de auditoria SFM ao aconselhar o 
sector ADAR do TCE: “a abordagem 'sem surpresas' deve constituir a norma nas relações com a 
entidade controlada para que os resultados da auditoria sejam o mais produtivos possível”. 
Atendendo ao que precede, é claro que a linha que separa a perda de independência e a consulta 
'sem surpresas' terá de ser muito claramente estabelecida. 

4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus 
anteriores desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso? 

Um procedimento semelhante ao processo de quitação, tal como é entendido na Comunidade, não 
foi aplicado às minhas actividades. Todavia, a central eléctrica, de cuja gestão fui responsável, 
obteve relatórios anuais de auditoria interna e externa favoráveis.  

5. É titular de um negócio, de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos 
incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? Está preparado para 
prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos financeiros ao 
Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? Caso esteja 
envolvido numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar informações 
pormenorizadas sobre o assunto? 

Não estou envolvida em qualquer acção judicial. Estou preparada para prestar informações sobre 
todos os meus interesses e compromissos financeiros. Estou ciente de que, de acordo com os 
procedimentos vigentes, os membros do Tribunal de Contas devem comunicar os seus interesses 
financeiros ao Presidente do Tribunal, sendo certamente meu propósito respeitar esse procedimento 
nos próximos anos.   

6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 
qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas? 

Sim, já o fiz.  

7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo 
um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem? 

 
Enquanto membro do Tribunal de Contas, agirei no interesse geral da Comunidade. Um caso de 
fraude ou corrupção na Estónia mereceria da minha parte o mesmo tratamento que um caso idêntico 
noutro Estado-Membro.   
 
A este propósito, desejaria salientar o seguinte: 
 
Em primeiro lugar, sempre que se falar de "fraude", ter-se-á de referir que se trata de um termo 
jurídico aplicado a um determinado facto e que só um tribunal ou uma jurisdição equivalente estão 
habilitados a determinar se uma dada transacção configura uma fraude.  
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Em segundo lugar, todo o Estado-Membro deve comunicar ao OLAF as irregularidades que 
suscitem uma suspeita de fraude. Não deixarei de o recordar às autoridades de um Estado-Membro, 
quer seja do meu país ou de outro qualquer. Além disso, caso participasse numa auditoria em que 
surgisse a suspeita de fraude, certificar-me-ia de que a irregularidade/suspeita de fraude estivesse 
devidamente documentada e fundamentada, em conformidade com os procedimentos estabelecidos 
pelo Tribunal. 
 
Em terceiro lugar, mandam as normas de auditoria da INTOSAI que o auditor se retire do processo 
de auditoria quando sentir que se encontra numa situação em que a objectividade está ou é 
susceptível de estar ameaçada. 
 
Por último, se estivesse envolvida num processo de auditoria, no âmbito do qual fossem detectadas 
graves irregularidades na Estónia, e se não me retirasse do processo, faria tudo para garantir que o 
meu relacionamento com a instituição problemática fosse transparente. Solicitaria a participação de 
um colega, tanto nos procedimentos escritos como orais.   

 

Desempenho das obrigações profissionais 

8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão 
financeira em qualquer serviço público? 

Em primeiro lugar, devo dizer que aprecio o modo como a pergunta é formulada, já que pressupõe 
que uma gestão financeira sã, para além de implicar a legalidade e a regularidade de transacções, é 
também uma questão cultural. Direi, em linhas gerais, que a cultura a que devemos aspirar deve 
caracterizar-se pelos seguintes aspectos: 

- Transparência 

- Definição de regras e regulamentação em matéria de gestão e controlo 

- Um clima de gestão que propicie a implementação rigorosa dessas regras  (sem 
"facilitismos", mesmo em questões relativamente menores) 

- Uma cultura de gestão aberta, condições para qualquer membro da organização 
exprimir a sua opinião, contribuindo desse modo para evitar desvios às regras e para 
actualizar essas regras sempre que se afigure necessário melhorá-las  

- Predisposição para divulgar os relatórios financeiros e de gestão, os resultados das 
auditorias e relatórios relativos ao controlo do ambiente (ou das condições) de 
trabalho 

- Disponibilidade para fazer face às debilidades detectadas na organização por uma 
eventual auditoria. 
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Em segundo lugar, e mais concretamente, entendo que para garantir uma gestão financeira sã haverá 
que exigir que a despesa seja devidamente justificada e certificada e que associar os   
pagamentos ao cumprimento de responsabilidades essenciais no tocante à monitorização do 
planeamento, aos controlos financeiros e à aplicação da lei. É dever das chefias das várias entidades 
assegurar que os princípios da transparência e de uma gestão financeira eficiente sejam 
implementados. Uma gestão financeira eficiente assenta nos seguintes pressupostos: 

 
- Observância do princípio da separação de funções e responsabilidades  
- Documentação e preservação de todas as transacções comerciais 
- Acesso a recursos e informação limitado às pessoas autorizadas, responsáveis pelos 

recursos e informação (uma questão extremamente importante em pequenas 
comunidades, como a Estónia!) 

- Definição clara de medidas de correcção das irregularidades detectadas e de gestão 
de riscos.   

 
Por último, e agora no plano técnico, de documentação e contabilidade - para criar as bases 
necessárias de uma gestão financeira sã, cada sistema contabilístico de uma entidade deve garantir: 
 

- o registo de todas as transacções económicas e a entrega de documentos ao 
departamento da contabilidade 

- o registo atempado de transacções e actividades 
- a classificação de transacções e actividades conforme requerido 
- a documentação completa, sua conformidade com os requisitos estabelecidos e  sua 

preservação 
- a existência das necessárias autorizações e observância das mesmas 

 
9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 

referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo financeiro 
pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as 
auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter externo. Que 
medidas prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa? 

O acervo em matéria de controlo financeiro consiste, no fundamental, em princípios de controlo 
financeiro público interno, acordados a nível internacional e conformes com as disposições 
comunitárias, que precisam de ser transpostos para os sistemas de controlo/auditoria do sector 
público para abranger todos os fundos públicos e comunitários. Deve destacar-se a necessidade de 
se estabelecer uma distinção clara entre os controlos ex ante e ex post, decorrendo este princípio 
essencialmente do requisito de se estabelecer uma delimitação clara de tarefas. As normas relativas 
aos controlos ex ante e às auditorias independentes, internas e externas, devem ser estabelecidas na 
legislação primária.   

Deduzo das observações constantes no último Relatório de Acompanhamento que os países da 
adesão devem centrar a sua atenção nas seguintes questões: 
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- devem ser criadas estruturas para as auditorias internas em todos os centros de 
receitas/despesas e deve proteger-se a sua independência funcional  

- no domínio das auditorias externas, a legislação-quadro deve garantir a 
independência funcional das instituições de controlo nacionais  

- deve ser criado um serviço de coordenação anti-fraude, responsável pela cooperação 
com o OLAF 

- a unidade central, que garante uma metodologia harmonizada para os controlos   ex-
ante, deve ser claramente definida (como na DG Orçamento, em que a Unidade 
Central de Harmonização é constituída para prestar orientações metodológicas 
acerca dos procedimentos de controlo). Esta unidade deve preparar directrizes no 
tocante aos princípios gerais que presidem aos controlos ex-ante  

- os procedimentos relativos aos contratos públicos devem ser melhorados. A maior 
parte da legislação neste domínio tem-se aproximado das normas da UE, pelo que a 
verdadeira preocupação reside na aplicação desses procedimentos  

- os sistemas de contabilidade de gestão devem ser melhorados para que seja também 
produzida informação relativa ao desempenho. 

  
O princípio consagrado no Tratado, segundo o qual os fundos da UE devem ser protegidos de forma 
tão rigorosa como os recursos públicos nacionais, merece ser salientado visto que a maior parte dos 
países candidatos terá, para já, o estatuto de beneficiário líquido dos dinheiros da UE, fazendo com 
que seja extremamente importante obter a confiança da Comunidade no sentido de que os fundos 
sejam regular, legal e efectivamente despendidos.  

 
10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a 

exercer os seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria os 
seus deveres no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento 
Europeu e, em particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 

O dever de um Membro consiste fundamentalmente em assistir o Parlamento e a sua Comissão do 
Controlo Orçamental no exercício dos seus poderes de controlo da execução do orçamento da UE. 
A apresentação de relatórios constitui um dos principais processos de cumprir esse objectivo. Em 
conformidade com o nº 4 do artigo 248º do Tratado, o Tribunal de Contas estabelece o seu 
regulamento interno, o qual é submetido à aprovação do Conselho. De acordo com essas regras, 
cada membro, responsável por uma determinada área das actividades de auditoria, apresenta ao 
Tribunal um relatório sobre a sua esfera de actividade, sendo os relatórios do Tribunal aprovados 
colectivamente.   

Creio que existe a necessidade de explicar de uma forma neutra, objectiva, sintética e facilmente 
compreensível, o parecer do Tribunal e o parecer formulado pela Instituição/organização auditada. 
Se a auditoria, ao ser apresentada como parte do Plano de Auditoria para o ano pelo TCE, tiver 
recebido sugestões do Parlamento, por exemplo, sobre o objectivo da referida auditoria, certificar-
me-ia que tais sugestões tinham sido tidas em consideração durante o trabalho de auditoria e 
também no relatório.  
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2. ESTÓNIA - Srª Kersti Kaljulaid 
A. Respostas ao questionário 

 

Os procedimentos de apresentação de relatórios ao Parlamento foram desenvolvidos entre o 
Tribunal e o Parlamento para dar resposta à necessidade de a Comunidade entender não só se os 
recursos foram legal e regularmente despendidos, mas também se o foram de facto. Não deixarei de 
me empenhar o mais possível, juntamente com os meus futuros colegas, para melhorar 
continuamente o processo de  informação, em conformidade com o desenvolvimento do novo 
sistema contabilístico e os progressos registados a nível da orçamentação/contabilidade de gestão, 
por exemplo, a ABB. 

Sendo a primeira candidata que a Estónia teve, estou ciente de que me falta um entendimento mais 
profundo deste tipo de cooperação entre o Tribunal de Contas e o Parlamento. Aproveitarei a 
audição perante a Comissão do Controlo Orçamental como uma experiência para entender melhor o 
que se espera de mim do ponto de vista do Parlamento. 

 

11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um 
elemento que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação?  

Tal modificação (para além da conformidade com as normas contabilísticas internacionais) tem 
fundamentalmente como objectivo: 

- a mudança de uma contabilidade de caixa para uma contabilidade de exercício (mas 
aplicação do princípio da especialização do exercício apenas às contas gerais - 
criação do sistema dual nos casos em que as dotações para pagamentos e as receitas 
orçamentais permanecem como um orçamento de desembolsos/cobranças). Tal 
permitirá cumprir o requisito da anualidade (estipulado pela Regulamento 
Financeiro) das demonstrações financeiras, em que todas as ocorrências figuram nos 
registos contabilísticos, sendo reconhecidas nos relatórios financeiros dos períodos a 
que dizem respeito. Os elementos reconhecidos no âmbito da contabilidade de 
exercício são os activos, passivo, proveitos e despesas.  

- sistemas contabilísticos informatizados integrados, permitindo a entrada única de 
qualquer item e a formulação de todos os relatórios a partir da única fonte de 
informação. Tal pode ser feito, e é feito, integrando primeiro as contas centrais 
(desejavelmente até 2005) e os sistemas locais durante um período mais longo. 

- incluir todos os elementos necessários para elaborar as demonstrações financeiras no 
sistema contabilístico (por exemplo, imobilizações, amortizações, garantias) com o 
objectivo de se estabelecer automaticamente um balanço e de conciliar o inventário 
extra-contabilístico com os dados do sistema contabilístico.    
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2. ESTÓNIA - Srª Kersti Kaljulaid 
A. Respostas ao questionário 

Temos, por conseguinte, uma reforma em três planos - quadro contabilístico, arquitectura 
informática e requisitos a cumprir pelo utilizador. Estes planos são interdependentes, apenas 
podendo avançar juntos, já que o quadro contabilístico apoiado pelo sistema IT deverá constituir o 
suporte básico da informação financeira, permitindo, com um mínimo de trabalho e despesa 
adicional, responder às diferentes necessidades dos diferentes "donos" do processo orçamental, 
desde a planificação e implementação até ao controlo interno e à auditoria.  

Tal deverá criar também uma oportunidade para aceder facilmente a relatórios diferenciados de 
despesas, por exemplo, para extrair das contas gerais um relatório sobre todos os recursos 
comunitários despendidos em certas áreas funcionais ou até geográficas, etc.. Parece-me que esta 
possibilidade de agrupar dados iniciais nos sistemas contabilísticos para produzir diferentes 
relatórios em todo o orçamento comunitário representa o resultado prático mais importante desta 
reforma por comportar um assinalável acréscimo de transparência das decisões financeiras.   

A Comunidade está não só a mudar o seu sistema contabilístico, mas também a adoptar a 
Orçamentação por Actividades (a partir de 2004). O seu principal objectivo consiste em que a 
afectação de recursos seja um processo conduzido politicamente, em que recursos de todo o tipo são 
distribuídos de um modo coerente com prioridades e objectivos políticos previamente definidos. A 
Orçamentação por Actividades imprimirá maior transparência às acções, embora as suas vantagens 
apenas possam ser plenamente aferidas se a reforma do sistema contabilístico for concluída, pois só 
então teremos um instrumento para analisar todos os tipos de despesa em função das prioridades 
políticas estabelecidas.   

 

12. É a favor da criação de um Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza 
das relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma 
índole, como é o caso do OLAF? 

Os interesses financeiros da Comunidade devem ser protegidos da forma mais eficaz possível. 
Naturalmente que os Estados-Membros e a Comissão devem tomar as medidas necessárias para 
prevenir e combater a fraude, a corrupção e quaisquer outras actividades ilegais que afectem os 
interesses das Comunidades. A fraude pode ser combatida por diversos meios, sendo a via penal um 
deles.  

Segundo depreendo do relatório de acompanhamento da Comissão relativo ao Livro Verde, a 
Comissão, após análise dos pontos de vista expressos no Livro Verde, insiste na necessidade de se 
criar um Ministério Público Europeu por estar convicta de que a natureza fragmentária do espaço 
judiciário europeu impede a eficácia das acções penais, nomeadamente no domínio da luta contra a 
fraude. Dado que a maior parte dos comentários feitos ao Livro Verde convergem no sentido de 
apoiar esta proposta, estou certa de que esta é a via adequada.    
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2. ESTÓNIA - Srª Kersti Kaljulaid 
A. Respostas ao questionário 

Relativamente à cooperação entre um Ministério Público Europeu e outros organismos de controlo 
da mesma índole, como o OLAF, Eurojust e Europol, concordo com o ponto de vista expresso 
durante o debate do Livro Verde segundo o qual, caso o Ministério Público Europeu seja criado, o 
OLAF deve dispor de competências em matéria de investigação criminal para assistir o Ministério 
Público Europeu nas investigações. 

 O nível de cooperação entre o Eurojust e o Ministério Público Europeu parece estar mais 
estreitamente ligado ao debate em curso sobre a criação de um espaço judiciário europeu. Na actual 
situação de uma comunidade de três pilares, com níveis de cooperação bastante diferentes nas 
diversas áreas de acção comunitária, parece lógico aceitar a proposta da Comissão de que o Eurojust 
e o PE possam ser órgãos distintos e complementares, sendo o primeiro um centro de cooperação 
judiciária entre os Estados-Membros e o último uma instância comunitária dotada de poderes 
próprios de investigação e de acção penal  no domínio específico da protecção dos interesses 
financeiros comunitários.  

Outras questões 

13. Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua 
nomeação como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável?  

Encararia essa situação com toda a seriedade, visto as boas relações e a confiança sempre terem 
sido muito importantes na minha carreira. Não acredito que a cooperação se possa exercer com 
sentimentos de relutância. O meu objectivo, no que se refere às audições perante a Comissão do 
Controlo Orçamental, consiste em obter a confiança necessária para que a minha actividade no 
Tribunal de Contas possa ter utilidade e trazer valor acrescentado à cooperação entre o Tribunal e o 
Parlamento.    
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2. ESTÓNIA - Srª Kersti Kaljulaid 

B. Curriculum vitae 
 
Formação 
Kersti Kaljulaid, obteve o título universitário de baccalaureus scientarum em biologia (genética) na 
Universidade de Tartu, em 1992. Em 2001, obteve o mestrado em administração comercial (MBA) 
na mesma universidade. A sua dissertação centrou-se na eficiência do sector público, sobretudo na 
melhoria do sistema de administração e do controlo financeiro das empresas independentes 
estatizadas.  
 
Experiência profissional 
Em 1999, deixou a Hansapank Markets (departamento de investimento bancário onde trabalhou 
como directora adjunta) passando para o sector público - gabinete do Primeiro-Ministro, onde se 
tornou conselheira de política económica do Primeiro-Ministro. 
 
As suas responsabilidades na Hansapank circunscreviam-se fundamentalmente ao aconselhamento 
em matéria de fusões e aquisições, incluindo no processo de privatização. Na equipa de 
conselheiros, foi responsável pelas análises antes da compra e da avaliação das empresas. Por 
exemplo, análise antes da compra e avaliação da Electricidade Läänemaa, uma rede de distribuição 
(aconselhando Vattenfall sobre a  privatização da rede). Durante a crise financeira russa de 1998, 
como certos clientes da banca abriram falência por causa da perda de mercado, representou o banco 
duas vezes na comissão de credores como conselheira para o saneamento e venda potencial da 
empresa (as duas empresas foram relançadas com êxito, têm novos proprietários e continuam a 
operar).  
 
No gabinete do Primeiro-Ministro, uma das suas principais responsabilidades enquanto conselheira 
do Primeiro-Ministro consistia na coordenação entre o gabinete do Primeiro-Ministro e o Banco da 
Estónia,  o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, o Ministério das Comunicações e 
Transportes e o Ministério da Agricultura. Estava-se em 1999, a economia continuava a ressentir-se 
do impacto da crise russa e as receitas orçamentais elevadas, características do período pré-eleitoral, 
tardavam em concretizar-se. O Governo decidiu diminuir as despesas públicas não obrigatórias para 
1999 em 5%, sendo uma das funções de Kersti Kaljulaid a condução das negociações com os 
ministros e o aconselhamento do Primeiro-Ministro sobre os cortes orçamentais, coordenando o 
processo com o Ministro das Finanças. No âmbito do processo de preparação do orçamento do ano 
seguinte, representa o Primeiro-Ministro nos debates com os ministros implicados acerca de 
questões mais técnicas; chamava a atenção do Primeiro-Ministro para os problemas que exigiam a 
sua intervenção nas negociações orçamentais. Competia-lhe também manter o Primeiro-Ministro ao 
corrente do processo orçamental (desde a preparação do orçamento até à sua execução e auditoria); 
aconselhava o Primeiro-Ministro sobre a eficácia do sector público. Por exemplo, a sua iniciativa 
conduziu a reorganização, à consolidação e à administração mais eficaz do sistema de apoio criado 
pelo Estado para promover o espírito empresarial na Estónia. 
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B. Curriculum vitae 
 
No que diz respeito ao Banco da Estónia, as suas responsabilidades como conselheira do Primeiro-
Ministro passavam por estar ciente do parecer do Banco sobre a situação monetária e fiscal e por 
aconselhar o Primeiro-Ministro sobre essas questões. Quando o Banco decidiu apresentar ao 
Governo as suas propostas em matéria fiscal, foi ela quem debateu esses pontos de vista com os 
governadores adjuntos do banco e preparou as respostas do Primeiro-Ministro. Além disso, 
mantinha o Primeiro-Ministro ao corrente das actividades do Banco no plano internacional.  
  
Coordenou igualmente o trabalho do gabinete do Primeiro-Ministro com o FMI e outras instituições 
financeiras multilaterais (BERD, NIB). Encontrava-se com as missões semestrais de auditoria do 
FMI antes do início dos trabalhos com os ministros implicados para estar ao corrente dos planos da 
missão e para debater as suas análises preliminares sobre a situação fiscal e monetária do Estado. A 
missão do FMI pedia com frequência o seu conselho sobre a forma como abordar questões difíceis 
com os membros do Governo, estando aberta às propostas sobre o seu plano de auditoria.  
 
Com os ministros das finanças e dos assuntos sociais, participou na preparação da reforma das 
pensões. Como o Comité de Reforma não integrasse membros da União para a Pátria, o partido do 
Primeiro-Ministro, mas contasse com ministros de outros partidos da coligação, cabia-lhe informar 
o Primeiro-Ministro e o seu partido sobre o plano de desenvolvimento do Comité de Reforma e os 
cálculos dos custos da reforma. Informava também o Primeiro-Ministro acerca de todas as 
possibilidades e alternativas debatidas pelo Comité de Reforma e ajudava a compreender as 
decisões do Comité. 
 
Após a mudança de Governo em 2002, tendo trabalhado três anos como conselheira do 
Primeiro-Ministro, transitou para a empresa estatal de energia, onde começou como directora 
financeira da Central Eléctrica de Iru, que é a terceira grande central eléctrica da Estónia. A partir 
de Setembro de 2002, trabalha como directora administrativa da Central Eléctrica de Iru. 
 
Enquanto directora financeira, começou com a criação de um sistema de contabilidade, de modo a 
que os responsáveis pelos resultados financeiros da empresa pudessem facilmente possuir e 
compreender toda a informação necessária. Os directores recebem agora os relatórios mensais com 
os resultados do mês anterior logo ao quinto dia do mês seguinte, acompanhado de uma análise que 
mostra os desvios ao orçamento e as suas possíveis causas. Competia-lhe igualmente indicar e 
corrigir as insuficiências do sistema de administração e controlo da empresa, a fim de garantir que 
todas as transacções eram legais, regulares e eficazes.  
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B. Curriculum vitae 
 

Sob a sua direcção, a empresa adoptou os princípios de TQM e, neste momento, está em curso um 
processo de auditoria para os certificados ISO9001 e ISO14001 (certificados de qualidade e de 
sistema de gestão ambiental). A central de Iru foi igualmente seleccionada por EMAS (sistema de 
gestão ambiental apoiado pela UE). Como a central, que é uma unidade estatizada, deve responder 
aos critérios relativos aos contratos públicos, é necessário criar rotinas e controlos para garantir que 
esses contratos decorram com o cuidado necessário e resultados eficazes. O retorno dos capitais 
investidos da empresa é hoje de mais de 8%, enquanto que antes era de cerca de 4%. Os resultados 
devem-se à introdução de uma cultura de gestão aberta e à rápida implementação das ideias do 
pessoal sobre como melhorar o trabalho. 
 
Kersti Kaljulaid representa o Estado na Fundação de Genoma Estoniana e participa no trabalho do 
comité de programação da televisão nacional. É igualmente conhecida pela sua participação numa 
emissão de rádio dedicada à política interna e à economia estoniana.  
  
Línguas faladas: 
Inglês (fluente) 
Russo e finlandês (nível médio) 
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3. CHIPRE- Sr. Constantinos Karmios 

A. Respostas ao questionário  
 

Experiência profissional 
 

P. 1 Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos domínios 
das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 

  
R. Desde Fevereiro de 1980, quando ingressei para o sector público, ocupei-me por ordem 

cronológica dos seguintes temas: 
 

   
 - Até Janeiro de 1991, no Tribunal de Contas da República de Chipre que, segundo a 

Constituição, é um organismo independente que não está subordinado a qualquer 
Ministério. Nos termos da Constituição, o Tribunal de Contas é responsável pela 
fiscalização das contas de receitas e despesas, das contas das disponibilidades  
monetárias e outros activos cuja gestão seja feita pelo Estado assim como pelas 
obrigações assumidas pelo Estado ou em seu nome. No decurso do meu mandato 
no Tribunal de Contas participei na fiscalização das contas de diversos Ministérios, 
departamentos governamentais e outros organismos, como o Ministério do 
Trabalho e da Segurança Social, Ministério da Economia, o Departamento 
Aquisições do Estado, o Banco Central de Chipre, o Fundo de Indemnização por 
licenças e o Fundo para o Emprego, etc. 

   
 - De Fevereiro de 1991 até Dezembro de 1996, fui nomeado responsável pela 

Direcção do Controlo Interno da Contabilidade Geral da República de Chipre que 
constitui o Serviço Central de Controlo através do qual o Auditor Geral da 
República fiscaliza e supervisiona as despesas e receitas públicas. O objectivo 
básico da Direcção do Controlo Interno, que desde Setembro de 2003 e no âmbito 
da harmonização com o acervo comunitário, passou a ser um serviço independente 
da República, era e é o reforço dos sistemas de fiscalização interna em todo o 
aparelho de Estado, principalmente através da execução de controlos preventivos 
que visam obter uma melhor utilização dos fundos públicos e assegurar a 
legalidade, validade e regularidade das transacções do sector público.  
 

 - Durante o período de 1997 – 1999, na qualidade de Auditor Principal, prestei 
serviço no Ministério da Defesa como responsável pela Direcção da Gestão 
Financeira e do Orçamento. Esta Direcção que contava então cerca de 40 pessoas, 
tinha principalmente a responsabilidade da elaboração do relatório do orçamento 
anual do Ministério e o acompanhamento da sua implementação de acordo com as 
disposições orçamentais e conexas da lei orçamental. 
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A. Respostas ao questionário  
 

 
 - Desde de Janeiro de 2001 até hoje, sou responsável pela Direcção dos Serviços de 

Contabilidade e Orçamento do Serviço Central de Contabilidade do Estado que 
conta com cerca de 50 pessoas e tem como responsabilidade principal assegurar o 
regular e correcto funcionamento do sistema de contabilidade aplicado a todos os 
departamentos  governamentais e a prestação de informações relativamente à 
gestão financeira. Além disso, a Direcção tem a responsabilidade de preparar as 
contas finais do Estado e apresentá-las, através do Ministro da Economia, ao 
Parlamento. Assinale-se também que esta direcção criou o Fundo Nacional que é 
uma unidade especial que foi encarregada da gestão financeira da ajuda de pré-
adesão prestada a Chipre ao abrigo do regulamento de pré-adesão n° 555/2000. 

   
 

P. 2 
Quais  foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 
profissional? 

   
R. - A aquisição, desenvolvimento e, a partir de 1 de Janeiro de 2004, aplicação do 

novo sistema contabilístico do Estado que no fundo constitui um sistema integrado 
de informação administrativa e financeira baseado na moderna tecnologia da 
informação. 

   
 - A criação, em 2003, através de legislação específica, do Serviço Independente de 

Fiscalização Interna do Estado, sempre no âmbito do reforço do controlo 
orçamental e da harmonização com o acervo comunitário. 

   
 - O encerramento da refinaria de petróleo cipriota, a partir de 1 de Maio de 2004, e a 

sua conversão em terminal de armazenamento de combustíveis. 
   

 

Independência 
   

 

P. 3 
O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 
independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às suas 
eventuais obrigações profissionais naquela instituição; 
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A. Resposta ao questionário  
 

R. Para começar queria assinalar que como contabilista profissional, membro de um corpo de 
contabilistas profissionais internacionalmente reconhecido, sou obrigado a determinadas 
regras éticas e de comportamento profissional relativas à integridade, objectividade e 
independência  no exercício da minha profissão, quer como contabilista, quer como 
auditor Relativamente à obrigação de "plena independência" para o exercício das minhas 
funções: 
 

 - Começaria por apresentar a minha demissão do lugar que ocupo actualmente no 
serviço público 

   
 - Evitaria ter qualquer interesse económico directo ou indirecto em qualquer 

organização que, a qualquer momento, tivesse direito de receber fundos 
comunitários no âmbito de qualquer acção, projecto ou programa  

   
 - Não exerceria qualquer outra actividade remunerada ou não 
   
 - Apresentaria a minha demissão de todos os conselhos e comissões de que sou 

actualmente membro 
   
 - Evitaria qualquer acção que pudesse pôr em risco a minha integridade e 

independência e informaria o Tribunal de Contas de qualquer tentativa de suborno 
ou outra acção que afectasse a minha integridade 

   
 - Estaria disponível para, por razões de transparência, tornar públicos/revelar todos 

os meus interesses financeiros e outros. 
   

 

P. 4 
Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus 
anteriores desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso? 

   
R. Nem a Constituição da República de Chipre, nem qualquer outra legislação prevê o 

processo de quitação pelo exercício de funções. 
 
Assinale-se, no entanto, que existe um quadro jurídico e órgãos institucionais e 
administrativos para proceder a uma acção disciplinar ou penal contra um funcionário 
público caso se registe má gestão, irregularidades e/ou fraude e, de um modo geral, abuso 
de poder no exercício das funções por um funcionário público ou um quadro superior . 

   
 



PE 338.209 32/97 DV\529847PT.doc 

PT 
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A. Resposta ao questionário  
 

P. 5 É titular de um negócio de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos 
incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? Está preparado para prestar 
informações sobre todos os seus interesses e compromissos financeiros ao Presidente do 
Tribunal de Contas para os divulgar publicamente? Caso esteja envolvido numa qualquer 
acção judicial em curso, poderá, por favor, dar informações pormenorizadas sobre o 
assunto; 

   
R. Não tenho quaisquer negócios ou participações financeiras que eventualmente entrassem 

em conflito com as minhas futuras funções. Estou disposto a revelar ao Presidente do 
Tribunal de Contas todos os meus interesses financeiros e a torná-los públicos. Não estou 
envolvido em qualquer acção judicial. 

   
 
 
 

P. 6 Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 
qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas? 

   
R. Não tenho qualquer cargo electivo ou função activa com responsabilidades num partido 

político. Na realidade não sequer membro de qualquer partido. 

 
 
 

P. 7 
Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo um 
caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem? 

   
R. Independentemente da pessoa responsável pela irregularidade, pela fraude ou pelo caso de 

corrupção e independentemente do seu país de origem, como membro do Tribunal de 
Contas tenho obrigação primordial de proteger os interesses financeiros da Comunidade 
Europeia e, por extensão, do contribuinte comunitário. Assim, em tal caso, comunicaria o 
facto ao Tribunal de Contas e seguiria o procedimento previsto de informação do serviço 
de combate à fraude (OLAF) da Comissão Europeia para que procedesse às acções da sua 
competência. Informaria igualmente o Organismo do Fiscalização do Estado-Membro em 
questão. Naturalmente, para além disso, todo o processo deverá ser acompanhado até 
resolução final e ser incluído no relatório anual do Tribunal de Contas destinado ao 
Parlamento. 
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3. CHIPRE- Sr. Constantinos Karmios 

A. Resposta ao questionário  
 

Desempenho das obrigações profissionais 
  

 
P. 8 Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão financeira 

em qualquer serviço público? 
  
R. Uma cultura de gestão financeira saudável deve caracterizar-se por: 
  
 - existência de disposições legislativas, regulamentares e financeiras que regam a 

preparação e implementação do orçamento, a cobrança das receitas e a execução 
das despesas. 

   
 - existência de um sistema de contabilidade saudável consentâneo com os princípios 

de contabilidade geralmente aceites e que contenha os sistemas de controlo 
apropriados que assegurem o correcto registo de todos actos públicos, a protecção 
dos dados patrimoniais e a prevenção e detecção dos actos de fraude.  

   
 - a existência de processos de tomada de decisão, programação e definição de 

objectivos, execução, controle e avaliação relativamente à rentabilidade, economia 
e eficácia na utilização dos fundos públicos para atingir os objectivos fixados. 

   
 - existência da autoridades independentes de fiscalização interna e externa que 

controlem a legalidade e a regularidade das receitas e despesas do orçamento e 
precisem em que medida e a que custo foram atingidos os objectivos da gestão.   

   
 - o exercício de controlo pelo poder legislativo sobre o poder executivo (controlo 

parlamentar).  
  
P. 9 No seu último relatório de acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão referiu 

a existência de atrasos na criação de sistemas adequadas do controle financeiro pelas 
administrações públicas na maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as auditorias 
independentes seja de carácter interno seja de carácter externo. Que medidas prioritárias 
deverão ser tomadas nos países em causa? 
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3. CHIPRE- Sr. Constantinos Karmios 

A. Resposta ao questionário  
 

R. Nos casos concretos, há que dar prioridade às medidas de apoio, algumas das quais podem 
acelerar o processo de harmonização com o acervo comunitário. Considero que a 
Comunidade deve estar disposta a ajudar por todos os meios à sua disposição os novos 
Estados-Membros, tanto antes como após a sua adesão à Comunidade. Em função da 
natureza do problema, o apoio da Comunidade pode assumir a forma de ajuda financeira 
proveniente dos fundos disponíveis no âmbito das diversas dotações de pré-adesão 
(Fundos Phare) ou através de diferentes programas [SIGMA Support, twinning (light), 
projects, TAIEX training seminars, peer assistance] como previsto nos instrumentos 
transitórios “Transition Facility”. 

  
 

P. 10 Nos termos do Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a exercer os 
seus poderes de controlo da execução do orçamento. Como descreveria os seus deveres no 
que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento Europeu e, em particular, à 
respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 

  
R. A principal tarefa do Tribunal de Contas Europeu é fiscalizar as finanças da União e 

assinalar os sectores nos quais há que tomar medidas para melhorar a sua gestão. Todas as 
observações do Tribunal de Contas resultantes da fiscalização são reunidas no relatório 
anual relativo às contas do ano anterior, o qual depois de aprovado durante o mês de 
Novembro de cada ano, é submetido ao Parlamento Europeu. Este relatório, juntamente 
com a declaração de fiabilidade e quaisquer outros relatórios especiais de fiscalização de 
sectores específicos de gestão, constitui a base fundamental para a tomada de decisões 
pelo Parlamento Europeu relativamente à quitação que concede à Comissão.  
 

 Pelo que acima se disse é evidente que os relatórios do Tribunal de Contas constituem o 
principal instrumento de exercício de um controlo parlamentar eficaz sobre os actos do 
órgão executivo da Comunidade. Assim, considero que estes relatórios devem ser precisos 
e objectivos e não criar quaisquer dúvidas relativamente aos factos detectados pela 
fiscalização e serem preparados e apresentados atempadamente. 

  
 

P. 11 Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um 
elemento que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação? 

   
 (a) Melhorar a informação relativa às finanças da Comunidade e a possibilidade de 

preparar relatórios financeiros compatíveis com os modelos contabilísticos 
internacionais para o sector público tal como definidos pela Federação 
Internacional de Contabilistas. 
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3. CHIPRE- Sr. Constantinos Karmios 

A. Resposta ao questionário  
 

 (b) Reforço dos diversos controlos administrativos, financeiros, contabilísticos e 
outros, de modo a assegurar a correcção, legalidade e compatibilidade com os 
regulamentos das trocas económicas da Comunidade Europeia. 

   
 (c) Redução da burocracia através de processos contabilísticos automatizados, 

descentralizados e simplificados. 
   
 (d) Melhoria da funcionalidade do sistema contabilístico existente, em particular 

relativamente à segurança e à guarda das informações e à possibilidade de 
fornecimento de informações completas fiáveis através da interligação dos diversos 
sistemas contabilísticos informáticos actualmente existentes. 

   
 (e) Melhoria da qualidade dos serviços prestados, tanto ao poder executivo (Comissão) 

como ao poder legislativo (Parlamento Europeu). 
   

 
P. 12 É a favor da criação de Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza das 

relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma índole, 
como é o caso do OLAF? 

  
R.  Como se conclui pelas estimativas feitas sobre os actos puníveis em prejuízo do orçamento 

comunitário, uma grande proporção dos surtos de fraude em prejuízo da Comunidade são 
transfronteiriços. O carácter transfronteiro destes casos e a ausência de uma legislação 
penal harmonizada para os actos puníveis criam problemas no sector da acção penal e 
privam a Comunidade da possibilidade de se defender e de invocar os seus direitos. 

 Assim, diria que sou a favor da criação de um Ministério Público Europeu, órgão 
institucional independente da Comunidade, tendo por funções principais investigar, 
deduzir acusações e remeter para tribunal todos quantos atentem contra os interesses 
financeiros da Comunidade e exercer acção penal junto das autoridades judiciais dos 
Estados-Membros. 
 
Sou de opinião que o Ministério Público Europeu, no exercício das suas competências 
deverá ser apoiado pelo OLAF (Serviço de Combate à fraude) que, no fundo, é uma 
autoridade administrativa policial e de inquérito interna da Comissão com estatuto 
independente e que deverá, simultaneamente, ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. 
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3. CHIPRE- Sr. Constantinos Karmios 

A. Resposta ao questionário  
 

Outras perguntas 
 

 
  
P. 13 Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua nomeação 

como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável? 
  
R. Tendo em conta: 
  
 (a) As minhas qualificações académicas e profissionais, bem como os praticamente 25 

anos de experiência profissional no domínio das finanças públicas, em particular 
nos sectores da gestão financeira e do controlo independente, tanto externo como 
interno, 

   
 (b) O facto de que o próprio Estado que tenho servido ao longo desse tempo tenha 

decidido, certamente com base nas minhas qualificações, no meu comportamento e 
dedicação às minhas funções, bem como todo o meu desempenho nas funções que 
regularmente me têm sido confiadas, propor-me como candidato a membro do 
Tribunal de Contas, 

  
 Considero que tenho as capacidades e as características necessárias e tenho confiança nas 

minhas capacidades para levar a cabo com sucesso as funções e exigências desta função 
específica e não vejo razão para que a opinião do Parlamento sobre a minha nomeação 
como membro do Tribunal de Contas possa ser desfavorável. Assim não retiraria a minha 
candidatura. 
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3. CHIPRE - Constantinos Karmios 

B. Curriculum Vitae  
 
FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL 
 
1965 – 1971 Ensino Secundário, Liceu Pancipriota – Certificado de fim de estudos, 

Secção de Ciências. 
 

1982 Curso de especialização de cinco meses em auditoria assistida por 
computador e programação de computadores, organizado em Londres 
pela Fundação da Commonwealth e pelo Governo de Chipre 
 

1985-1988 Associação dos Revisores Oficiais de Contas, Reino Unido – 
Graduação em Dezembro de 1988 – Membro desde Abril de 1989. 
 

1993 Curso de cinco semanas sobre Programas informáticos aplicados às 
finanças, que se realizou em Madras, na Índia e foi organizado pelo 
Fundo da Commonwealth para a Cooperação Técnica. 
 

1994-1996 Mestrado em Gestão do Sector Público (M.P.S.M.) – Instituto 
Internacional de Gestão de Chipre. 
 

 
EXPERIÊNCIA  
 

 

Novembro de 1973 a 
Janeiro de 1980 

Nova Sociedade Cooperativa de Crédito de Kaimakli 
Contabilista na secção de contabilidade da empresa, tendo por 
principais funções a manutenção da contabilidade das contas correntes 
e das contas de empréstimos e o apoio à preparação das contas mensais. 
 
A principal actividade das sociedades cooperativas de crédito em 
Chipre é a concessão de empréstimos em condições favoráveis (taxas 
de juro baixas, amortização a longo prazo) para habitação própria a 
famílias com baixos rendimentos. 
 
 

Fevereiro de 1980 a 
Janeiro de 1991 

Tribunal de Contas da República de Chipre 
Lugar de revisor de contas, responsável pela auditoria das contas de 
vários departamentos governamentais e organismos públicos. 
 
O Tribunal de Contas da República de Chipre é a organização nacional 
de auditoria responsável pelo controlo, em nome da República, de todas 
as despesas e receitas e pela auditoria e inspecção de todas as contas de 
dinheiro e outros bens administrados, bem como das dívidas contraídas 
pela República ou em seu nome. 
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3. CHIPRE - Constantinos Karmios 

B. Curriculum Vitae 
  

No âmbito das minhas funções, participei na auditoria às contas do 
Banco Central de Chipre, do Fundo da Segurança Social, do Fundo de 
financiamento do subsídio de férias, do Ministério do Trabalho e da 
Segurança Social e dos seus departamentos, do Ministério das 
Finanças, do Departamento de Aquisições e Aprovisionamento, da 
Lotaria Nacional, da Cruz Vermelha de Chipre (projectos do UNHCR). 
 

Fevereiro de 1991 a 
Dezembro de 1996 

Ministério das Finanças 
Contabilista e chefe da Secção de Auditoria Interna no Ministério das 
Finanças 
 
A Secção de Auditoria Interna era o organismo central através do qual 
o Departamento de Contabilidade Geral da República exercia a sua 
responsabilidade constitucional pela supervisão de todas as operações 
de contabilidade respeitantes a todas as somas em dinheiro e outros 
activos administrados e às dívidas contraídas pela República ou em seu 
nome.  
 
No âmbito do processo de transposição do acervo e para reforçar o 
controlo financeiro, a Secção de Auditoria Interna tornou-se um serviço 
independente mediante um acto parlamentar em 2003. 
 

Janeiro de 1997 a 
Setembro de 1999 

Ministério das Finanças 
Contabilista Principal encarregado do orçamento e do Departamento de 
Gestão Financeira do Ministério da Defesa. 
 
A principal função do departamento é a preparação do orçamento anual 
do Ministério da Defesa, a coordenação da sua execução e a 
manutenção de toda a contabilidade relacionada com as receitas e 
despesas, activos e passivos. 
 

Outubro de 1999 – até 
hoje  

Ministério das Finanças  
Contabilista à frente da Direcção de Contabilidade e Serviços 
Financeiros do Ministério das Finanças. 
 
A Direcção é responsável pelo correcto funcionamento do Sistema de 
Contabilidade Central do Governo e pela elaboração de relatórios de 
gestão mensais e anuais. As declarações financeiras anuais (Relatório 
Financeiro) são também preparadas pela Direcção e levadas à 
apreciação do Parlamento pelo Ministro das Finanças. Sob a supervisão 
directa do Director, funciona também o Fundo Nacional, criado para 
gerir e controlar a ajuda de pré-adesão concedida pela União Europeia 
a Chipre, nos termos do Regulamento nº 555/2000. 
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3. CHIPRE - Mr Constantinos Karmios 

B. Curriculum Vitae  
 
MEMBRO DE VÁRIOS ÓRGÃOS DIRECTIVOS E COMISSÕES 
 
 Membro do Conselho de Administração do Conselho da Água de Nicosia desde Outubro de 

1999. 
 
 Membro da Comissão de Gestão do Fundo da Caça desde Outubro de 1999. 

 
 Membro do Conselho de Administração do Fundo de financiamento do subsídio de férias 

desde 4 de Fevereiro de 2000. 
 
 Membro do Conselho de Administração da Cyprus Petroleum Refinery Ltd. de 31 de 

Outubro de 2001 a 3 de Julho de 2003 e, num segundo mandato, desde 10 de Dezembro de 
2003. 
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4. LETÓNIA - Igors Ludboržs 
A. Respostas ao questionário  

 

Experiência profissional 

1. Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos domínios 
das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 

 Os aspectos principais da minha experiência profissional são os seguintes: 

• finanças públicas: assessor do Ministro da Economia, participação nos grupos de trabalho 
destinados a aperfeiçoar e/ou a criar o regime contabilístico e fiscal das sociedades, bem 
como o Direito das sociedades; docência de cursos sobre Normas internacionais de 
Contabilidade para o Sector Público; 

• gestão: director financeiro de uma joint-venture, auditor na firma de contabilidade “Big six”, 
chefe-adjunto e chefe do Departamento de Auditoria Interna do maior banco nacional e 
director da firma de contabilidade. 

• auditoria: consultor na firma de contabilidade “Big six”, chefe-adjunto e chefe do 
Departamento de Auditoria Interna do banco. 

2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 
profissional? 

As três decisões mais importantes em que participei ao longo da minha vida profissional foram 
as seguintes: 

1. Participação na criação da associação profissional independente dos revisores oficiais de 
contas. 

2. Participação no desenvolvimento das normas de contabilidade nacionais. 

3. Carreira de professor universitário na Universidade da Letónia. 

Independência 

3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 
independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às suas 
eventuais obrigações profissionais naquela Instituição? 

Para aplicar este imperativo às minhas eventuais obrigações profissionais recorreria ao descrito 
no artigo 247º do Tratado e especificado nos artigos 11º a 16º do Estatuto dos Funcionários das 
Comunidades Europeias (com as possíveis modificações a introduzir nestes artigos no final do 
ano em curso). Paralelamente, aplicaria as políticas e normas do Tribunal em matéria de 
independência. 
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4. LETÓNIA - Igors Ludboržs 
A. Respostas ao questionário  

 

4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus anteriores 
desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso? 

Não, não recebi quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os meus 
anteriores desempenhos profissionais, visto que este procedimento não se aplica. 

5.1. É titular de um negócio, de posições financeiras ou tem quaisquer outros compromissos 
incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais?  

Sou titular de um negócio e tenho outros compromissos que podem ser incompatíveis com as 
minhas eventuais obrigações profissionais. 

5.2. Está preparado para prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos 
financeiros ao Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? 

Sim, estou preparado para prestar informações sobre todos os meus interesses e compromissos 
financeiros ao Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente, se este 
procedimento se me aplicar. 

5.3 Caso esteja envolvido numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar 
informações pormenorizadas sobre o assunto?  

Não estou envolvido em nenhuma acção judicial. 

6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 
qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas? 
Sim, estou preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 
qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a minha nomeação como 
membro do Tribunal de Contas. 

 
7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo 

um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem? 

Abordaria qualquer caso de irregularidade de grandes dimensões ou até de fraude e/ou 
corrupção que envolvesse entidades do meu Estado-Membro de origem como abordaria 
qualquer outro caso, isto é, nos termos do artigo 280º do Tratado e das políticas do Tribunal, 
bem como das suas normas nºs 14 e 15. Aventaria ainda a hipótese de introduzir uma eventual 
modificação no artigo 22º do Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias. 
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4. LETÓNIA - Igors Ludboržs 
A. Respostas ao questionário  

 

Desempenho das obrigações profissionais 

8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão financeira 
em qualquer serviço público? 

As características fundamentais de uma cultura de sã gestão financeira em qualquer serviço 
público são: 

• Tarefas claramente definidas 

• Conhecimento e compreensão das responsabilidades que incumbem a todos os membros de 
uma organização de serviço público. 

• Controlos de desempenho incorporados nos processos de gestão, o que faculta a 
informação necessária à tomada de decisão. 

• Formas adequadas de lidar com os desvios em relação às tarefas definidas. 

9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 
referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo financeiro 
pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as 
auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter externo. Que medidas 
prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa? 
A análise do Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão aponta para que se dê 
prioridade às seguintes medidas nos países em causa: 

 
• Esforços acrescidos no domínio do controlo das despesas em matéria de acções 

estruturais, legislação-quadro e de execução (República Checa, Letónia, Lituânia, 
Hungria, Polónia e Eslováquia). 

 
• Esforços acrescidos no domínio da protecção dos interesses financeiros da CE (Estónia, 

Letónia, Hungria, Polónia e Eslováquia). 
 

• Esforços acrescidos no domínio do controlo financeiro interno público (República Checa, 
Chipre, Hungria e Polónia). 

 
10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a exercer 

os seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria os seus deveres 
no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento Europeu e, em 
particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 
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4. LETÓNIA - Igors Ludboržs 
A. Respostas ao questionário  

 
Os deveres do Tribunal encontram-se definidos de forma breve no artigo 248º do Tratado; no 
que diz respeito à obrigação de enviar um relatório ao Parlamento Europeu e à sua Comissão do 
Controlo Orçamental (competências desta comissão permanente definidas pelo Regimento do 
Parlamento Europeu, Anexo VI, Parte III), em particular, a descrição é mais pormenorizada nos 
artigos 143º, 144º, 146º e 147º do Regulamento do Conselho nº 1605/2002 que institui o 
Regulamento Financeiro.  

11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um 
elemento que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação?  

A mais-valia de uma mudança do sistema contabilístico da Comissão para uma contabilidade 
de exercício reside no facto de permitir "uma visão global da "situação económica" da 
Comissão exterior à execução do orçamento, a fim de ter em conta o valor dos elementos do 
activo e outros elementos".  Simultaneamente, a mudança no sistema contabilístico, prevista 
pelos artigos 132º – 135º do Regulamento do Conselho nº 1605/2002 que institui o 
Regulamento Financeiro irá melhorar a gestão financeira do sector público, bem como a 
prestação de contas. 

12.1  É a favor da criação de um Ministério Público Europeu?   

Sim, sou a favor da criação de um Ministério Público Europeu. 

12.2  Qual deveria ser a natureza das relações de uma tal entidade com os outros 
organismos de controlo da mesma índole, como é o caso do OLAF? 

As relações do Ministério Público Europeu com os outros organismos de controlo da mesma 
índole, como é o caso do OLAF, deveriam ser estruturadas de acordo com o sugerido no Livro 
Verde sobre a protecção penal dos interesses financeiros comunitários e a criação de um 
Procurador Europeu e ter em conta o relatório sobre o referido Livro Verde elaborado pela 
Comissão do Controlo Orçamental. 

Outras questões 

13. Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua 
nomeação como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável? 

Tendo em conta o artigo 247ºdo Tratado e o artigo 35º do Regimento do Parlamento Europeu 
(Capítulo VI) cabe ao Conselho, a pedido do Presidente do Parlamento Europeu, aprovar ou 
não uma candidatura. Caso o parecer do Parlamento Europeu relativamente à minha indigitação 
para membro do Tribunal de Contas seja desfavorável, ponderaria na hipótese de retirar a 
minha candidatura, desde que fosse informado acerca das razões de tal parecer e concordasse 
com elas. 
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4. LETÓNIA - Igors Ludboržs 

B. Curriculum vitae  
 
  
FORMAÇÃO ACADÉMICA: 
 

Datas Instituição  Graus académicos 
e certificados 

Principal área de 
estudo 

1981-1985 Universidade da Letónia 
Departamento de Contabilidade  

Licenciatura Contabilidade e 
Análise Operacional 

1986-1989 Universidade de Vilnius   
Departamento de Contabilidade 
Curso de Doutoramento  

Dout. Economia Desenvolvimento da 
Contabilidade das 
Despesas e Prejuízos 
Extra-Produção  

Junho-Julho 
1992 

Universidade de Harvard  
Graduate School of Business 
Administration 
CEETP 

Certificado Programa Geral de 
Gestão 

Setembro 
1992-Junho 
1993 

KPMG Bohlins em colaboração com a  
Universidade da Letónia 

Certificado Programa de estudos 
para auditores 

Junho- 
Agosto 
1993 

Universidade da Pensilvânia  
Wharton - Programa de Economias  
Emergentes, 
Universidade de Stanford  
Graduate School of Business CEETP 

Certificado Contabilidade 
Financeira e de Gestão 
das Sociedades 

Dezembro 
1993 

Coopers & Lybrand Letónia 
Auditoria I 

 Programa de estudos 
para auditores 

Abril -  Maio  
1994 

Ministério das Finanças, 
Conselho de Metodologia da 
Contabilidade 

Certificado Exame de Técnico 
Oficial de Contas da 
Letónia 

Outubro  
1994 -Agosto  
2003 

Associação dos Revisores Oficiais de 
Contas (Association of Chartered 
Certified Accountants- ACCA)  
 

membro da 
ACCA  

Programa de estudos 
para revisores de 
contas  

Julho 1994 Coopers & Lybrand Letónia 
Auditoria bancária  

 Programa de estudos 
para auditores 

Setembro 
1994 

Coopers & Lybrand Letónia 
Auditoria II 

 Programa de estudos 
para auditores 

Setembro 
1995 

Coopers & Lybrand Letónia 
Gestão I 

 Programa de estudos 
para auditores 

Novembro 
1997 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificado Programa de estudos 
para doutorandos  

Abril 1999 Formação Euromoney  Certificado Auditoria Interna – 
Princípios e Prática  

Setembro 
1999 

Formação Euromoney  Certificado Avaliação do risco na 
elaboração do Plano 
Anual de Auditoria  

Setembro 
2000 – Maio  
2001 

Institute of Internal Auditors Certificado Programa de estudos 
para auditores internos 
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4. LETÓNIA - Igors Ludboržs 

B. Curriculum vitae 
 
Março 2000 Formação Euromoney  Certificado Fiscalidade 

Internacional & 
Planeamento Offshore  

Fevereiro 
2001 

Formação Euromoney  Certificado TI e Auditoria  

Julho 2001 Universidade Robert Kennedy  Diploma Diploma de 
Pós-Graduação em 
Direito Fiscal 
Internacional 

Outubro 
2001 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificado Programa de estudos 
para doutorandos  

Agosto  
2003 - 
presente 

Association for Investment 
Management and Research (AIMR) 

Candidato 
nível CFA I  

Programa de estudos 
para analistas 
financeiros oficiais  

Dezembro 
2003 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificado Programa de estudos 
para doutorandos  

 
 

OUTRAS COMPETÊNCIAS: conhecimentos aprofundados de informática. 

  

Qualificações nos domínios da Auditoria e da Contabilidade: 

 Auditor Oficial da Letónia – desde 24.01.1994;  

 Auditor Interno Oficial – desde 16.08.2001; 

 ACCA – desde 24.09.2003. 

 
Participação em organismos profissionais: 
 
 Membro Associação Letã de Auditores Oficiais, 
 Membro da Associação dos Revisores Oficiais de Contas (ACCA) 
 Membro ISACA (Information Systems Audit & Control Association), secção Letónia,  
 Membro da Associação Europeia de Contabilidade, 
 Membro do Conselho de Contabilidade, 

Antigo Membro Conselho Consultivo das Normas de Contabilidade da República da Letónia, 
 Antigo Membro da Comissão Técnica das Normas de Contabilidade Financeira. 
 
 
Competências Linguísticas:  

Língua  Compreensão escrita Expressão oral Expressão escrita 
Letão 5 5 5 
Inglês                  5 5 5 
Lituano  5 5 4 
Russo 5 5 5 
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4. LETÓNIA - Igors Ludboržs 
B. Curriculum vitae 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 

Data Empregador e função  
1985-1986 Universidade da Letónia, Departamento de Contabilidade, Monitor 
1989-1992 Universidade da Letónia, Departamento de Contabilidade, Professor auxiliar 
1989-1990 Televisão Letã, Associação Letã de Marketing Audiovisual “LAMA”, contabilista 
1992-2003 Universidade da Letónia, Instituto de Contabilidade, Professor Associado 
1990-1993 Joint-venture Letónia-Alemanha “IP Riga”, Director Financeiro 
1993-1995 Coopers & Lybrand Letónia, Auditor 
1995-1997 Coopers & Lybrand Letónia, Manager 
1997-1999 Parex Bank, chefe-adjunto do Departamento de Auditoria Interna  
1999- 2001  Parex Bank, Chefe do Departamente de Auditoria Interna  
2003-Presente Universidade da Letónia, Instituto de Contabilidade, Professor  
2003-Presente Gabinete de Auditores Oficiais Igors Ludborzs, Director Executivo  
 
Publicações (mais recentes ou mais relevantes): 
 

• Recognition of non-material assets in accordance with European Union Requirements.- Inga 
Būmane, Igors Ludborzs, Humanities and Social Sciences Letónia. Universidade da Letónia, 
2001; 

•  Accounting and Audit in Letónia. - Transition in the Baltic States Micro-level Studies, Edited 
by N. Hood, R. Kilis and J.-E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997).  

 
Experiência no domínio da gestão: 
 
Vice-presidente do Conselho de Contabilidade; 
 
Membro da comissão financeira do fundo instituído pela Universidade da Letónia e pela Fundação Nipónica 
(“The Nippon Foundation”); 
 
Antigo Membro da Comissão Técnica das Normas de Contabilidade Financeira; 
 
Antigo assessor do Ministro da Economia; 
 
Antigo Membro do Conselho Consultivo das Normas de Contabilidade da República da Letónia; 
 
Antigo Membro do Grupo de Trabalho sobre Direito dos Grupos Económicos  
 
Antigo Vice-presidente da Associação Letã de Auditores Oficiais. 
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5. LITUÂNIA - Sra. Irena Petruškevičienė 

A. Respostas ao questionário 
 

Experiência profissional 

1. Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos domínios 
das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 

A minha experiência relevante para as funções em perspectiva foi adquirida sobretudo no meu 
trabalho actual na PricewaterhouseCoopers e em actividades exercidas em organismos 
profissionais. Gostaria de salientar os aspectos principais da minha experiência profissional 
mediante a apresentação de um resumo das responsabilidades assumidas. 

Experiência na qualidade de Chefe do Departamento de Auditoria na PricewaterhouseCoopers, na 
Lituânia: 

Gestão de carteiras de clientes, atribuição de responsabilidades práticas aos membros da equipa de 
gestão, planificação de pessoal e avaliação do rendimento, supervisão do cumprimento de normas 
profissionais e de exigências metodológicas de auditoria, chefia da equipa de aplicação da nova 
metodologia de auditoria na Lituânia, preparação de políticas e procedimentos internos, etc. 

Responsável encarregada de tarefas de auditoria: 

Planificação de auditoria e supervisão da execução, preparação e assinatura de relatórios de 
auditoria e outros tipos de relatórios, recomendações tendo em vista a melhoria dos sistemas 
contabilísticos dos clientes e procedimentos internos de controlo, apresentação de conclusões de 
auditorias e de relatórios junto da direcção e dos accionistas. Na minha carteira de clientes figuram 
importantes sociedades estatais e privadas do sector energético, do sector de produção de bens de 
consumo, do sector de serviços e ainda organizações sem fins lucrativos e fundos caritativos. 

Directora administrativa adjunta: tratamento de questões de natureza administrativa. 

Atribuições de controlo da PricewaterhouseCoopers na região: participação em equipas 
internacionais de controlo de qualidade em matéria de auditoria encarregados desse tipo de tarefas 
ao nível internacional.  

Membro da Comissão de Controlo de Qualidade no Tribunal de Contas da Lituânia:  Participação 
na preparação de programas de controlo de qualidade, organização da formação de controladores de 
qualidade em matéria de auditoria, tarefas de controlo, sinopse e apresentação de resultados de 
controlos de qualidade à referida comissão.  

Outras actividades: preparação de respostas a consultas sobre práticas de contabilidade, 
conferências em cursos de formação organizados pelo Tribunal de Contas da Lituânia, formação 
destinada a clientes, órgãos de supervisão e outras organizações, publicação de artigos e entrevistas 
relativos a questões de contabilidade e do desenvolvimento do serviço de auditoria, representação 
da PricewaterhouseCoopers, na qualidade de fundadora do Instituto de Contabilidade da Lituânia. 
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5. LITUÂNIA - Sra. Irena Petruškevičienė 
A. Respostas ao questionário 

 
 

2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 
profissional? 

Para permitir a formação de uma opinião sobre a minha aptidão para as funções que eventualmente 
exercerei, gostaria de referir os casos de tomada de decisões em que demonstrei uma iniciativa 
pessoal. Os exemplos que considero mais importantes são os seguintes: 

Na qualidade de membro do Conselho de Direcção do Instituto de Contabilidade, pude persuadir o 
Conselho a dar início à elaboração de normas nacionais de auditoria conformes às normas 
internacionais na matéria. 

Enquanto responsável pela equipa de auditoria de uma importante empresa estatal, propus a recusa 
de emissão de parecer (relatório de auditoria no qual se declara que o auditor não tem a 
possibilidade de exprimir um parecer sobre as declarações financeiras). 

Na qualidade de responsável pela equipa de auditoria de uma empresa pública, apresentei a minha 
demissão do cargo de auditora da empresa, pelo facto de a direcção da mesma se recusar a divulgar 
informações sobre transacções importantes efectuadas pela empresa. 

Independência 

3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 
independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às suas 
eventuais obrigações profissionais naquela Instituição? 

O Código de Ética Profissional impõe uma independência tanto in mind como in appearance 

No que respeita à independência in mind, meus juízos serão de cunho profissional e os pareceres 
que emitirei serão desprovidos de qualquer espírito pré-concebido, não sendo, tão-pouco afectados 
por influências susceptíveis de comprometer o meu julgamento. 
Quanto à independência in appearance, não solicitarei nem aceitarei instruções de nenhum governo 
ou outro organismo, não exercerei nenhuma outra actividade profissional e evitarei acções ou 
actividades na minha vida profissional e privada que poderiam afectar, ou suscitar suspeitas acerca 
da minha independência ou da do Tribunal de Contas. 
No caso de situações particularmente sensíveis, consultarei os demais Membros do Tribunal de 
Contas. 
 
4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus anteriores 

desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso? 
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5. LITUÂNIA - Sra. Irena Petruškevičienė 

A. Respostas ao questionário 

Não existe um procedimento oficial de quitação pelo exercício das funções de gestão no âmbito das 
actividades profissionais que exerço actualmente. 

5. É titular de um negócio, de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos 
incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? 

Não sou titular de um negócio nem de posições financeiras ou quaisquer outros compromissos 
incompatíveis com as minhas eventuais obrigações profissionais. 

Está preparado para prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos 
financeiros ao Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? 

Sim, estou preparada para prestar informações sobre todos os meus interesses e compromissos 
financeiros ao Presidente do Tribunal de Contas e divulgá-las publicamente. Já tive ocasião de 
adoptar semelhante procedimento de prestação de informações sobre todos os meus interesses e 
compromissos financeiros junto da entidade patronal, no posto de trabalho que ocupo actualmente. 

Caso esteja envolvido numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar 
informações pormenorizadas sobre o assunto? 

Não estou envolvida em qualquer acção judicial. 

6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 
qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas? 

Não pertenço nem nunca pertenci a nenhum partido político. 

7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo 
um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem? 

Em caso de grave irregularidade, ou até mesmo fraude e/ou corrupção que envolvesse entidades do 
meu Estado-Membro de origem, actuaria da mesma maneira que numa situação na qual estivessem 
implicadas entidades de outros países. Procederia da forma prevista pelo Regimento e pelas 
políticas e normas do Tribunal de Contas, a saber, na hipótese de haver suspeita de fraude ou de a 
mesma ter sido detectada no âmbito de uma auditoria no domínio sob a minha supervisão, 
informaria em demora o Presidente do Tribunal de Contas e seguiria outros procedimentos 
administrativos a fim de permitir que o caso fosse comunicado pelo Tribunal ao Organismo 
Europeu de Luta Antifraude (OLAF). 

Desempenho das obrigações profissionais 

8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão financeira 
em qualquer serviço público? 
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5. LITUÂNIA - Sra. Irena Petruškevičienė 
A. Respostas ao questionário 

 

Uma boa gestão financeira pressupõe a preocupação de utilizar os fundos de uma forma efectiva 
(utilizá-los tendo em vista alcançar objectivos do serviço público), económica (procurar alcançar os 
objectivos do serviço público ao mais baixo custo) e eficaz (obter o máximo rendimento dos 
montantes despendidos).  

Para esse fim, o serviço público deve ter objectivos claramente fixados, planos de despesas 
cuidadosamente elaborados, uma informação de alta qualidade para os efeitos do processo de 
tomada de decisão, procedimentos de controlo definidos, um sistema de avaliação de desempenho e 
pessoal competente. 

9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 
referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo financeiro 
pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as 
auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter externo. Que medidas 
prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa? 

No último Relatório de Acompanhamento da Comissão Europeia sobre a preparação para a 
integração na UE dos países da adesão, observa-se que a República Checa, Chipre, a Hungria e a 
Polónia devem intensificar os seus esforços a fim de optimizar o controlo financeiro público interno 
e que na Letónia deve haver um reforço da auditoria externa. 

Não me sinto preparada para propor medidas a serem adoptadas por um país específico. Tais 
medidas podem implicar a formação contínua de controladores financeiros e de auditores internos, a 
implementação das normas internacionais de auditoria no trabalho das instituições superiores de 
auditoria, a melhoria da qualidade do controlo interno, a cooperação com o OLAF, etc. 

10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a exercer 
os seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria os seus deveres 
no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento Europeu e, em 
particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 

A minha contribuição para a Declaração de Fiabilidade consistiria na emissão de um parecer sobre a 
fiabilidade das declarações financeiras e a legalidade e regularidade das transacções subjacentes no 
domínio sob a minha responsabilidade e, para o Relatório Anual, na formulação de observações e 
de questões a apresentar ao Parlamento Europeu. A pedido da Comissão do Controlo Orçamental, 
elaboraria relatórios ou pareceres sobre problemas específicos e iniciaria a preparação de relatórios 
especiais sobre questões que exijam particular atenção, caso sejam suscitadas no domínio sob a 
minha responsabilidade. 
 
Uma vez que o Tribunal de Contas está organizado e funciona com base no princípio da 
responsabilidade colectiva, antes de tudo, informaria o Tribunal de Contas e, após terem sido 
aprovados pelo Tribunal, apresentaria os pareceres e relatórios ao Parlamento Europeu e à sua 
Comissão do Controlo Orçamental, de acordo com os procedimentos adequados. 
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5. LITUÂNIA - Sra. Irena Petruškevičienė 

A. Respostas ao questionário 
 
 

11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um elemento 
que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação? 

A reforma do quadro contabilístico prevê a passagem dos antigos conceitos de contabilidade 
pública para um sistema comparável ao sistema contabilístico de uma empresa, conservando, no 
entanto, as características específicas do sector público. Os elementos principais da reforma são: a 
substituição de um sistema contabilístico baseado em valores de caixa por um sistema baseado em 
valores de receitas, a introdução de um plano contabilístico uniforme e um sistema contabilístico 
integrado, um âmbito mais largo de consolidação e a vinculação dos dados contabilísticos efectivos 
às informações orçamentais. 

Graças a essa reforma, será possível, a qualquer altura, a apresentação dos documentos necessários 
às autoridades de controlo internas e externas. Além disso, haverá uma melhoria da qualidade e da 
fiabilidade da informação constante das declarações financeiras, permitindo-lhes fornecer uma 
imagem mais precisa da situação e dos resultados financeiros. Tudo isto possibilitará ulteriormente 
uma melhoria dos processos de controlo e de tomada de decisões para os efeitos da planificação o 
orçamento e do controlo da sua execução. 

12. É a favor da criação de um Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza das 
relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma índole, 
como é o caso do OLAF? 

Tenho conhecimento do debate sobre a instituição de um Ministério Público Europeu, cujo 
objectivo principal seria a protecção dos interesses financeiros da UE. Consultei o Livro Verde 
sobre a protecção penal dos interesses financeiros comunitários e a criação de um Ministério 
Público Europeu, o Relatório de Acompanhamento e outras informações de acesso público sobre 
esse assunto. 

De um modo geral, sou favorável à criação de uma nova entidade e da adopção de qualquer outro 
tipo de medidas de prevenção, detecção ou perseguição da fraude, mas não tenho, neste momento, 
condições de formar uma opinião fundamentada sobre a estrutura dessa entidade, suas 
competências, modo de funcionamento e relação com outros organismos, a exemplo de Eurojust, 
Europol, OLAF e órgãos jurisdicionais ao nível dos Estados-Membros. 

Outras questões 

13. Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua nomeação 
como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável? 

Sim, retiraria a minha candidatura.                                                                     
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5. LITUÂNIA - Sra. Irena Petruškevičienė 

B. Curriculum vitae 
 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 
Instituição: The Association of Chartered Certified Accountants, Reino Unido 
Data: 2001 
Título(s) ou Diploma(s) 
obtido(s): 

Certificado e Admissão na qualidade de membro da ACCA 

  
Instituição: Tribunal de Contas da Lituânia 
Data: 1996 
Título(s) ou Diploma(s) 
obtido(s): 

Auditora Oficial 

  
Instituição: Escola de Contabilidade, Depaul University, Chicago, EUA 
Data: 1993 
Título(s) ou Diploma(s) 
obtido(s): 

Certificado – curso de Princípios de Contabilidade, Contabilidade 
de Custos e de Gestão e Gestão Financeira 

  
Instituição: Centro de Desenvolvimento Internacional de Contabilidade, 

Universidade de Texas, Dallas, EUA, Universidade de Vilnius, 
Lituânia, e Fundação Soros, Nova Iorque, EUA 

Data: 1993 
Título(s) ou Diploma(s) 
obtido(s): 

Certificado com distinção – programa intensivo de “Formação de 
Formadores” em contabilidade internacional, auditoria, sistemas 
de informação e financiamento de empresas 

  
Instituição: Universidade de Vilnius, Lituânia 
Data: 1980 
Título(s) ou Diploma(s) 
obtido(s): 

Diploma de Ciências Económicas 

 
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
 
Lituano Língua materna 
Inglês Nível avançado 
Russo Nível avançado  
Francês Em fase de aprendizado 
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5. LITUÂNIA – Sra. Irena Petruškevičienė 

B. Curriculum vitae 
 
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 
 
2003–até hoje PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Chefe do Serviço de Seguros, Directora-adjunta; 

2001–2003 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Directora do Serviço de Auditoria;  

1998–2000 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Chefe de Auditoria; 

1994–1998 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Auditora Principal; 

1987–1994 Escola de Ciências Económicas de Vilnius, Professora; 

1983–1987 Centro Informático de Estatística da Lituânia, Vilnius, Chefe da Divisão Industrial; 

1980–1983 Lelija, sociedade de manufactura têxtil, Vilnius, Contabilista. 
 
 
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS PROFISSIONAIS 
 

Membro da Association of Chartered Certified Accountants, Reino Unido 

Membro do Tribunal de Contas da Lituânia 

Membro da Comissão de Controlo de Qualidade no Tribunal de Contas da Lituânia 
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6. HUNGRIA - Gejza Halász 
A. Respostas ao questionário 

Experiência profissional 

1. Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos domínios 
das finanças públicas, da gestão ou da auditoria.  

Sou detentor de uma experiência de 20 anos nos domínios da auditoria das finanças públicas e  da 
gestão em matéria de auditoria. Na qualidade de auditor senior da entidade fiscalizadora da 
Administração Pública da Hungria, organizei e procedi à auditoria de diferentes instituições 
financeiras, também no domínio das finanças públicas, entre 1984 e 1989.  

Com o restabelecimento do Serviço Supremo de Auditoria, em 1990 fui nomeado Auditor-Geral 
Adjunto e, em 1996, Director-Geral de Auditoria. As minhas responsabilidades incluíam a auditoria 
de domínios como as empresas públicas, a privatização, os fundos da segurança social e sanitária, 
projectos de envergadura financiados pelo orçamento de Estado, as propriedades estatais, as 
finanças dos partidos políticos, bem como as organizações sem fins lucrativos apoiadas por fundos 
públicos. Introduzi na Hungria a auditoria da assistência Phare na sequência de uma breve viagem 
de estudo à Comissão Europeia em 1992. Foi esta a base para a introdução das outras auditorias aos 
fundos de pré-adesão.  

Tendo tido anteriormente experiência executiva de formação, a minha estadia temporária no 
"General Accounting Office" dos Estados Unidos em 1990 conferiu-me sólidos fundamentos no 
domínio da gestão em matéria de auditoria.  

Estou aberto a abordagens e metodologias inovadoras no domínio da auditoria, desde o início da 
minha carreira profissional. Atendendo a que dei início à minha carreira no Serviço Central de 
Estatística, a experiência profissional aí obtida ao longo de 14 anos revelou-se, mais tarde, como 
uma base útil.  

2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 
profissional?  

(1) Em 1989, candidatei-me aos órgãos de gestão política e executiva ao mais alto nível em virtude 
da minha sólida atitude enquanto dirigente temporário de um movimento tendente a criar um 
órgão supremo de auditoria independente e moderno, em lugar de um obsoleto. Tal ocorreu nas 
vésperas das alterações políticas e económicas do sistema ocorridas na Hungria. Tratou-se de 
uma situação excepcional, em que era possível ao funcionário público ultrapassar os limites do 
código de conduta, que expirou. 

(2) A questão do relatório de auditoria sobre a privatização do Banco de Budapeste. O Governo 
húngaro vendeu o terceiro maior banco húngaro a uma grande multinacional dos EUA muito 
abaixo do preço, ficando, além disso, todas as perdas e dívidas remanescentes a cargo do 
orçamento de Estado. Como era previsível, os resultados e conclusões estiveram na origem de 
um enorme escândalo.  

(3) A questão do relatório de auditoria sobre a privatização das mais importantes centrais de 
energia eléctrica. Os resultados a que chegámos e as conclusões que extraímos salientavam que 
as vendas a que o Governo procedera tinham gerado perdas e que o contrato de venda tornava 
impossível a manutenção, a longo prazo, de uma política energética governamental eficaz e 
segura. Também este relatório esteve na origem de um grande escândalo.  
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6. HUNGRIA - Gejza Halász 
A. Respostas ao questionário 

 

Independência  

3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 
independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às suas 
eventuais obrigações profissionais naquela Instituição?  

Todos os membros actuarão de forma plenamente independente, no interesse geral da União 
Europeia. Tal significa que nenhum membro deve procurar ou receber instruções, nem orientações 
de qualquer Governo ou de qualquer outro organismo. Não exerço qualquer actividade remunerada 
e prescindirei de quaisquer lucros, uma vez que estes actos são incompatíveis com o lugar em 
questão, o mesmo se aplicando à política. Terei o máximo cuidado em precaver qualquer 
incompatibilidade.  

4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus anteriores 
desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso?  

A presente pergunta não se aplica à minha posição, na medida em que, na minha qualidade de 
funcionário público, incumbe-me demitir-me em devido tempo, sendo deste modo que procederei.  

5. É titular de um negócio, de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos  
incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? Está preparado para 
prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos financeiros ao 
Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? Caso esteja envolvido 
numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar informações 
pormenorizadas sobre o assunto?  

Não sou titular de qualquer negócio ou posição financeira, não tenho quaisquer outros 
compromissos, nem estou envolvido em qualquer acção judicial em curso. Estou, por outro lado, 
disposto a prestar ao Presidente informações sobre estas questões.  

6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 
qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas?  

Não sou titular de qualquer cargo eleito e apenas exerço uma função, nomeadamente, a de membro 
do Comité de Ética da Associação Húngara de Auditores Financeiros e Económicos. Renunciarei a 
esse lugar. Não sou membro de qualquer partido político.  

 
7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo 

um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem?  
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6. HUNGRIA - Gejza Halász 
A. Respostas ao questionário 

 
 

Incumbe-me agir com toda a independência e imparcialidade. As minhas futuras obrigações 
relevam do Tratado e de outras regulamentações e normas. Quando um caso de suspeita de fraude, 
corrupção ou outra actividade ilegal seja comunicado, cumpre observar os procedimentos 
estabelecidos pelo Tribunal de Contas. (Ainda não tenho conhecimento deste documento). Caso 
haja provas suficientes (ouvidos os consultores jurídicos, etc.), estas conclusões deveriam ser 
comunicadas ao OLAF tão rapidamente quanto possível. Não obstante, o Regulamento é 
circunstanciado, devendo os actores implicados em graves irregularidades no Estado-Membro de 
origem ser sujeitos ao tratamento reservado a quaisquer outras pessoas responsáveis por um crime 
ou negligência.  

 

Desempenho das obrigações profissionais 

8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão financeira 
em qualquer serviço público?  

Sobre esta matéria, sustento, em termos gerais, que a mesma deve ser transparente, eficaz (cumpre 
ter em conta a relação preço-qualidade, por outras palavras, as verbas devem ser gastas, não só em 
conformidade com as normas em vigor, mas de uma forma correcta), devendo, ainda, salvaguardar 
os interesses dos contribuintes.  

Tanto quanto sei, esta questão constitui parte da reforma na Comissão. Do meu ponto de vista, uma 
cultura de sã gestão financeira inclui a transparência orçamental, uma relativa simplicidade das 
normas financeiras, a delimitação do responsável pelas decisões, do seu âmbito de 
responsabilidades e do momento em que as mesmas devem ser adoptadas, a delimitação dos 
responsáveis pela prestação de informações, do momento em que as mesmas devem ser prestadas e 
a quem devem ser prestadas, a clareza do sistema de auditoria e  controlo financeiro (tanto interno, 
como externo), a questão de saber se os instrumentos de prestação de contas e de controlo 
constituem um sistema coerente que inclua a auto-avaliação e o acompanhamento e, ainda, o modo 
de superar as deficiências. Tal pressupõe a existência de um plano de gestão da qualidade. 

A minha experiência com a UE é a de um "recém-chegado", sendo que, na qualidade de 
representante de um país em vias de adesão, deparei-me com uma ampla burocracia acompanhada 
de requisitos algumas vezes exagerados; por vezes, é-se levado a pensar que os administradores 
responsáveis pela autorização de despesas estão excessivamente preocupados em encontrar erros. 
Isto poderá ser um exagero; o principal problema reside na inexistência de um sistema eficaz de 
prestação de contas e controlo, não obstante o carácter circunstanciado das normas adoptadas em 
finais dos anos noventa.  
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6. HUNGRIA - Gejza Halász 
A. Respostas ao questionário 

 

9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 
referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo financeiro 
pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as 
auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter externo. Que medidas 
prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa?  
 

Cumpre envidar mais esforços tendentes a reforçar a auditoria e o controlo financeiro público 
interno. Tal inclui um dispositivo organizativo suficiente, o aumento do pessoal implicado, a 
promoção da capacidade do pessoal nos domínios do controlo/auditoria através de acções de 
formação, a criação de um sistema claro de responsabilidades, etc.. Tal aplica-se principalmente à 
gestão e ao controlo financeiro no tocante à implementação dos Fundos Estruturais e do Fundo de 
Coesão. Eis mais um caso exemplificativo da necessidade de  reforçar a função de auditoria externa, 
embora seja este o segmento mais desenvolvimento neste domínio. Importa garantir que a protecção 
dos interesses financeiros da UE seja mais seriamente tida em consideração em, pelo menos, metade 
dos países em vias de adesão. (Convém designar e fazer funcionar de modo adequado um serviço de 
coordenação anti-fraude a nível operacional.)  

 
(Acresce que, do meu ponto de vista, importa também alterar a mentalidade dos funcionários 
implicados. Muitos políticos e altos funcionários referem-se muito mais ao modo de obtenção de 
mais dotações UE do que ao modo como estes apoios financeiros devem ser dispendidos em 
conformidade com a regulamentação em vigor e, ainda, com eficácia.)  
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A. Respostas aos questionário 

 
 
A questão da independência dos auditores internos merece mais atenção; no meu entender, a UE 
deveria, num futuro próximo, emitir recomendações sobre esta questão.  

 

10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a exercer 
os seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria os seus deveres 
no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento Europeu e, em 
particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental?  

Cumpre ter em conta que o Tribunal de Contas é um órgão colegial. "O Tribunal de Contas assiste o 
Parlamento Europeu e o Conselho no exercício da respectiva função de controlo da execução do 
orçamento." (Artigo 248º do Tratado CE). No seu artigo 276º, o Tratado CE prevê que o Conselho e 
o Parlamento Europeu examinem o relatório anual do Tribunal de Contas, acompanhado das 
respostas das instituições fiscalizadas às observações do Tribunal de Contas, a declaração de 
fiabilidade prevista no nº 1, segundo parágrafo, do artigo 248º, bem como quaisquer relatórios 
especiais pertinentes deste Tribunal.  

Nos termos do Regimento do PE, a Comissão do Controlo Orçamental examina os relatórios do 
Tribunal de Contas e, igualmente importante, é responsável pela manutenção das relações com o 
Tribunal de Contas.  

Face ao exposto, os membros do Tribunal de Contas actuarão no âmbito da sua esfera de 
actividades em conformidade com a repartição de funções no Tribunal e sem prejuízo das 
competências do seu Presidente. No que me diz respeito, estou ciente do papel do Tribunal de 
Contas Europeu, cuja independência implica a estreita cooperação com a Comissão do Controlo 
Orçamental do Parlamento Europeu, inter alia. O meu futuro trabalho apoiará a actividade do 
Parlamento através da COCOBU, quer a relacionada com o relatório anual, quer a relacionada com 
outros relatórios especiais ou outro tipo de trabalhos. Por outras palavras, considero o Parlamento 
Europeu um dos mais importantes utilizadores finais dos resultados das auditorias levadas a efeito 
pelo Tribunal. Assim sendo, tenciono fazer uso, tanto quanto possível, da possibilidade de contactar 
os deputados relatores da COCOBU quando tal se torne adequado relativamente ao calendário do 
Parlamento (COCOBU) e à coordenação dos programas de trabalho entre a  COCOBU e o Tribunal 
de Contas Europeu.  

11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um elemento 
que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação  

Uma medida de extrema importância para a modernização é a introdução da contabilidade de 
exercício, isto é, o registo de dados contabilísticos quando os mesmos ocorrem, e não quando há 
dinheiro a receber ou a pagar ou, o que é pior, no final do exercício.  
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6. HUNGRIA - Gejza Halász 
A. Respostas ao questionário 

 
Tanto quanto sei, a modernização do sistema contabilístico inclui a observância dos princípios 
contabilísticos actualizados internacionalmente aceites para o sector público, a integração das 
diferentes plataformas informáticas até ao momento utilizadas em diferentes lugares, a melhoria da 
segurança e da coerência entre os dados provenientes de fontes diversas. Estes segmentos da 
modernização poderão dar lugar a um sistema perfeitamente operacional. Tal significa um 
considerável valor acrescentado a todos os respeitos, do ponto de vista da sã gestão financeira, da 
conviviabilidade e da coerência e segurança dos dados, factores esses indispensáveis a um sistema 
estatístico e de controlo caracterizado pela rapidez.  

12. É a favor da criação de um Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza das 
relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma índole, como 
é o caso do OLAF?  

Sim, sou a favor desta proposta. Sem entrar em pormenores, o combate à fraude lesiva dos 
interesses financeiros da UE constitui uma prioridade máxima. A questão mais importante consiste 
em saber de que modo a criminalidade transfronteiras pode ser eficazmente perseguida. Tal 
implicaria uma ligeira renúncia a competências nacionais. Apenas ligeira, na medida em que o 
Ministério Público Europeu cooperaria com as autoridades penais nacionais ou regionais. Considero 
esta uma necessidade absoluta, em virtude das diferentes liberdades, isto é, se pessoas, capitais, etc., 
podem circular sem restrições na UE, por que motivo seria posto termo à investigação criminal 
"europeia" nas fronteiras? No fundo, sou favorável a esta proposta enquanto parte da estratégia anti-
fraude da Comissão, em estreita colaboração com o Parlamento.  

Se o Ministério Público Europeu for uma autoridade judicial independente, com competência para 
conduzir investigações e mover processos em qualquer ponto do território da UE e os processos e 
julgamentos ficarem nas mãos dos tribunais nacionais e se, além disso, esta instituição for 
organizada numa base descentralizada, as provas que recolha podem provir directamente, inter alia, 
do Tribunal de Contas. O mesmo se aplica ao OLAF. Não obstante, há que rever o futuro papel do 
OLAF. Segundo me parece, o resultado do debate actualmente em curso seria favorável ao 
Ministério Público Europeu, devendo as competências do OLAF ser alteradas. O Ministério Público 
Europeu deveria poder recorrer às conclusões do OLAF para os seus próprios fins. É este o factor 
determinante nesta matéria.  

Gostaria de acrescentar que apenas o Tribunal de Contas Europeu está em posição de revelar 
integralmente as deficiências do sistema. Por conseguinte, a cooperação entre as partes implicadas 
pode ser facilmente antecipada em prol dos interesses comuns europeus.  

Outras questões 

13. Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua nomeação 
como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável?  

Com certeza.  
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6. HUNGRIA - Gejza Halász 

B. Curriculum vitae 
 

M O D E L O  E U R O P E U  D E  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

• Datas (de – até)  1 de Janeiro de 1990 -   
 

• Nome e endereço do empregador  State Audit Office, H-1364 Budapest, Pf.: 54 
• Tipo de empresa ou sector  Instituição Superior de Auditoria 
• Função ou cargo ocupado  Secretário-Geral Associado (1 de Janeiro de 2002 -) 

Director-Geral de Auditoria (1 de Novembro de 1996 – 31 de Dezembro de 2001)  
Auditor-Geral Adjunto (1 de Janeiro de 1990 – 31 de Outubro de 1996)  

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Enquanto Secretário-Geral Associado:  Relações internacionais, incluindo a organização do 
XVIII Congresso da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo das 
Finanças Públicas (INTOSAI).   
Enquanto Director-Geral (Adjunto) de Auditoria: Auditoria de domínios como as empresas 
públicas, a privatização, os fundos da segurança social e sanitária, importantes projectos de 
investimento, assistência externa (por exemplo, fundos de pré-adesão à UE), propriedades do 
Estado, finanças dos partidos políticos e organizações sem fins lucrativos.  
1996-2000: Coordenador principal e chefe de um grupo de trabalho inter-departamental 
operante no domínio do controlo financeiro sob a égide da comissão inter-departamentos 
"Integração Europeia" e do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao longo do processo de 
adesão à União Europeia.  
Em geral: Experiência geral no domínio da cooperação internacional entre organizações 
superiores de auditoria.  
 

 
• Datas (de – até)  1 de Julho de 1984 a 31 de Dezembro de 1989 

 
• Nome e endereço do empregador  Government Control Commission  

• Tipo de empresa ou sector  Instituição Superior de Controlo  
• Função ou cargo ocupado  Auditor Senior  

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 Auditoria de instituições financeiras, auditoria das finanças públicas.  
  
 

 
• Datas (de – até)  15 de Setembro de 1970 a 30 de Junho de 1984 

 
• Nome e endereço do empregador  Central Statistical Office  

• Tipo de empresa ou sector  Estatísticas públicas  
• Função ou cargo ocupado  Diferentes cargos, de administrador-assistente a chefe de departamento  

• Principais actividades e 
responsabilidades 
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FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 
 

• Datas (de – até)  20 de Junho de 1990 a 20 de Dezembro de 1990 
• Nome e tipo da organização de 

ensino ou formação 
 "General Accounting Office" dos EUA 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 "International Auditor Fellowship Program" 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura 

   
• Datas (de – até)  Janeiro - Dezembro de 1978 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Centro Nacional de Ciências de Gestão 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Formação Executiva Pública 
 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura 

   
• Datas (de – até)  Setembro de 1972 - Junho de 1974 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Instituto de Pós-Graduação da Universidade de Ciências Económicas Karl Marx  

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Relações económicas internacionais 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Interrupção sem certificado (cumprimento do serviço militar) 

   
• Datas (de – até)  Setembro de 1996 - Setembro de 1970 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade de Ciências Económicas Karl Marx  

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 Estudos financeiros 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Diploma 

• Classificação obtida    
• Datas (de – até)  Setembro de 1961 - Maio de 1965 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Escola Secundária Pública Petőfi Sándor 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

  

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Certificado Geral de Estudos 
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 
PESSOAIS 

 
PRIMEIRA LÍNGUA  HÚNGARO 

 
OUTRAS LÍNGUAS 

 

  INGLÊS 
• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Excelente 
• Expressão oral  Excelente 

  ALEMÃO 
• Compreensão escrita  BOM 

• Expressão escrita  BOM 
• Expressão oral  BOM 

  FRANCÊS 
• Compreensão escrita  BOM 

• Expressão escrita  ELEMENTAR 
• Expressão oral  ELEMENTAR 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL  PUBLICAÇOES: 

Autor e co-autor de  livros e artigos especializados no domínio da auditoria financeira e de 
desempenho: © Nemzetközi szervezetek (Organizações Internacionais), Statisztikai Kiadó 
Vállalat, Budapeste, 1974; © Ellenőrzési kézikönyv I-II. (Manual de Auditoria - co-autor), 
SALDO, Budapeste, 1994; Európai Uniós Fogalomtár- Glossário da União Europeia – co-autor, 
Szaktudás Kiadó Ház, Budapeste, 2001. Diferentes comunicações  e artigos em revistas 
especializadas e jornais diários (por exemplo, Ellenőrzési Figyelő / Observador de Auditoria) 
média de 1 a 2 peças por ano.  
OUTRAS ACTIVIDADES: 
• Conferências, na sua maioria sobre aspectos da integração europeia (Phare, Fundos 

Estruturais, controlo financeiro), auditoria da privatização, controlo interno.  
• Membro da Associação Húngara de Auditores Financeiros e membro do Comité de Ética. 
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8. POLÓNIA - Jacek Uczkiewicz  

A. Respostas ao questionário  

Experiência profissional 

1. Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos domínios 
das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 

Os pormenores acerca da minha experiência profissional constam do documento " Informações 
complementares relativas à experiência profissional", anexado ao meu CV. 

2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 
profissional? 

(a) A decisão tomada pelos responsáveis da Câmara Suprema de Controlo (CSC), em 1996, de 
apresentar uma moção ao Parlamento polaco, solicitando a comparência perante o Tribunal 
Administrativo de três ministros que, sucessivamente, tutelaram a cooperação económica com 
o estrangeiro, no âmbito da descoberta de irregularidades encontradas no decurso de uma 
auditoria sobre a extinção do Fundo de Fomento à Exportação, entre 1990 e 1993. A moção foi 
apresentada depois de a referida auditoria ter denunciado a existência de graves irregularidades 
no modo como tinha sido aplicada a lei relativa à extinção do Fundo e na forma como tinham 
sido geridas as verbas que lhe estavam adstritas. A questão assumiu contornos de maior 
complexidade pelo facto de os três ministros pertencerem a diferentes famílias políticas. 
Embora a CSC tenha indicado e comprovado a existência de numerosas irregularidades no 
decurso de um longo inquérito parlamentar, o Parlamento polaco acabou por não aprovar a 
moção (a decisão foi tomada pouco tempo antes das últimas eleições gerais). Contudo, este 
caso veio tornar patente a natureza complexa das relações entre o órgão supremo de controlo do 
Estado e o Parlamento. 

 
(b) A decisão tomada pelos responsáveis da CSC, em 2000, de levar a cabo um processo de 

avaliação pelos pares ("peer review") conjuntamente com os peritos do SIGMA. Encetei esta 
avaliação com o objectivo de definir objectivos e métodos práticos de reforma da CSC. O 
processo constituiu um sucesso assinalável. Uma vasta equipa de peritos da CSC foi 
especialmente nomeada para levar a cabo esta tarefa de avaliação e, sob a minha orientação, 
todos os membros que a integraram trabalharam de perto com os peritos do SIGMA. Depois do 
muito trabalho desenvolvido, foi possível elaborar uma análise extraordinariamente completa e 
pormenorizada das actividades da CSC, contendo propostas para o futuro. A implementação 
dessas propostas foi um dos factores que tornou possível a emissão de um parecer da Comissão 
Europeia, em 2003, declarando que a CSC cumpria os requisitos da União Europeia aplicáveis 
aos órgãos supremos de fiscalização do Estado. 
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8. POLÓNIA - Jacek Uczkiewicz  

A. Respostas ao questionário  
 
(c) A decisão tomada pelo Conselho de Ministros, em Junho de 2003, de aprovar e enviar ao 

Parlamento polaco o projecto-lei relativo ao financiamento das autarquias locais. Embora a 
Polónia tenha procedido a uma completa reorganização do seu sistema autárquico em 1999, as 
mudanças que se impunham ao nível do sistema de financiamento dos órgãos do poder local 
ainda não tinham tido lugar. Em consequência disto, as autarquias locais eram financiadas com 
base em regulamentações temporárias, que não configuravam um sistema coerente. Foram 
feitas várias tentativas de redacção de uma legislação adequada, mas todas elas acabaram por 
fracassar, fundamentalmente por não terem a aceitação do próprio poder local. A lei aprovada 
em 2003 e posteriormente ratificada pelo Parlamento polaco foi finalmente aceite pelos 
representantes das autarquias locais, promovendo não apenas a implementação de soluções 
abrangentes, mas constituindo também uma peça importante no programa de reforma financeira 
da Polónia e um verdadeiro passo em frente no esforço de descentralização das finanças 
públicas. 

Independência 

3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 
independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às suas 
eventuais obrigações profissionais naquela Instituição?  

Durante o período de seis anos em que desempenhei o cargo de vice-presidente da instância 
suprema de auditoria da Polónia, cheguei à conclusão de que a maior ameaça potencial à 
independência dos funcionários públicos (incluindo os responsáveis pelas auditorias) reside na sua 
susceptibilidade a influências externas, sejam elas do universo da política ou do mundo dos 
negócios, de outros grupos de pressão informais, ou dos meios de comunicação social. A 
independência do funcionalismo público não é um dado adquirido, tendo obrigatoriamente de ser 
salvaguardada de forma consciente e perseverante pelos próprios servidores do Estado. Para este 
fim, é da maior utilidade o respeito escrupuloso de um determinado número de regras simples, 
nomeadamente: 

(a) abstermo-nos de militar em partidos políticos ou em outras organizações cívicas ou económicas 
de carácter hierárquico; 

(b) mantermos uma separação clara entre a esfera da família, dos amigos e dos conhecimentos, por 
um lado, e as questões de natureza profissional, por outro; 

(c) utilizarmos os conhecimentos e a experiência dos subordinados como base para as nossas 
actividades profissionais; 

(d)  evitarmos encontros informais com representantes de organismos que possam tirar proveito da 
influência exercida sobre as nossas actividades, ou das actividades da instituição a que 
pertencemos; 
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8. POLÓNIA - Jacek Uczkiewicz  
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(e)  desenvolvermos um relacionamento activo e prudente com a comunicação social; 

(f) defendermos com firmeza as nossas posições, quando acreditamos que elas são correctas. 

Até à data, a observância destas normas tem-me permitido a defesa dos meus pontos de vista, 
mantendo a minha qualidade de funcionário independente, imune a toda e qualquer influência 
externa. 

4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus anteriores 
desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso? 

Nenhuma das minhas obrigações profissionais até ao presente pressupôs a concessão de uma 
quitação formal para poder continuar a exercê-las. Não obstante, os meus desempenhos 
profissionais estiveram sempre sujeitos a escrutínio público com carácter de regularidade (por 
exemplo, o relatório anual sobre as actividades da CSC submetido à apreciação do Parlamento da 
Polónia). 

5. É titular de um negócio, de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos  
incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? Está preparado para 
prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos financeiros ao 
Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? Caso esteja envolvido 
numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar informações 
pormenorizadas sobre o assunto?  

(a) Não detenho quaisquer posições em empresas privadas, nem sou titular de quaisquer acções ou 
outros títulos; 

(b) Não estou vinculado por quaisquer compromissos, nem retiro quaisquer benefícios financeiros 
decorrentes de obrigações profissionais eventualmente incompatíveis com os deveres de um 
membro do Tribunal de Contas Europeu; 

(c) Estou pronto a revelar todos os aspectos da minha vida financeira ao Presidente do Tribunal de 
Contas e aproveito o ensejo para declarar a minha convicção de que tal procedimento deveria 
ocorrer anualmente no caso dos detentores de altos cargos públicos; 

(d) Corre em tribunal cível um processo destinado a estabelecer os direitos à herança de meu pai, 
no qual sou parte interessada na qualidade de herdeiro potencial. Em Janeiro do ano em curso, e 
tal como os funcionários do Ministério das Finanças envolvidos no trabalho de preparação do 
projecto de alteração da lei relativa aos jogos de fortuna e azar entre 2001 e 2003, procedi à 
entrega de uma declaração ao Ministério Público, o qual tem neste momento em curso uma 
investigação, na sequência das alegações feitas por um deputado, segundo as quais um outro 
deputado teria sido subornado no âmbito da sua participação no trabalho de elaboração do 
referido projecto-lei em sede parlamentar. 
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6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 
qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas? 

Não sou actualmente titular de qualquer cargo eleito. Não estou, por isso, em condições de 
renunciar a qualquer função de responsabilidade num partido político, na medida em que não me 
encontro filiado em qualquer organização partidária. 
 
7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo 

um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem? 
 
No decurso dos meus compromissos profissionais ao longo dos últimos oito anos, envolvi-me com 
êxito na descoberta de irregularidades e crimes cometidos pelos meus concidadãos. Enquanto 
inspector-geral das Finanças e chefe da Unidade de Informação Financeira da Polónia, sou 
responsável pela assinatura de cerca de 150 notificações encaminhadas anualmente para o 
Ministério Público, na maior parte dos casos relacionadas com a criminalidade organizada. O 
problema da nacionalidade dos prevaricadores não deve ter qualquer influência na avaliação e no 
julgamento dos factos. 

Desempenho das obrigações profissionais 

8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão financeira 
em qualquer serviço público? 

Em termos genéricos, a cultura associada à gestão financeira de qualquer serviço público é 
determinada pelos seguintes factores: 

(a) a transparência e a abrangência da legislação; 

(b) os princípios associados às práticas de excelência; 

(c) um código deontológico aplicável aos funcionários responsáveis pelas finanças públicas; 

(d) o reforço do grau de consciencialização dos funcionários em relação aos aspectos 
supra-citados. 

No que diz respeito às avaliações externas de uma dada cultura de gestão das finanças públicas, 
julgo que deveria ser dada prioridade à garantia junto da opinião pública dos seguintes aspectos: 

(a) a conformidade das acções desenvolvidas com a legislação em vigor; 

(b) a transparência da gestão das finanças públicas; 

(c) a parcimónia e a eficácia da despesa pública; 
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(d) a fiabilidade da informação financeira. 
 
9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 

referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo financeiro 
pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as 
auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter externo. Que medidas 
prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa? 

 
Deveria ser concedida prioridade absoluta ao controlo da gestão e à realização de auditorias 
internas, perspectiva que também defendi durante o período em que exerci o cargo de 
vice-presidente da CSC. A qualidade dos mecanismos de controlo interno assume particular 
relevância, porque é possível desenvolver essas acções de investigação numa relação de grande 
proximidade com os eventos sob escrutínio e ao longo de um curto lapso de tempo (o qual é 
também de grande importância no caso do controlo ex ante). Isto dá a possibilidade à administração 
de reagir com rapidez e de minimizar os danos causados pela ocorrência das irregularidades. A 
fiabilidade das auditorias internas tem também uma influência positiva na qualidade das auditorias 
externas, na medida em que, dessa forma, é possível dedicar mais tempo ao desempenho de tarefas 
que verdadeiramente fazem parte do trabalho de uma auditoria externa, não sendo necessário 
desencadear procedimentos susceptíveis de serem antecipados no quadro de uma auditoria interna. 
 
10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a exercer 

os seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria os seus deveres 
no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento Europeu e, em 
particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 

A minha experiência pessoal demonstrou que, para o Parlamento e a CSC, enquanto organismo 
responsável perante o Parlamento, poderem cumprir devidamente as suas obrigações constitucionais 
no que diz respeito à fiscalização das instâncias do Estado, ambas as partes terão de entender de 
forma cabal as suas respectivas atribuições. Em suma, se o Parlamento pretende realizar com 
eficácia as suas missões de controlo, tem todo o interesse em que não haja dúvidas acerca da 
independência da instância suprema de auditoria. Parta além disso, qualquer tentativa por parte do 
Parlamento ou das respectivas comissões parlamentares para desvalorizar politicamente ou 
desacreditar os resultados das auditorias apresentados por aquela instância constitui um desperdício 
de dinheiros públicos. Ao cumprir as minhas obrigações para com o Parlamento Europeu, envidarei, 
por isso, todos os esforços para manter o equilíbrio apropriado entre ambas as instituições. Para que 
o processo de auditoria seja eficaz, é também essencial que o diálogo entabulado entre o Parlamento 
e a instância suprema de auditoria seja um diálogo entre iguais, em particular, no que diz respeito ao 
risco de irregularidades e às normas de auditoria. Considero que a mais importante das minhas 
obrigações para com o Parlamento e o Tribunal é a de garantir o profissionalismo do processo de 
auditoria e a fiabilidade máxima das conclusões das auditorias realizadas. 
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11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um 
elemento que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação?  

O Regulamento Financeiro do Conselho, que data de 1977, sofreu uma série de transformações, não 
apenas por causa das modificações que foi acumulando ao longo de muitos anos, em resultado da 
introdução de alterações sucessivas, mas também em consequência da crise da Comissão ocorrida 
em 1999, desencadeada pelo aparecimento de acusações de fraude e nepotismo, ambiguidade nos 
princípios segundo os quais certas missões foram delegadas a órgãos de carácter executivo, 
ineficácia da auditoria financeira interna e ocultação dos resultados negativos de uma dada 
auditoria. O Regulamento Financeiro nº 1605 pretende simplificar e consolidar a legislação e, ao 
mesmo tempo, implementar uma série de soluções destinadas a melhorar a qualidade da gestão 
financeira da União Europeia. Entre elas, inclui-se o princípio basilar, segundo o qual as normas 
contidas no Regulamento têm precedência sobre quaisquer outras disposições relacionadas com a 
execução orçamental existentes noutro tipo de legislação. Entre os novos preceitos introduzidos, 
contam-se também o princípio da transparência, da adequada gestão financeira e da obrigatoriedade 
das avaliações; no âmbito das soluções com maior importância, merecem referência as disposições 
que aumentam o nível da responsabilidade individual dos funcionários que tomam decisões de 
carácter financeiro. 

É de esperar que o novo Regulamento Financeiro propicie uma série de alterações positivas na 
preparação e na execução do orçamento da União Europeia, incluindo a transição de uma gestão 
baseada nos recursos dos fundos comunitários para uma gestão baseada nos resultados, a melhoria 
da fiscalização das despesas pagas com verbas dos referidos fundos, o acréscimo da 
responsabilidade dos decisores e o aumento da transparência de todo o sistema financeiro da União 
Europeia. As soluções adoptadas deverão também permitir o acréscimo da qualidade do trabalho do 
Tribunal de Contas, quanto mais não fosse, porque a simplificação e a sistematização da 
regulamentação financeira permitirá obter uma muito maior clareza ao nível das avaliações e 
conclusões finais. Por último, todo este leque de soluções deverá contribuir para um dispêndio mais 
racional e eficaz dos fundos disponíveis e, em termos gerais, para uma muito maior confiança das 
opiniões públicas nas instituições comunitárias. 

 

12. É a favor da criação de um Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza das 
relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma índole, 
como é o caso do OLAF? 
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Julgo que a União Europeia deve aprofundar o esforço de coordenação das suas actividades em 
múltiplos domínios e criar as instituições necessárias à consecução desse objectivo. Julgo, por isso, 
que será útil a criação de um Ministério Público Europeu, desde que ele integre um plano mais 
vasto de reforma das instituições europeias e não seja objecto de particularismos ou ambições de 
carácter pessoal. Mais especificamente, penso que será difícil conceber a coexistência de duas 
instituições tão semelhantes quanto o Ministério Público Europeu e o OLAF. A criação do 
Ministério Público Europeu deve, por conseguinte, ser acompanhada de uma reorganização do 
OLAF, cujo pessoal deverá ser transferido para os quadros do Ministério Público Europeu. Porém, 
como se costuma dizer, o difícil é fazê-lo. A extensão dos poderes conferidos ao Ministério Público 
Europeu acabará por determinar se será prudente a criação de uma tal entidade.  

Outras questões 

13. Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua 
nomeação como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável? 

A prioridade fundamental de todo este processo tem obrigatoriamente de centrar-se na autoridade, 
no profissionalismo e na independência do Tribunal de Contas. Se o Parlamento emitisse um 
parecer desfavorável sobre a minha nomeação, devidamente fundamentado na ameaça que a minha 
candidatura poderia eventualmente constitui para a defesa desses valores, retirá-la-ia sem qualquer 
hesitação. 
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Formação  
académica 

1968-1973, Universidade Técnica de Wrocław, licenciatura 
1977, Universidade Técnica de Wrocław, doutoramento 

Experiência 
profissional 

– de 2001 em diante -  Ministério das Finanças, subsecretário de Estado, 
Inspector-Geral da Informação Financeira responsável pelos seguintes 
sectores: 

▪  informação financeira 
▪  financiamento das autarquias locais 
▪  jogos de fortuna e azar 
▪  garantias (até 20.01.2003) 

– de 2000 em diante - membro, em representação da Polónia, do Grupo de
Trabalho para a Estratégia Anticorrupção junto da agência do Banco 
Mundial em Varsóvia. 
1995-2001 - Vice-Presidente da Câmara Suprema de Controlo (CSC), 
encarregado dos seguintes sectores: 

▪  economia, 
▪  mudanças de titulares,  
▪  administração pública, 
▪  integração europeia. 

– Cooperação com o Tribunal de Contas Europeu e o Programa SIGMA 
– Representante do Tribunal de Contas no Grupo de Trabalho da 
INTOSAI para o Controlo das Privatizações e no Comité Permanente da 
INTOSAI para o Processamento de Dados Informatizados 
– 1993-1995 – Deputado ao Parlamento polaco, membro do Comité 
Legislativo do Sejm 
– Membro da delegação do Parlamento polaco à Assembleia Parlamentar 
Conselho da Europa. 

Formação 
complementar 

Inglês – nível avançado – grau B-2 
Alemão – conhecimento funcional 
Russo – conhecimento funcional 
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Informações complementares relativas à experiência profissional 
 
1.  De 1993 a 1995, fui deputado ao Parlamento polaco. Entre outras atribuições, fui relator do 
projecto de lei relativo à Câmara Suprema de Controlo (CSC). Como principal responsável de 
todo o processo legislativo, adquiri um conhecimento profundo dos aspectos legais e 
organizativos do funcionamento da instância suprema de auditoria na Polónia e em outros países 
europeus. Um dos objectivos da referida lei era o de aproximar o sistema polaco de auditoria 
externa às normas europeias e aos critérios INTOSAI. 

2. Como membro do Parlamento polaco, integrei o Comité Legislativo, o que me deu o ensejo 
de conhecer em profundidade os traços característicos do processo da transformação da Polónia, 
em especial, do ponto de vista legislativo. 

3. Ainda na minha qualidade de deputado, fui o delegado da Polónia à Assembleia Parlamentar 
do Conselho da Europa, em Estrasburgo. Prestei serviço na Comissão do Comércio e 
Desenvolvimento. Aquando das eleições gerais de 1994 na Macedónia e de 1995 na Bielorússia, 
integrei as equipas de observadores do Conselho da Europa. Trabalhar para o Conselho da 
Europa deu-me a possibilidade de conhecer melhor as instituições da União Europeia, os 
problemas decorrentes do alargamento e os mecanismos do funcionamento parlamentar. 

4. De 1995 a 2001, exerci o cargo de vice-presidente da CSC. Durante a minha presidência, 
contribuí para o desenvolvimento da instituição, por exemplo, através da aplicação de novos 
métodos de auditoria (incluindo a auditoria dos investimentos na área das tecnologias da 
informação destinadas à administração pública) e do alargamento da cooperação internacional. 
Nesta última vertente, orientei a preparação e a execução de auditorias paralelas a nível 
internacional. 

5. Os meus deveres enquanto vice-presidente da CSC incluíram, por exemplo, a organização da 
cooperação entre a CSC e o Tribunal de Contas Europeu, bem como do programa SIGMA, em 
que uma das facetas primordiais consistiu na criação de condições para que as instâncias 
superiores de auditoria satisfizessem os critérios europeus. 

6.  A cooperação com o TCE disse principalmente respeito à organização e supervisão da 
participação da CSC em auditorias realizadas na Polónia pelo Tribunal de Contas Europeu, à 
coordenação de planos de auditoria da CSC e do TCE, ao intercâmbio de resultados e à 
organização de acções de formação para o pessoal da CSC junto do TCE. Esta actividade 
ajudou-me a conhecer melhor o modo de funcionamento do TCE, incluindo o planeamento e a 
metodologia, as normas e os procedimentos de auditoria, bem como o relacionamento do TCE 
com as outras instituições comunitárias. 
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7. A cooperação com o TCE assumiu a forma de manutenção de encontros regulares 
promovidos pelo próprio Tribunal de Contas com os presidentes das instâncias supremas de 
auditoria dos países candidatos à adesão. No decurso de uma dessas reuniões, realizada em 1998, 
em Varsóvia, foi criado um Grupo de Trabalho para preparar as recomendações legais e 
organizativas destinadas às instâncias supremas de auditoria dos países candidatos, no contexto 
do processo de adesão. Coube-me a responsabilidade de chefiar esse Grupo de Trabalho, cujo 
documento foi aprovado na reunião seguinte, realizada em Praga, em 1999. 

8. Por minha iniciativa, a CSC solicitou ao SIGMA que realizasse uma avaliação por pares da 
CSC em 2000. A avaliação decorreu entre Outubro de 2000 e Fevereiro de 2001, tendo sido 
levada a cabo por peritos de ambas as instituições (coube-me a chefia da equipa polaca). As 
recomendações contidas nessa avaliação foram, em grande medida, tidas em conta no contexto 
do desenvolvimento ulterior da CSC. 
 
A implementação das recomendações resultou no reconhecimento por parte da Comissão 
Europeia, expresso em 2003, de que a CSC é uma instituição que cumpre integralmente as 
normas internacionais de auditoria. 
 
9. Na minha qualidade de vice-presidente da CSC, participei nas actividades do INTOSAI, em 
particular, no Grupo de Trabalho de Controlo das Privatizações, em cujo âmbito contribuí para a 
preparação do "Guia INTOSAI para o Controlo das Privatizações", conjunto de recomendações 
que apliquei à CSC. Fui também o representante da CSC junto da Comissão Permanente do 
INTOSAI para a realização de auditorias ao nível das tecnologias da informação. Estas funções 
proporcionaram-me a possibilidade de conhecer os problemas das auditorias de Estado fora do 
contexto europeu. 

10. Ainda na minha qualidade de vice-presidente da CSC, supervisionei a preparação dos 
programas e a implementação de 296 auditorias no domínio da execução orçamental, da 
economia, das privatizações, da integração europeia e da administração pública. 
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11. Em Outubro de 2001, fui nomeado pelo Primeiro-Ministro para o cargo de inspector-geral da 
Informação Financeira, que é a principal unidade de combate ao branqueamento de capitais 
(Serviço de Informações Financeiras). No desempenho deste cargo, fui responsável pela 
aproximação da legislação polaca às normas europeias, pelo reforço do Serviço em termos de 
recursos humanos e materiais, pelo reforço do papel do inspector-geral da Informação Financeira 
no quadro da protecção do Estado e pelo combate à criminalidade organizada. O inspector-geral 
da Informação Financeira é responsável pelo envio ao Procurador-Geral da República de cerca 
de 150 processos por ano, na maior parte dos casos relacionados com as actividades da 
criminalidade organizada. Pus em prática no Grupo Egmont os princípios do Serviço de 
Informações Financeiras da Polónia. Na última reunião da Comissão Especial de Peritos para a 
Avaliação de Medidas de Combate ao Branquemento de Capitais (MONEYVAL) do Conselho 
da Europa, em Dezembro de 2003, os especialistas da MONEYVAL e do Grupo de Acção 
Financeira em matéria de Branqueamento de Capitais (FATF, Financial Action Task Force on 
Money Laundering) procederam à apreciação de um relatório sobre a Polónia. As conclusões 
finais foram muito positivas, em contraste com a avaliação que fora levada a cabo em 1999. 
12. No Ministério das Finanças, fui responsável, entre 2001 e 2003, pela concessão de garantias 
do Tesouro Público, por exemplo, ao nível das decisões relacionadas com a concessão de 
garantias bancárias de crédito (Banco Mundial) para a indústria naval, os caminhos-de-ferro 
polacos e outras entidades.  

13. Desde 2001, tenho a meu cargo a supervisão do Departamento de Jogos de Fortuna e Azar 
no âmbito do Ministério das Finanças, dispondo de delegação de poderes do próprio Ministro das 
Finanças. Graças a isso, tenho a possibilidade de estabelecer normas e promover a cooperação 
entre os organismos apropriados, circunstância que muito contribui para o combate ao 
branqueamento de capitais. 

14.  Desde 2001, sou também responsável pelas finanças das autarquias locais, tendo à minha 
disposição parte de um orçamento avaliado em 5.000.000.000 de euros. No desempenho destas 
funções, realizei uma das reformas mais importantes ao nível das finanças públicas e da 
descentralização administrativa, sendo o responsável por uma nova lei sobre o financiamento das 
autarquias locais. 

15. Tenho acesso a segredos de Estado com a classificação de "ULTRA-SECRETO" e sou 
possuidor de um Certificado de Segurança da União Europeia com a classificação 
"SECRETO UE". 
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Experiência profissional 
 
1. Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos domínios 
das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 
 
Possuo experiência em todos os três domínios referidos, embora seja mais vasta nos domínios da 
gestão e da auditoria. 
 
No que diz respeito à gestão, possuo uma vasta experiência adquirida no contexto das minhas 
funções enquanto Director do Instituto de Ciências Sociais na Universidade de Ljubljana e de 
Presidente do Tribunal de Contas da República da Eslovénia. Nestes cargos, foi-me dado gerir 
recursos financeiros e humanos, tendo em vista levar a efeito o trabalho das instituições. As 
minhas mais recentes funções de gestão reportam-se ao Tribunal de Contas. Quando fui 
designado Presidente, não existia qualquer Tribunal de Contas propriamente dito. Conjuntamente 
com outros colegas, criámos uma instituição inteiramente nova a partir do nada. Tratou-se de 
uma árdua tarefa, porquanto foi necessário criar uma estrutura organizativa, instituir 
procedimentos internos aplicáveis a processos administrativos e de auditoria, elaborar e obter 
fundos orçamentais,  recrutar pessoal, atribuir responsabilidades e tarefas. 
 
No que diz respeito ao domínio da auditoria, a minha experiência alargou-se a vários tipos de 
auditoria enquanto presidente do Tribunal de Contas esloveno. Posso, por exemplo, referir o 
desenvolvimento e criação de um modelo de auditoria aplicável à execução do orçamento de 
Estado. 
 
Enquanto presidente de uma instituição suprema de auditoria incumbida de levar efectivamente a 
cabo vários tipos de auditoria, estive naturalmente associado ao desenvolvimento de auditoria de 
gestão. Este tipo de auditoria é também designado auditoria de desempenho. No meu entender, 
trata-se de um domínio particularmente importante e também de difícil implementação prática. 
Nos últimos anos, envidei esforços no sentido de desenvolver uma abordagem aplicável à 
revisão da orçamentação baseada em resultados, a qual foi recentemente introduzida na 
Eslovénia.  
 
2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua vida 
profissional?  
 
Na resposta à presente pergunta circunscrever-me-ei aos últimos nove anos da minha carreira 
profissional, nomeadamente enquanto presidente do Tribunal de Contas da Eslovénia. Assim 
sendo, considero que, ao longo da minha vida profissional, as seguintes três decisões são (as 
mais) importantes: 
• Decisão relativa à melhoria da qualidade do trabalho de auditoria realizado pelo Tribunal: 

Nos primeiros anos de existência do nosso Tribunal de Contas, os relatórios de auditoria 
elaborados pelo Tribunal indiciavam que a qualidade da auditoria não era suficientemente  
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• elevada. A fim de fazer face a esta deficiência, tive oportunidade, conjuntamente com outros 

colegas, de tomar a decisão de instituir determinadas medidas visando a melhoria da 
qualidade do trabalho desenvolvido. Estas medidas incluíam uma nova proposta de lei 
relativa ao Tribunal de Contas destinada a clarificar a natureza da auditoria a levar a efeito, 
as habilitações que os auditores deveriam possuir ou adquirir e as normas de qualidade 
aplicáveis à actividade de auditoria. Entre as medidas que decidimos adoptar figuram 
igualmente a definição dos conceitos e processos de auditoria a aplicar pelo Tribunal, o 
desenvolvimento de um manual de auditoria e de outros instrumentos neste domínio 
consagrando as modalidades, os conceitos e os processos a implementar, bem como a criação 
de cursos de formação para auditores. Além disso, decidimos introduzir mecanismos 
destinados a garantir a qualidade. 

 
• Decisão relativa à criação da profissão de auditor do sector público: Não existia qualquer 

profissão no domínio da auditoria do sector público na Eslovénia. Afigurou-se importante 
criar uma profissão destinada a garantir a formação de auditores dotados das competências 
adequadas e a melhorar os padrões de qualidade das actividades de controlo e de auditoria no 
sector público. Para este efeito, os títulos profissionais de auditor público e auditor público 
superior foram consagrados na lei aplicável ao Tribunal de Contas e, nos últimos anos, 
desenvolvemos um sistema de currículo e de habilitações aplicáveis a estes títulos. 

 
• Decisão relativa à realização de uma auditoria de todos os ministérios públicos (utilizadores 

directos do orçamento de Estado): A legislação impõe que o Tribunal de Contas da 
Eslovénia apresente um relatório sobre a auditoria do orçamento de Estado. Na medida em 
que existe um relatório orçamental consolidado, poderíamos ser levados a interpretar esta 
obrigação enquanto um parecer de auditoria único relativo ao relatório sobre o orçamento 
geral. Todavia, decidimos que era importante prestar ao nosso Parlamento informações sobre 
os diferentes ministérios (utilizadores directos do orçamento). Assim sendo, actualmente o 
nosso Tribunal de Contas fornece informações e elabora um parecer sobre cada ministério, 
bem como um parecer relativo ao relatório sobre o orçamento geral de Estado. Dessa forma, 
é dado ao nosso Parlamento dispor de informações relativas aos diferentes ministérios. 

 
Independência 
 
3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 

independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às 
suas eventuais obrigações profissionais naquela Instituição?  

 
A independência constitui porventura a questão mais mencionada no contexto dos debates sobre 
a auditoria do sector público. Este princípio encontra-se inscrito na célebre declaração de Lima. 
Constituiu também o ponto central do Congresso EUROSAI, realizado em Paris, em 1999. O 
conceito encontra-se regulado em vários textos que definem o estatuto das instituições supremas 
de auditoria. Além disso, é frequentemente referido em debates de natureza formal e informal. 
Todavia, a independência não constitui um fim em si mesmo, ou seja, possui um valor mais  
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instrumental do que final. Constitui nomeadamente um pré-requisito de equidade: os auditores 
devem dar provas de independência, por forma a serem justos nos seus julgamentos. Tal conduz-
nos ao conceito de imparcialidade. O julgamento justo constitui o corolário de um processo de 
avaliação imparcial. De acordo com Rawls1, os actores sociais apenas podem ser imparciais se se 
encontrarem atrás de um "véu de ignorância", isto é se se encontrarem privados de informações 
sobre as respectivas posições sociais e preferências. Este "véu de ignorância" nada tem 
naturalmente a ver com situações reais, constituindo meramente uma construção teórica, 
introduzida com o objectivo de definir actores sociais imparciais. Numa situação real, temos 
quando muito uma aproximação satisfatória a esse "véu de ignorância"2. Num processo de 
auditoria, esta aproximação reside na independência do auditor.  
 
Enquanto Membro do Tribunal de Contas Europeu (TCE), exercerei o requisito de 
independência, nomeadamente através da prevenção (evitando-as) de situações susceptíveis de 
comprometer a minha independência. Permitam-me que lhes assegure que o meu percurso 
precedente não comporta qualquer elemento que possa pôr em causa a minha independência. 
 
Além disso, a fim de ser respeitado na qualidade de auditor imparcial, não é suficiente que um 
membro do TCE seja independente. Um membro do TCE deve também ser visto como 
independente. Em suma, a percepção da independência tem a mesma importância que a própria 
independência. Assim sendo, na qualidade de membro do TCE, aplicaria o princípio da 
transparência ao processo de tomada de decisões. No meu entender, caso exista abertura e 
rastreabilidade das decisões adoptadas, então existem provas para que os outros avaliem se a 
pessoa em causa terá tomado as decisões de forma racional e imparcial. 
 
4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus 
anteriores desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu caso? 
 
O processo de quitação não era aplicável. 
 
5. É titular de um negócio, de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos  

incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? Está preparado para 
prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos financeiros ao 
Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? Caso esteja 
envolvido numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar informações 
pormenorizadas sobre o assunto?  

                                                 
1 Rawls, J. (1971): A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge. 
2 Uma aproximação empírica bem conhecida deste "véu de ignorância" e, consequentemente, uma aproximação dos 
requisitos que garantam imparcialidade reside na norma do anonimato utilizada, por exemplo, pelos editores de 
revistas científicas (o autor do artigo não é revelado ao avaliador do respectivo artigo e vice-versa). 
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Em conformidade com a importância que atribuo ao princípio da transparência, entendo que a 
divulgação dessas informações se afigura muito importante. Todavia, não sou titular de negócios, 
nem de posições financeiras ou de quaisquer outros compromissos incompatíveis com as minhas 
eventuais obrigações futuras. Terei todo o gosto em divulgar o conjunto dos meus interesses 
financeiros e outros compromissos ao Presidente do TCE e de os tornar públicos. Tão-pouco 
estou envolvido em qualquer acção judicial.  
 
6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda e 

qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua eventual 
nomeação como membro do Tribunal de Contas? 

 
Não ocupo qualquer cargo activo de responsabilidade em nenhum partido político e não exerço 
nenhum cargo eleito. 
 
7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até mesmo 

um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de origem? 
 
Abordaria uma tal situação enquanto caso grave de irregularidade ou de fraude de qualquer outro 
Estado-Membro. Envidaria todos os esforços para garantir que a questão fosse investigada e 
tratada de forma profissional, em conformidade com o papel e a regulamentação do TCE. Em 
alguns casos, parecer ser importante a cooperação com o OLAF. Importa destacar que as tarefas 
e as missões de um membro do TCE consistem na defesa do interesse financeiro da UE e não do 
interesse nacional. 
 
Desempenho das obrigações profissionais 
 
8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão 
financeira em qualquer serviço público? 
 
Uma sólida gestão financeira num serviço público corresponde a uma gestão financeira que 
permite assegurar uma utilização correcta, económica, eficiente e eficaz dos recursos públicos. 
Em suma, permite salvaguardar a regularidade e a rentabilidade dos recursos públicos. Assim 
sendo, passo a enunciar as principais características de uma cultura de sólida gestão financeira 
em qualquer serviço público: 

• o princípio da responsabilidade política é plenamente aplicado; 

• os objectivos SMART1 - que permitem levar a cabo a missão do serviço público em causa - 
são definidos sempre que sejam aplicáveis; 

• o trabalho das diferentes unidades é planificado, por forma a satisfazer objectivos 
previamente definidos; 

                                                 
1 O acrónimo SMART significa Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely. 
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• as tarefas e as responsabilidades visando a consecução de objectivos são claramente 
definidas e a gestão dos recursos humanos é efectuada de forma eficaz; 

• os controlos internos são efectuados e efectivamente aplicados (a gestão não se deve 
sobrepor aos controlos internos); 

• as adjudicações são efectuadas com base em processos de concurso (que não são meros 
rituais sem conteúdo que apenas se realizam para respeitar formalmente o consignado na 
legislação); 

• um sistema de informação de gestão sólida, incluindo uma contabilidade global de recursos, 
é instituído e prevê informações exactas, fiáveis, completas e atempadas sobre os recursos 
consagrados ao serviço público em causa; 

• são aplicados sistemas adequados de apresentação de informações; 

• é efectuada uma avaliação de actividades (indicado se os seus objectivos foram cumpridos, 
os seus custos foram suficientemente baixos e os resultados suficientemente elevados); e 

• a utilização de fundos é objecto de auditoria e os resultados são comunicados ao Parlamento 
de forma atempada. 

 
Além disso, uma gestão financeira sólida no serviço público dota-se de um ambiente adequado, 
nomeadamente de regulamentação apropriada e de um sistema sólido de preparação orçamental. 
 
9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 

referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo financeiro 
pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo ex ante e as 
auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter externo. Que 
medidas prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa? 

 
No meu entender, existem uma série de prioridades relativamente a esses países. A meu ver, a 
prioridade mais importante deveria consistir na melhoria dos sistemas de controlos internos a 
nível financeiro e de gestão. Estes controlos internos deveriam ser objecto de revisão e melhoria 
contínuas, porquanto se afiguram indispensáveis à utilização eficiente dos recursos públicos. 
Assim sendo, a prioridade deve consistir na melhoria desses controlos. A auditoria externa na 
Eslovénia evidencia, por exemplo, que os controlos internos são, de um modo geral, deficientes. 
Todavia, os mecanismos de melhoria dos controlos são variados. Em alguns países, a introdução 
de novos regulamentos financeiros constitui uma necessidade imprescindível, ao passo que, em 
outros países, cumpre reestruturar os processos e as responsabilidades funcionais. A auditoria 
interna deveria também ser utilizada enquanto mecanismo para melhorar os controlos internos. 
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10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu a 
exercer os seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria os 
seus deveres no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento Europeu 
e, em particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 

 
De acordo com o disposto no Tratado, o TCE deve apresentar ao Parlamento e ao Conselho um 
relatório anual e uma declaração de fiabilidade. Poderão ser apresentados outros relatórios e 
pareceres especiais. O principal dever que incumbe ao membro do TCE neste domínio consiste 
em assegurar que as observações de auditoria constantes do relatório correspondam aos factos e 
observem as normas internacionais de auditoria (INTOSAI, IFAC). O relatório do TCE deveria 
também incluir recomendações claras quanto à forma de solucionar os problemas detectados. 
Um "diálogo" construtivo entre o Parlamento e o TCE relativamente às expectativas e aos 
resultados de auditorias poderá contribuir de forma significativa para a eficácia do controlo da 
execução do orçamento da UE. Tal implica que o TCE apresente o seu programa de trabalho 
anual ao Parlamento e, no quadro da elaboração do seu programa, contemple os pedidos 
formulados pelo Parlamento sem perder de vista a sua própria análise de riscos e o programa de 
auditoria a longo prazo. Ao apresentar as observações de auditoria, um membros do TCE não 
deverá circunscrever essa apresentação à forma escrita, devendo também apresentá-las de 
debatê-las com os representantes do Parlamento, quer por ocasião de reuniões da Comissão do 
Controlo Orçamental, quer nas comissões especializadas.  
 
11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um 

elemento que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação?  
 
No meu entender, o novo Regulamento Financeiro (em vigor desde 1 Janeiro de 2003) previu, 
nomeadamente, a transição de um sistema de contabilidade de caixa para um sistema de 
contabilidade de exercício. A mais-valia do sistema de contabilidade de exercício residirá no 
facto de fornecer informações mais úteis à Comissão e aos utilizadores externos. Permitirá 
registar os custos totais das actividades e não apenas os pagamentos e recebimentos em 
numerário (contabilidade global de custos). Além disso, permitirá registar a utilização de activos, 
bem como das despesas de tesouraria. Permitirá, por conseguinte, que a Comissão disponha 
permanentemente de uma visão clara dos seus activos e passivos1. Tal permitirá também 
assegurar e gerir e forma mais adequada o seu activo e passivo e apresentar uma verdadeira folha 
de balanço2. Dispondo dessas informações, os utilizadores de contas poderão avaliar de forma 
mais fácil se os montantes estão a ser utilizados de forma eficaz. 

                                                 
1  Passivos inscritos no balanço de aproximadamente 50 mil milhões de euros e compromissos não incluídos no 
balanço de aproximadamente 300 mil milhões de euros. 
2 Já na fase actual a Comissão fornece uma folha de balanço embora não derive directamente do seu sistema 
contabilísitco. 
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12. É a favor da criação de um Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza 

das relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma 
índole, como é o caso do OLAF? 

 
A meu ver, o Procurador deveria constituir uma das Instituições da UE. Parece indiscutível 
afirmar que a criação de um Procurador Europeu, ou seja a criação de uma instituição (por força 
da legislação penal) que exerça a acção penal relativamente à má utilização de fundos públicos 
de forma coerente em toda a UE, seria portadora de benefícios para a protecção dos interesses 
financeiros da UE. Naturalmente, encararia o Procurador e os outros órgãos de controlo como 
entidades independentes. Os organismos de controlo, como seja o OLAF, desempenham o seu 
papel e funções específicas e não deverão constituir uma duplicação ou comprometer o papel do 
Procurador. Não obstante, este deveria estar habilitado a socorrer-se do trabalho desenvolvido 
pelos organismos de controlo no âmbito da instrução de casos de má utilização de recursos 
públicos.   
 
O OLAF realiza investigações de eventuais casos de fraude, pelo que muitos dos casos a seguir 
pelo Procurador emanariam do OLAF. Este organismo poderia também investigar eventuais 
casos de fraude a pedido do Procurador, permanecendo, não obstante, um organismo 
independente. Poderia, ao mesmo tempo, cooperar estreitamente e proceder ao intercâmbio de 
informações com o Procurador.  
 
Outras questões 
 
13. Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua 

nomeação como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável? 
 
O parecer do Parlamento Europeu sobre a minha nomeação como membro do Tribunal de 
Contas fosse desfavorável, reconsideraria certamente a minha candidatura. Uma ponderação dos 
quatro princípios a seguir enunciados presidiriam à minha decisão de renunciar ou não. Eis os 
quatro princípios: 

• o princípio da formalidade (O processo de nomeação encontra-se claramente definido no 
Tratado CE e deve ser respeitado por todas as partes envolvidas). 

• o princípio da racionalidade (Face a um parecer desfavorável do Parlamento, as minha 
hipóteses de nomeação por parte do Conselho seriam reduzidas de forma significativa, 
podendo mesmo ser quase nulas). 



 

DV\529847PT.doc 83/97 PE 338.209 

 PT 

 
9. ESLOVÉNIA - Vojko Anton Antončič  

A. Respostas ao questionário  

 

• o princípio da funcionalidade (Um parecer desfavorável do Parlamento poderá indicar uma 
falta de confiança ou indiciar que serei visto como um candidato no qual não deve ser 
depositada confiança. Tal como atrás referido, o TCE tem de auxiliar o Parlamento na sua 
actividade de controlo da execução do orçamento da UE. Consequentemente, a falta de 
confiança poderia causar problemas nas relações correntes entre o Parlamento e o TCE, pelo 
que o desempenho das minhas eventuais funções poderia ser dificultado). 

• o princípio da equidade (O Parlamento pronunciar-se-á sobre cada um dos dez candidatos. 
Se um avaliação comparativa dos motivos que estão na base dos respectivos pareceres 
indicasse que o princípio da equidade é aplicado à minha candidatura, um parecer 
desfavorável do Parlamento levar-me-ia certamente a retirar a minha candidatura). 
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Nasci em 14 de Outubro de 1946 em Temnica que fica localizada na região de Kras, na 
Eslovénia. Frequentei o liceu de Postojna, tendo-me licenciado na Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade de Ljubljana. Subsequentemente, efectuei o meu doutoramento 
(PhD) na Universidade de Zagreb. 
 
Após ter concluído a licenciatura, exerci a minha actividade profissional em diversos centros 
de investigação. Nos meados de 1979 tornei-me investigador no Instituto de Sociologia da 
Universidade de Ljubljana e, em 1982, fui designado Director do Instituto, cargo que exerci 
até 1991. Neste ano, na sequência da criação de um novo Instituto mediante fusão do Instituto 
de Sociologia com outro Instituto, tornei-me Director do novo Instituto de Ciências Sociais 
(ICS) na Universidade de Ljubljana. O ICS é um instituto multi-disciplinar dotado de diversas 
unidades de investigação que realiza actividades de investigação social de base e aplicada. 
Paralelamente à actividade profissional de director do Instituto, realizei também actividades 
de investigação, exerci actividade docente e editei um jornal científico (Družboslovne 
razprave). Permaneci no cargo de Director deste Instituto até à minha integração no Tribunal 
de Contas da Eslovénia..  
 
No início de 1995 tornei-me Presidente do Tribunal de Contas da República da Eslovénia 
(TCRS). Não se tratou de uma nomeação de rotina, na medida em que o TCRS tinha ainda de 
ser criado. Ora, este Tribunal não foi criado mediante a mera transformação de uma 
instituição equivalente já existente numa nova instituição de auditoria suprema, a exemplo do 
que sucedeu em alguns outros países pós-socialistas. Com efeito, criámos uma instituição 
inteiramente nova a partir do zero. Para usar a linguagem das tecnologias da informação, 
poderei afirmar que foi necessário estabelecer ou criar, quer o "hardware" quer o "software" 
institucional. O "software" do TCRS consiste na filosofia de auditoria, respectivos métodos e 
técnicas, instrumentos de auditoria (orientações e manual), regimes processuais e aparelho 
conceptual que se subdivide em diversos procedimentos. 
 
A meu ver, a carreira por mim prosseguida até à data tem sido caracterizada por três tipos de 
actividades: 

• concepção e implementação da metodologia; 

• gestão de instituições profissionais; e 

• desenvolvimento de cooperação e parcerias internacionais. 
 
Concepção e implementação de metodologia  
 
No quadro da actividade que desenvolvi enquanto investigador e paralelamente aos artigos 
nos quais tive oportunidade de apresentar os resultados dos meus trabalhos de investigação, 
publiquei também diversos artigos sobre os métodos estatísticos matemáticos que são 
aplicados na investigação no domínio das ciências sociais. Além disso, exerci a actividade 
docente na qualidade de professor associado de metodologia e investigação no domínio das 
ciências sociais. 
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A metodologia de auditoria constitui uma versão simplificada de metodologia de investigação 
científica. Por outras palavras, o paradigma metodológico subjacente à auditoria é o mesmo 
que o paradigma metodológico aplicável à investigação. Assim sendo, enquanto o Presidente 
do  TCRE poderá afirmar-se que apenas mudei de domínio e da forma de aplicação dos meus 
conhecimentos da metodologia. Assim sendo, no TCRS criei um modelo de auditoria do 
orçamento de Estado da Eslovénia e implementei-o graças a um processo e a instrumentos de 
auditoria. O modelo encontra-se ilustrado no documento em anexo intitulado “The audit of 
the execution of the state budget – How we do it in Slovenia”. Este documento foi por mim 
preparado tendo em vista a sua apresentação no Congresso EUROSAI que se realizou em 
Moscovo, em 2002. 
 
Além disso, estava muito interessado em desenvolver o Tribunal de tal forma que os auditores 
pudessem adquirir as competências necessárias a todos os tipos de auditorias, incluindo a 
mais exigente que consiste na auditoria de desempenho (sólida gestão financeira). No que diz 
respeito à auditoria de desempenho propriamente dita, poderemos afirmar que quanto maior é 
a sua similitude relativamente à investigação social aplicada, melhor é a auditoria. Tal implica 
que a auditoria de desempenho pressupõe conhecimentos metodológicos especiais. Será 
desnecessário referir que não podemos esperar que todo e qualquer auditor tenha as 
qualificações necessárias à realização da auditoria de desempenho. Ainda assim, tentámos 
introduzir algumas especializações no domínio da auditoria. De sublinhar que neste domínio 
apenas me foi dado lograr um êxito parcial. Nos últimos anos, envidei esforços para 
desenvolver uma abordagem aplicável à revisão da orçamentação baseada nos resultados, a 
qual foi recentemente introduzida na Eslovénia. 
 
Gestão de instituições profissionais 
 
Fui responsável pela gestão de instituições profissionais ao longo de mais de 20 anos. As 
instituições que geri encontravam-se em diferentes estádios de desenvolvimento colocando, 
por conseguinte, desafios específicos. É óbvio que a gestão de uma instituição cujos efectivos 
são, na sua maioria, professores universitários ou investigadores doutorados difere da gestão 
de uma instituição nova que pressupõe a criação da profissão correspondente. Os anos que 
passei à frente do TCRE caracterizam-se, em larga medida, pela criação das fundações de 
uma instituição suprema de auditoria com todos os desafios inerentes. Elaborei inter alia a lei 
aplicável ao Tribunal de Contas que entrou em vigor em 2001. 
 
Desenvolvimento de cooperação e parcerias internacionais 
 
Procurei também promover o desenvolvimento da cooperação internacional a nível 
profissional. Estive envolvido em cooperação internacional no quadro do meu trabalho de 
investigação e de docência, bem como enquanto Director da instituição suprema de auditoria 
da Eslovénia. 
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Uma fatia considerável do meu trabalho de investigação reportava-se a projectos 
internacionais. Exerci a actividade de docente no quadro de estudos de pós-graduação 
realizados na Universidade de Ljubljana e em associação com outras universidades europeias 
no âmbito do Programa TEMPUS, co-financiado pela União Europeia.  
 
O desenvolvimento do Tribunal beneficiou também da transferência de conhecimentos 
profissionais de nível internacional. Para este efeito, envolvi o Tribunal em diversos projectos 
e outras formas ad hoc de cooperação bilateral e multilateral. Neste contexto, afiguraram-se 
particularmente importantes dois projectos internacionais (geminação). O primeiro foi levado 
a efeito com um parceiro, o Serviço de Auditoria Nacional do Reino Unido. O segundo foi 
levado a efeito com diversos parceiros: o Serviço de Auditoria Nacional do Reino Unido, o 
Tribunal de Contas da Espanha, a Comissão de Auditoria do Reino Unido e o Serviço de 
Auditoria Nacional da Dinamarca. 
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 

A. Respostas ao questionário 

Experiência profissional 

 
1. Destaque, por favor, os aspectos principais da sua experiência profissional nos 

domínios das finanças públicas, da gestão ou da auditoria. 
 

a) Centro de Relações Internacionais do Ministério da Educação da República 
Eslovaca, 4 Levická, 821 08 Bratislava. Director do Centro (na qualidade de órgão 
estatutário) nos anos 1999 - 2000 (84 subordinados), responsável pelo 
planeamento, administração, gestão orçamental e auditoria interna do sector de 
relações internacionais do Ministério da Educação da República Eslovaca. 

b) Instituto de Línguas e Preparação Académica para Estudantes Estrangeiros,  
Universidade Comenius de Bratislava, 4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava. Director 
Geral do Instituto (na qualidade de órgão estatutário) nos anos 1991 – 1997 
(186 subordinados), responsável pela gestão da organização (respectiva 
administração, orçamento, processos de ensino, recrutamento de estudantes 
estrangeiros, auditoria interna).  

c) Supremo Tribunal de Contas da República Eslovaca (STC RE) - 
2 Priemyselná, 824 73 Bratislava. Nos anos 1997 – 1999 e desde 2001 até à 
presente data. Director do Departamento para a Cooperação Europeia e Relações 
Internacionais (4 subordinados). Responsável pela gestão das relações 
internacionais bilaterais e pelas actividades multilaterais com organizações 
internacionais - INTOSAI, EUROSAI, TCE. Membro da Comissão de Trabalho 
para a integração na UE, no Gabinete do Governo.  Coordenador do sector Acervo 
Comunitário.  Coordenador dos processos de "revisão inter-pares" no STC RE. 
“Agente de ligação” para as reuniões de presidentes dos Tribunais de Contas 
nacionais de países da Europa central e oriental, Chipre, Malta, Turquia e o TCE. 

 
2. Quais foram as três decisões mais importantes em que participou ao longo da sua 

vida profissional? 
 
a) Autor do projecto PHARE SR 9813 0101 003 -”O combate contra a corrupção e o crime 

organizado” (1,032.000 euros), realizado entre 1998 - 2001 sob a égide do Supremo 
Tribunal de Contas da República Eslovaca (doravante “STC RE”) - formação de 1200 
auditores eslovacos. 

b) Coordenador dos processos de "revisão inter-pares" no STC RE (participação no processo 
de aplicação das respectivas recomendações às normas internas do STC RE), co-autor do 
plano estratégico do STC RE para os anos de 2003-2005. 

c) Elaboração da nova estratégia (estrutura organizacional, sistema de gestão, plano de 
desenvolvimento estratégico, estatuto, normas internas, metodologia pedagógica e 
modernização dos serviços de ensino) do Instituto de Línguas e Preparação Académica 
para Estudantes Estrangeiros da Universidade Comenius de Bratislava. 
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 

A. Respostas ao questionário 
 
 
Independência 
 
3. O Tratado impõe que os membros do Tribunal de Contas sejam "completamente 

independentes" no desempenho das suas funções. Como aplicaria este imperativo às 
suas eventuais obrigações profissionais naquela Instituição? 

 
Em conformidade com o artigo 247º, nº 4, do Tratado que institui a Comunidade Europeia 
(com a redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Nice), exercerei as minhas funções e 
responsabilidades no interesse geral da Comunidade, no respeito do "Código de boa conduta 
administrativa dos funcionários do Tribunal de Contas” e das “Políticas e Normas do Tribunal 
de Contas", com total independência de qualquer actividade política, governamental, 
comercial, empresarial ou outras actividades.  
 
Não exercerei funções em qualquer entidade investida de poderes públicos, não estabelecerei 
relações de trabalho (ou relações laborais similares) com qualquer entidade empresarial, nem 
participarei em qualquer órgão directivo ou de fiscalização de uma pessoa colectiva ou 
exercerei quaisquer outras actividades económicas ou lucrativas ou acção incompatível com 
os meus deveres.  
 
4. Recebeu quitação pelo exercício das funções de gestão relacionadas com os seus 

anteriores desempenhos profissionais, caso tal procedimento seja aplicável ao seu 
caso? 

 
Não, tal procedimento não foi aplicado. 

 

5. É titular de um negócio, de posições financeiras ou de quaisquer outros 
compromissos incompatíveis com as suas eventuais obrigações profissionais? Está 
preparado para prestar informações sobre todos os seus interesses e compromissos 
financeiros ao Presidente do Tribunal de Contas e para os divulgar publicamente? 
Caso esteja envolvido numa qualquer acção judicial em curso, poderá, por favor, dar 
informações pormenorizadas sobre o assunto? 

 

Não, não tenho qualquer negócio ou posições financeiras ou compromissos susceptíveis de 
colidir com as minhas eventuais obrigações. Estou preparado para revelar todos os meus 
interesses financeiros ou outros compromissos ao Presidente do Tribunal e para os divulgar 
publicamente. Não estou envolvido em qualquer acção judicial em curso.  
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 
A. Respostas ao questionário 

 

6. Está preparado para renunciar a todo e qualquer cargo eleito, ou a abandonar toda 
e qualquer função activa de responsabilidade num partido político, após a sua 
eventual nomeação como membro do Tribunal de Contas? 

 
Sim, estou. 
 
7. Como abordaria uma irregularidade de grandes dimensões, uma fraude, ou até 

mesmo um caso de corrupção, que envolvesse entidades do seu Estado-Membro de 
origem? 

Após identificação da referida irregularidade, fraude ou corrupção, aborda-la-ei 
(independentemente de envolver ou não entidades do meu Estado-Membro de origem) através 
das vias legais e em conformidade com a lei.  
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 
A. Respostas ao questionário 

Em sintonia com os procedimentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas Europeu (descrito 
nos artigos 14/01-04 das Políticas e Normas do Tribunal de Contas) informarei de imediato a 
Organização Europeia de Luta Anti-Fraude (OLAF) acerca de tais ocorrências. 

 

Desempenho das obrigações profissionais 
 
8. Quais deverão ser as características fundamentais de uma cultura de sã gestão 

financeira em qualquer serviço público? 
 
As características fundamentais de uma cultura de sã gestão financeira em qualquer 
instituição pública devem ser:  
- boa governança da organização (com um plano estratégico claramente definido, um plano 

anual de trabalho detalhado, estatuto, normas e prescrições internas, gestão claramente 
definida bem como repartição de obrigações),  

- contabilidade transparente, 
- auditoria interna e sistemas de controlo de boa qualidade (acompanhamento regular da 

legalidade e da regularidade das transacções subjacentes, avaliação de dados, garantia de 
que as transacções relevantes foram efectuadas correctamente - no que diz respeito à 
economicidade, eficácia e eficiência - concluídas, aprovadas, pagas ou recebidas e 
registadas.  

 
Uma sã gestão financeira deve assegurar que as contas públicas sejam transparentes e 
fidedignas e que as operações de gestão sejam concluídas com economia e eficiência.  
 
9. No seu último Relatório de Acompanhamento sobre os países da adesão, a Comissão 

referiu a existência de atrasos na criação de sistemas adequados de controlo 
financeiro pelas administrações públicas da maioria dos países, incluindo o controlo 
ex ante e as auditorias independentes, seja de carácter interno, seja de carácter 
externo. Que medidas prioritárias deveriam ser tomadas nos países em causa? 

 
O relatório de acompanhamento global da Comissão Europeia sobre o grau de preparação 
para a adesão à UE da República Checa, da Estónia, de Chipre, da Letónia, da Lituânia, da 
Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia {SEC (2003) 1200 - 1209} 
censura certas lacunas no sistema financeiro interno, na luta contra a fraude, corrupção e 
lavagem de dinheiro, nos sistemas integrados de gestão e de controlo (SIGC), no controlo às 
despesas atinentes às acções estruturais e na protecção dos interesses financeiros da CE na 
área do controlo financeiro. 
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 

A. Respostas ao questionário 
 
 
Deveria ser conferida prioridade às seguintes medidas (quando necessário): 

• Acelerar a aprovação das medidas necessárias na legislação nacional 
(primordialmente orçamental),  

• Reforçar a formação do pessoal das agências que procedem aos pagamentos,  
• Designar um ponto de contacto central atinente aos interesses financeiros da 

UE e, através desse ponto de contacto, encetar a cooperação com o OLAF,  
• Criar uma cooperação eficaz entre o serviço de coordenação anti-fraude e 

outras instituições nacionais relevantes,  
• Instituir unidades de auditoria interna e controlo em todos os centros de 

execução orçamental (se ainda não existirem) e reforçar a função de controlo 
financeiro ex-ante desenvolvido por órgãos públicos,  

• Elaborar os manuais e directrizes necessários e dar continuidade ao processo 
de formação especial para auditores internos a fim de assegurar as 
respectivas melhores práticas profissionais,  

• No que diz respeito à auditoria externa, recomenda-se o reforço da totalidade 
da capacidade operacional da instituição com competência máxima em 
auditoria no domínio da protecção dos interesses financeiros da CE, dos 
fundos da UE destinados à pré-adesão e das futuras despesas das acções 
estruturais (apoio a uma entidade catalizadora) e a luta contra a corrupção e a 
fraude. É importante alinhar a metodologia de auditoria com as normas IFAC 
e INTOSAI e elaborar manuais distintos para a auditoria externa em 
diferentes áreas.  

 
10. De acordo com o Tratado, o Tribunal de Contas assiste o Parlamento Europeu no 

exercício dos seus poderes de controlo na execução do Orçamento. Como descreveria 
os seus deveres no que se refere à elaboração do relatório a enviar ao Parlamento 
Europeu e, em particular, à respectiva Comissão do Controlo Orçamental? 

 
A missão essencial do Tribunal consiste em conduzir uma auditoria externa e independente às 
contas da Comunidade (que não reveste natureza judicial, porquanto do Tribunal de Contas 
não detém competências sancionatórias).  As minhas obrigações de reporte ao Parlamento 
Europeu e à sua Comissão do Controlo Orçamental terão por objectivo a minha participação 
activa na elaboração e na apresentação:  
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 

A. Respostas ao questionário 
 
• do relatório anual sobre as receitas e despesas ao abrigo do orçamento geral, do Fundo de 

Desenvolvimento Europeu (FDE) e da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA), que consiste, em larga medida, nas pertinentes observações quanto à sã gestão 
financeira; 

• da declaração da fiabilidade das contas e da legalidade e regularidade das transacções 
subjacentes quer envolvem quer as receitas cobradas aos sujeitos passivos quer os 
pagamentos aos beneficiários finais;  

• dos relatórios especiais expositivos dos resultados dos controlos que são conduzidos, por 
norma, durante um determinado período de anos e que abrangem áreas específicas de 
gestão. 

• Enquanto membro do Tribunal, e em conformidade com o artigo 12º do "Regulamento 
Interno do Tribunal de Contas” –  as minhas demais responsabilidades consistirão: 

• na afectação a um grupo de auditoria, sob proposta do Presidente, e na responsabilização 
perante o grupo e perante o Tribunal, pela realização das tarefas que me forem confiadas, 

• assegurar uma divisão equilibrada da carga global de trabalho, na medida do possível, em 
matéria de execução das decisões do Tribunal, reporte e transmissão da matéria ao 
Tribunal,  

• em caso de suspeita de fraude(s) ou irregularidades, proceder, com a brevidade possível, à 
transmissão ao OLAF da informação obtida, a fim de que sejam tomadas as medidas 
adequadas. 

 
 
11. Como sabe, a Comissão está a modificar o seu sistema contabilístico. Indique um 

elemento que pudesse constituir uma mais-valia nessa transformação? 
 
Esta modificação terá como consequência que o novo sistema contabilístico operará, 
integralmente, segundo o princípio da contabilidade de exercício, o que facilitará a detecção 
de dívidas e obrigações ocultas e renovará, gradualmente, todo o sistema contabilístico. A sua 
aplicação prática implicará a transparência de todos os fluxos financeiros. 
 
12. É a favor da criação de um Ministério Público Europeu? Qual deveria ser a natureza 

das relações de uma tal entidade com os outros organismos de controlo da mesma 
índole, como é o caso do OLAF? 

 
A criação de um Ministério Público Europeu, investido de poderes de investigação judicial no 
âmbito das instituições e órgãos comunitários é necessária à protecção penal dos interesses 
financeiros da Comunidade e constituiria um valor acrescentado considerável à perseguição 
penal da fraude.  
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 

A. Respostas ao questionário 
 
O Ministério Público Europeu operaria, nos Estados-Membros, por via de procuradores 
públicos europeu delegados, que exerceriam uma missão europeia. Enquanto "Ponto central 
de contactos" teria, deste modo, acesso a uma vasta gama de medidas nacionais de 
investigação e deteria legitimidade para accionar as autoridades de investigação, nacionais ou 
regionais, nomeadamente as forças policiais de investigação criminal, sem necessidade de 
estabelecer um código penal europeu distinto. 
 
Uma vez concluída a investigação, o Procurador Público Europeu submeteria a acção ao 
pertinente órgão jurisdicional penal dos Estados-Membros. 
 
É necessária a cooperação recíproca em matéria penal no território da União Europeia entre as 
autoridades dos Estados-Membros e a EUROJUST (Unidade Europeia de Cooperação 
Judicial), o EUROPOL (Serviço Central de Polícia para a prevenção e o combate do crime 
organizado) e o OLAF.  Cumpre estabelecer, pormenorizadamente, na sua legislação e 
estatuto, a obrigação de transmissão das respectivas conclusões e informação ao Procurador 
Público Europeu. 
 
 
Outras questões 
 
13. Retiraria a sua candidatura, caso o parecer do Parlamento Europeu sobre a sua 

nomeação como membro do Tribunal de Contas fosse desfavorável? 
 
Não vislumbro quaisquer motivos para essa solução. 
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 

B. Curriculum vitae 
 
M O D E L O  E U R O P E U  D E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
  

• Datas (de 2001 até ao presente)  SUPREMO TRIBUNAL DE CONTAS DA REPÚBLICA ESLOVACA  
2 Priemyselná, 824 73 Bratislava 
 

• Tipo de empresa ou sector  21 Auditoria, 41 Relações com Instituições da UE, 23 Formação de competência institucional 
• Função ou cargo ocupado  Director do Departamento para a Cooperação Europeia e Relações Internacionais (4 subordinados) 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Cooperação com organizações internacionais - INTOSAI, 
EUROSAI, TCE 

• Responsabilidade pela integração na UE (Membro da Comissão de 
Trabalho para a integração na UE, no Gabinete do Governo) 

• Coordenador do sector Acervo Comunitário 
• Processos de revisão inter pares no STC RE (implementação das 

normas europeias de auditoria, plano estratégico) 
 

• Datas (de 1999 até 2000)  CENTRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO DA REPÚBLICA ESLOVACA,  
4 Levická, 821 08 Bratislava. 
 

• Tipo de empresa ou sector  32 Formação/Cultura, 21 Auditoria 
• Função ou cargo ocupado  Director Geral do Centro - (Órgão estatutário - 84 subordinados) 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Planeamento, administração, gestão orçamental e auditoria 
• Relações internacionais do Ministério da Educação da República 

Eslovaca 
• Cooperação com entidades governamentais, universiddaes, escolas, 

ministérios e embaixadas 
• Implementação da política de divulgação da língua e cultura 

eslovacas no estrangeiro (departamentos de língua eslovaca em 
universidades e escolas internacioanis, contacto com associações de 
minorias eslovacas no estrangeiro, condução da política e 
orçamento) 

• Responsabilidade pelos estudantes eslovacos no estrangeiro e pelos 
estudantes estrangeiros na Eslováquia (incluindo as respectivas 
associações). 
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• Datas (de 1997 até 1999)  SUPREMO TRIBUNAL DE CONTAS DA REPÚBLICA ESLOVACA  

2 Priemyselná, 824 73 Bratislava 
 

• Tipo de empresa ou sector  21 Auditoria, 41 Relações com Instituições da UE, 23 Formação de competência institucional 
• Função ou cargo ocupado  Director do Departamento de Relações Internacionais (5 subordinados) 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Gestão e administração das relações internacionais no domínio da 
auditoria 

• Cooperação com organizações internacioanis - INTOSAI, 
EUROSAI, TCE, PNUD 

• Autor do projecto PHARE SR 9813 0101 003 -”O combate contra a 
corrupção e o crime organizado”, realizado entre 1998 - 2001, 
(1,032.000 euros). Participação na  formação de 1200 auditores 
eslovacos 

 
• Datas (1997)  ACADEMIA ISTROPOLITANA, BRATISLAVA  

5b Hanulova, 841 01 Bratislava 
 

• Tipo de empresa ou sector  32 Formação/Cultura 
• Função ou cargo ocupado  Chefe do Departamento de Estudos Avançados e Relações Estrangeiras (5 subordinados) 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Criação do programa de estudos de post-graduação  

 
• Datas (de 1991 até 1997)  INSTITUTO DE LÍNGUAS E PREPARAÇÃO ACADÉMICA PARA 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS,  UNIVERSIDADE COMENIUS DE 
BRATISLAVA 
4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava 
 

• Tipo de empresa ou sector  32 Formação/Cultura 
• Função ou cargo ocupado  Director Geral do Instituto (Órgão estatutário:  186 subordinados) 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Planeamento e gestão (responsabilidade pela administração, 
orçamento, processos de ensino, recrutamento de estudantes 
estrangeiros, auditoria interna) 

• Cooperação com ministérios eslovacos, embaixadas e universidades 
• Cooperação com universidades e instituições internacionais (FLSC 

Paris, ALECSO Túnis, Universidade Salezius de Katowice, 
Universidades de Varsóvia, de Moscovo, de Kiev, de São 
Peterburgo, de Budapeste, MEI Amã 

• Elaboração do novo programa de estudos (autor do curso anual 
acreditado para estudantes eslovacos - "Sociedade e comunicação") 
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10. ESLOVAQUIA - Július Molnár 

A. Respostas ao questionário 
 

• Datas (de 1978 até 1991)  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA REPÚBLICA ESLOVACA, BRATISLAVA  
1 Stromova, 813 30 Bratislava 
 

• Tipo de empresa ou sector  32 Formação/Cultura 
• Função ou cargo ocupado  Funcionário responsável 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Gestão das relações internacionais das universidades eslovacas com 
países africanos e asiáticos 

• Relações do Ministérios com organizações não governamentais 
internacionais, tais como WHO, UNESCO, BIE, ILO 

• Participação, na qualilidade de membro das delegações 
checoslovacas, em negociações oficiais bilaterais e multilaerais (com 
a UNESCO, Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Educção em 
Paris, Varsóvia, Damasco, Tripoli, Sana, Aden, Tunis, Alger, Cabul, 
Cairo) 

 
• Datas (de 1974 até 1978)  COMITÉ CENTRAL DO SINDICATO ESLOVACO DOS COMBATENTES 

ANTIFASCISTAS, 811  
6 Štúrova, 811 02 Bratislava 
 

• Tipo de empresa ou sector  Outro 
• Função ou cargo ocupado  Funcionário 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Coordenação das actividades dos comités departamentais do 
sindicato  

 
• Datas (de 1972 até 1974)  CENTRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO DA REPÚBLICA ESLOVACA,  
4 Levická, 821 08 Bratislava. 
 

• Tipo de empresa ou sector  32 Formação/Cultura 
• Função ou cargo ocupado  Secretário do Comité da Amizade 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Política e metodologia para a cooperação com associações de 
estudantes internacionais nas universidades eslovacas 

• Coordenação das actividades das respectivas associações  
 

• Datas (de 1969 até 1972)  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA REPÚBLICA ESLOVACA, BRATISLAVA  
1 Stromova, 813 30 Bratislava 
 

• Tipo de empresa ou sector  32 Formação/Cultura 
• Função ou cargo ocupado  Funcionário 

• Principais actividades e 
responsabilidades 

 • Gestão e administração das relações das universidades eslovacas 
com países africanos e asiáticos e da América Latina 
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B. Curriculum vitae 
 
 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E 
PROFISSIONAL 

 
• Datas (de 1965 até 1969)   

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 UNIVERSIDADE COMENIUS DE BRATISLAVA 
FACULDADE DE FILOSOFIA 

• Principais disciplinas/competências 
profissionais 

 ÁRABE - FRANCÊS 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura 

 
APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 
38 Revisor de tradução jurídica. 

TRADUTOR AJURAMENTADO DE ÁRABE E FRANCÊS, ACREDITADO DESDE 24 
DE JANEIRO DE 1977 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE BRASTISLAVA 
(NÚMERO SPR 2524/77) 

 
PRIMEIRA LÍNGUA  ESLOVACO 

 
OUTRAS LÍNGUAS 

 

  ÁRABE                 INGLÊS               FRANCÊS            RUSSO              ALEMÃO          ESPANHOL 
• Compreensão escrita  Excelente        Excelente       Excelente        Excelente      Bom             Bom 

• Expressão escrita  Excelente        Excelente       Excelente        Excelente      Bom             Bom 
• Expressão oral  Excelente        Excelente       Excelente        Excelente      Bom             Bom 

 
 

ESTUDO E EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL EM AMBIENTE 

MULTICULTURAL. 

 DURANTE TODA A MINHA CARREIRA PROFISSIONAL 

 
APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

ORGANIZAÇÃO 
. 

 DURANTE TODA A MINHA CARREIRA PROFISSIONAL 

 
APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 
Com computadores. 

 PROGRAMAS DE PC - WINDOWS XP, OFFICE XP, COREL DRAW, IMAGE FOLIO, ADOBE PREMIER, SOUND 
FORGE 

 
 
ÁREA ESPECÍFICA DE ACTIVIDADE  ELABORAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS, PLANOS ESTRATÉGICOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO E COMPETÊNCIAS INSTTUCIONAIS 
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