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GLOSSÁRIO E SIGLAS 

As instituições financeiras internacionais são um grupo de entidades financeiras que 

incluem o Banco Mundial, bancos de desenvolvimento regional e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). São responsáveis pela mobilização de capital público no interesse dos 

cidadãos e constituem a maior fonte de financiamento ao desenvolvimento no mundo. 

Uma Instituição Superior de Controlo (ISC) é uma autoridade nacional responsável pela 

auditoria às receitas e despesas públicas. Segundo a definição da OCDE, uma ISC tem a 

incumbência de supervisionar e responsabilizar o Governo, o poder legislativo e outros 

organismos de supervisão pela utilização dos recursos públicos. As ISC têm diferentes 

modelos e estruturas institucionais no que se refere aos poderes legislativo, executivo e 

judicial. Nos casos em que existe mais de um organismo a desempenhar a função de 

auditoria externa do setor público, a ISC distingue-se normalmente por ter as mais fortes 

garantias constitucionais de independência. 

As normas de auditoria internacionalmente aceites são definidas por diversos organismos 

públicos e profissionais de normalização. Trata-se, por exemplo, das Normas Internacionais 

de Auditoria (ISA), emitidas pelo International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), ou das Normas Internacionais das Instituições Superiores de Controlo (ISSAI), 

emitidas pela Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo (INTOSAI). 

A Organização Internacional das Instituições Superiores de Controlo (INTOSAI) é a 

organização profissional a nível mundial que representa a comunidade de auditoria pública 

externa. Proporciona um quadro institucional em que as instituições superiores de controlo 

podem promover o desenvolvimento e a transferência de conhecimentos, melhorar a 

auditoria pública a nível mundial e melhorar as capacidades profissionais, a reputação e a 

influência dos membros nos seus países. 
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O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EUROPEIA,  

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 

nomeadamente o artigo 287º, nº 4, em conjugação com o Tratado que institui a 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (Tratado Euratom), nomeadamente o artigo 106º, 

alínea a), 

Tendo em conta o Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade, 

Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho relativo à criação do Fundo 

Monetário Europeu (proposta da Comissão)1, 

Tendo em conta o pedido apresentado pela presidente da Comissão do Controlo Orçamental 

do Parlamento Europeu, de 19 de junho de 2018, para um parecer sobre a proposta da 

Comissão, recebido pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE), em 23 de junho de 2018 (ver o 

anexo I), 

Considerando que: 

a) as discussões políticas sobre o futuro do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) 

estão ainda em curso e, sem prejuízo das decisões que vierem a ser tomadas sobre 

mantê-lo, num futuro previsível, numa base intergovernamental ou criar um Fundo 

Monetário Europeu (FME) enquanto organismo da UE, os quadros de auditoria e 

prestação de contas de ambos os cenários são uma importante questão de partida de 

qualquer processo de reforma; 

b) o TFUE não prevê a utilização das instituições da UE para apoiar entidades criadas fora 

do quadro jurídico da União, como é o caso do MEE. No entanto, o recurso às 

instituições da UE para apoiar organismos não pertencentes à UE em determinadas 

circunstâncias ficou estabelecido no direito da União quando o Tribunal de Justiça 

Europeu deliberou que, "nos domínios que não são da competência exclusiva da União, 

                                                      

1 Proposta de regulamento do Conselho relativo à criação do Fundo Monetário Europeu, 
COM(2017) 827 final.  
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os Estados-Membros podem, fora do âmbito da União, confiar missões às instituições 

(…) desde que essas missões não desvirtuem as atribuições que os Tratados UE e FUE 

conferem a essas instituições"2;  

c) nos termos do artigo 287º do TFUE, o TCE é o auditor de todos os órgãos, organismos 

ou agências da UE, salvo se o ato constitutivo em causa o excluir; 

d) a proposta da Comissão prevê a criação do FME enquanto organismo da UE3, 

respondendo perante o Parlamento Europeu e o Conselho4 e sujeito ao controlo judicial 

do Tribunal de Justiça. O considerando 64 da mesma não exclui o exercício dos poderes 

de auditoria por parte do TCE. Embora a proposta da Comissão reconheça esses 

poderes, nos termos do artigo 287º, nº 1, do TFUE, mantém a estrutura atual de um 

Conselho de Auditoria (CA); 

e) no que se refere ao aprofundamento da União Económica e Monetária, a Comissão é 

favorável a soluções "no âmbito dos Tratados, de modo a evitar qualquer fragmentação 

do quadro jurídico, o que enfraqueceria a União e poria em questão a importância 

crucial do direito da UE para a dinâmica da integração"5. A Comissão acrescenta que, 

"por conseguinte, as soluções intergovernamentais só devem ser consideradas numa 

base excecional e transitória" e que "devem ser igualmente concebidas cuidadosamente 

de modo a respeitar o direito e a governação da UE e a não suscitar novos problemas 

em matéria de responsabilização"6. Na mesma linha de raciocínio, o TCE, no seu exame 

panorâmico sobre as lacunas na prestação de contas e auditoria7 e no documento 

                                                      

2 Processo C-370/12, Thomas Pringle contra Governo da Irlanda e outros, Tribunal de Justiça da 
União Europeia, 27 de novembro de 2012, ponto 158.  

3 Proposta da Comissão, considerando 17. 

4 Proposta da Comissão, artigo 5º.  

5 Comunicação "Plano pormenorizado para uma União Económica e Monetária efetiva e 
aprofundada: lançamento de um debate a nível europeu", COM(2012) 777 final, p. 13.  

6 Ibid.  

7 Tribunal de Contas Europeu, "Exame panorâmico das disposições da UE relativas à prestação de 
contas e à auditoria pública: lacunas, sobreposições e desafios", ponto 84.  
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informativo que publicou recentemente sobre o quadro financeiro plurianual8, 

sublinhou que a UE e os seus Estados-Membros deverão, na medida do possível, evitar 

criar uma combinação de diferentes disposições de auditoria; 

f) o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o proposto FME não são diretamente 

financiados pelo orçamento da UE. Na medida em que o seu capital continue a ser 

diretamente subscrito pelos Estados-Membros, não estão abrangidos pelas disposições 

do Regulamento Financeiro9 em matéria de prestação de contas, auditoria e relato 

financeiro, o que exigiria que estes aspetos fossem integrados no próprio ato 

constitutivo do organismo; 

g) os mandatos de auditoria devem incluir todas as dimensões da auditoria pública: 

financeira, de conformidade e de resultados. Devem também estabelecer todas as 

salvaguardas necessárias para garantir que esses direitos possam ser exercidos sobre 

todas as partes contratantes envolvidas na utilização de fundos públicos, de modo a que 

os auditores possam exercer as suas funções de forma eficaz; 

h) todos os auditores externos designados para realizar auditorias aos fundos públicos 

devem respeitar as normas de auditoria internacionalmente aceites; 

ADOTOU O SEGUINTE PARECER: 

  

                                                      

8 Documento informativo do Tribunal de Contas Europeu sobre a proposta da Comissão relativa 
ao Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027, ponto 34.  

9 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho 
de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, que altera 
os Regulamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, UE nº 1304/2013, 
(UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 e (UE) nº 283/2014, e a Decisão 
nº 541/2014/UE, e revoga o Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1). 
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INTRODUÇÃO 

1. O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), instituído em 2012, tem como missão 

prestar assistência financeira aos países da área do euro confrontados ou ameaçados por 

graves problemas de financiamento. Esta assistência apenas é concedida se for 

comprovadamente necessária para salvaguardar a estabilidade financeira da área do euro 

no seu conjunto e dos membros do MEE10. Este organismo foi criado enquanto organização 

intergovernamental através de um tratado entre os Estados-Membros da área do euro.  

2. As receitas e despesas do MEE estão fora do âmbito do orçamento da UE e as 

contribuições para o seu capital são provenientes dos países membros. Os poderes de 

decisão cabem ao Conselho de Administração e ao Conselho de Governadores. O Conselho 

de Administração é composto por altos funcionários dos ministérios das finanças e o 

Conselho de Governadores pelos ministros das finanças dos Estados-Membros da área do 

euro. A Comissão e o Banco Central Europeu têm o estatuto de observadores, sem direito de 

voto, tanto no Conselho de Governadores como no Conselho de Administração. O MEE está 

sediado no Luxemburgo e empregava 174 pessoas no final de 2017. Concedeu empréstimos 

no montante de 273 mil milhões de euros a cinco países membros e tem uma capacidade de 

concessão de empréstimos por utilizar de 380 mil milhões de euros11. 

3. O Parlamento tem, desde 2013, defendido a integração do MEE no quadro jurídico da 

UE12. O Relatório dos Cinco Presidentes, de junho de 2015, afirmou que, "a sua governação 

deve assim ser plenamente integrada no âmbito dos Tratados da UE"13. 

                                                      

10 Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade (2012), artigo 3º.  

11 Mecanismo Europeu de Estabilidade, Relatório Anual de 2017 (2018), p. 15.  

12 Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2013, sobre reforçar a democracia 
europeia na futura UEM, ponto 11. 

13 Jean-Claude Juncker, em estreita cooperação com Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario 
Draghi e Martin Schulz, Relatório dos Cinco Presidentes: Concluir a União Económica e 
Monetária Europeia (Comissão, 2015), p. 18.  
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4. Em dezembro de 2017, a Comissão publicou uma comunicação intitulada "Novos passos 

para concluir a União Económica e Monetária: um roteiro"14 e, no mesmo âmbito, 

apresentou uma proposta de regulamento do Conselho (proposta da Comissão) para 

substituir o MEE por um Fundo Monetário Europeu (FME)15, que se tornaria parte integrante 

do quadro jurídico da UE.  

5. Em 19 de junho de 2018, a presidente da Comissão do Controlo Orçamental (CONT) do 

Parlamento Europeu solicitou ao TCE que apresentasse ao Parlamento Europeu um parecer 

sobre como melhor configurar o mecanismo de controlo do futuro FME, especificamente no 

contexto de eventuais lacunas de prestação de contas e de modo a assegurar mecanismos 

de auditoria adequados (ver o anexo I). 

6. As orientações sobre boa governação da Organização Internacional das Instituições 

Superiores de Controlo (INTOSAI) proporcionaram um impulso adicional, pois estabelecem 

que, quando ocorre uma alteração fundamental no âmbito ou na estrutura de uma 

instituição internacional, os mecanismos de auditoria externa devem ser cuidadosamente 

analisados e alterados se necessário16. 

7. O exame panorâmico do TCE sobre as disposições relativas à prestação de contas e à 

auditoria pública, de 2014, apontou alguns critérios que podem ser utilizados para avaliar 

estas realidades17, entre os quais a clareza das informações necessárias para efeitos de 

prestação de contas e a definição de um papel para o controlo parlamentar, assente numa 

opinião de auditoria externa. 

                                                      

14 Comunicação da Comissão "Novos passos para concluir a União Económica e Monetária: um 
roteiro", COM(2017) 821 final.  

15 Proposta da Comissão. 

16 INTOSAI, orientações sobre boa governação "GOV 9300 – Principles for External Audit 
Arrangements for International Institutions" (GOV 9300 – Princípios de mecanismos de auditoria 
externa para instituições internacionais), 2016, princípio 1.3.  

17 Tribunal de Contas Europeu, "Exame panorâmico das disposições da UE relativas à prestação de 
contas e à auditoria pública: lacunas, sobreposições e desafios", quadro 1, p. 18.  
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OBSERVAÇÕES GERAIS 

8. Em linha com a sua opinião explanada no documento informativo18 sobre a proposta da 

Comissão relativa ao Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027, publicado em julho 

de 2018, o TCE congratula-se com o objetivo da proposta da Comissão de integrar o MEE na 

estrutura da UE. As políticas da União devem ser conduzidas dentro de estruturas de 

prestação de contas sólidas em que haja lugar para a supervisão parlamentar com base 

numa opinião de auditoria externa. Essas estruturas devem ser globalmente coerentes nos 

vários domínios de intervenção da UE e evitar lacunas ou sobreposições. A proposta da 

Comissão é, a este respeito, um passo na direção certa, embora exista alguma ambiguidade 

sobre os papéis e mandatos dos diferentes auditores envolvidos e seja necessário colmatar 

algumas lacunas na cadeia de prestação de contas e auditoria. 

9. O presente parecer apresenta as considerações do TCE quanto à prestação de contas e 

aos mecanismos de auditoria associados da proposta de criação do FME enquanto 

organismo da UE. Analisam-se, em primeiro lugar, os atuais mecanismos de auditoria e 

prestação de contas do MEE, uma vez que a proposta da Comissão visa manter boa parte 

deles. Em seguida, examinam-se esses mecanismos no FME conforme previstos na proposta 

da Comissão e formulam-se recomendações sobre as alterações necessárias para superar as 

dificuldades identificadas. As respostas do MEE e do seu Conselho de Auditoria constam, 

respetivamente, dos anexos II e III. 

10. Após a publicação da proposta pela Comissão, os dirigentes da UE deram orientação 

política à reforma do MEE no sentido da sua prossecução em duas etapas19. Na primeira, até 

ao final do corrente ano, serão definidas as principais características de um MEE reforçado, 

incluindo eventuais novas medidas para reforçar o seu papel e governação, de forma a 

abordar aspetos dispostos na proposta da Comissão de dezembro de 2017 e 

                                                      

18 Documento informativo do Tribunal de Contas Europeu sobre a proposta da Comissão relativa 
ao Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027, ponto 34, último travessão. 

19 "Declaração da Cimeira do Euro" (29 de junho de 2018), EURO 502/18. Carta do presidente do 
Eurogrupo, Mário Centeno, ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk (25 de junho 
de 2018). 
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simultaneamente manter a natureza intergovernamental do Mecanismo. Na segunda etapa, 

a mais longo prazo, a UE e os países membros do MEE poderão considerar a possibilidade de 

o integrar no quadro jurídico da União. 

PARTE I – O MECANISMO EUROPEU DE ESTABILIDADE – PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O 

QUADRO DE AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11. A presente secção analisa os atuais mecanismos de auditoria e prestação de contas do 

MEE. Uma vez que se trata de uma instituição financeira internacional, são pertinentes os 

mecanismos de auditoria de outras instituições desse tipo, bem como as orientações sobre 

melhores práticas da INTOSAI. 

O TCE não tem direitos de auditoria em relação ao MEE, mas poderia assumi-los se 

solicitado 

12. O MEE tem atualmente um Conselho de Auditoria (CA) composto por cinco membros20, 

dois designados após nomeação pelas instituições superiores de controlo (ISC), dois após 

proposta do presidente do Conselho de Governadores e um após nomeação pelo TCE (que 

pode manter a sua posição no CA mesmo após o termo do seu mandato no TCE). Todos os 

membros do CA têm a obrigação de evitar conflitos de interesses, agir de forma 

independente e não solicitar nem aceitar instruções de outros organismos. 

13. Nos termos do seu mandato, o CA "elabora auditorias independentes [e] inspeciona as 

contas do MEE e verifica se as demonstrações de resultados e o balanço estão corretos" e 

audita a regularidade, a conformidade, os resultados e a gestão do risco do MEE em 

conformidade com as normas internacionais de auditoria21. O CA conta de momento com o 

apoio dos auditores de várias ISC e do TCE, que seguem já as normas internacionais de 

auditoria aplicáveis nos seus trabalhos. 

                                                      

20 O quadro do CA do MEE é estabelecido no artigo 30º do tratado que cria o MEE e no artigo 24º 
dos estatutos do MEE. Os seus membros são nomeados pelo Conselho de Governadores, com 
base no artigo 30º, nº 1, do tratado que cria o MEE e do artigo 24º, nº 1, dos estatutos do MEE. 

21 Tratado que cria o MEE, artigo 30º, nº 3 e estatutos do MEE, artigo 24º, nº 4.  
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14. A gestão do MEE responde em primeira instância ao Conselho de Governadores. Este 

organismo não está atualmente sujeito à prestação formal de contas ao Parlamento Europeu 

ou aos parlamentos nacionais, embora o seu diretor executivo compareça perante o 

Parlamento Europeu quando convocado, bem como nos parlamentos nacionais. O CA não 

participa geralmente nestas audições, embora nada impeça a sua comparência nas sessões 

ou mesmo num parlamento nacional. 

15. O TCE não tem atualmente direitos de auditoria em relação ao MEE. Mesmo que este 

conserve a sua natureza intergovernamental, existem domínios em que o TCE poderia 

desempenhar um papel no quadro de auditoria e prestação de contas do MEE. A 

jurisprudência demonstra que os Estados-Membros podem conferir funções ao TCE fora do 

quadro da ordem jurídica da União, na condição de:  

i) os domínios em que os Estados-Membros conferem poderes ao TCE não serem de 

competência exclusiva da UE22; 

ii) essas tarefas serem compatíveis com o TFUE; 

iii) as mesmas não desvirtuarem as atribuições que o TUE e o TFUE conferem ao TCE23; 

iv) serem, na opinião do TCE, adequadas, desejáveis e úteis. 

16. A fim de alinhar os mecanismos de prestação de contas do MEE com os de outros 

organismos da UE e de preparar a sua futura incorporação no quadro da União, o MEE, em 

acordo com o TCE, poderia conferir um mandato a este último em relação a alguns aspetos 

da sua auditoria externa, tais como trabalhos de auditoria de resultados ou de 

conformidade. 

                                                      

22 No que diz respeito ao MEE, o Tribunal de Justiça da UE deliberou que as suas atividades 
recaem no âmbito da política económica, em que a União não tem competência exclusiva (ver o 
acórdão Pringle, ponto 160). 

23 Uma tal alteração ocorreria, por exemplo, se as tarefas atribuídas pelos Estados-Membros 
prejudicassem a independência do TCE ou se lhe fosse conferido um papel completamente 
diferente do que tem nos termos da legislação da UE. 
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Os membros do Conselho de Auditoria têm um mandato de curta duração 

17. O CA é composto inteiramente por membros externos, que não provêm do conselho de 

administração da própria instituição. Este quadro é semelhante ao de outras instituições 

financeiras internacionais como o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Para efeitos comparativos, o Banco Asiático de 

Desenvolvimento e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento têm ambos um 

comité de auditoria, cujos membros são provenientes dos seus conselhos de administração.  

18. Os membros do CA têm mandatos de três anos, não renováveis, que são desfasados 

para que sejam substituídos em momentos diferentes. Um mandato de três anos é 

relativamente curto comparativamente aos de outras instituições semelhantes; os membros 

do Comité de Fiscalização do BEI, por exemplo, têm mandatos de seis anos, não renováveis. 

Os mandatos dos membros do CA do MEE estão no limiar inferior do que é recomendado 

pelas orientações sobre boa governação da INTOSAI pertinentes, que indicam que, 

idealmente, as nomeações devem ser feitas por um período mínimo de três a quatro anos, 

com um máximo de seis anos24. Por conseguinte, os mandatos poderão sobrepor-se apenas 

por curtos períodos, fazendo com que seja difícil garantir a continuidade das operações e 

realizar um trabalho que poderá ser de natureza plurianual. Por exemplo, devido à estrutura 

vigente todos os atuais membros começaram o seu mandato ao longo de um período 

de 14 meses iniciado em outubro de 2015, o que significa que o anterior conselho foi 

totalmente substituído durante este período. A eventual extensão da duração normal do 

mandato dos membros do CA exigiria a alteração do artigo 24º, nº 1, dos estatutos do MEE 

e, por conseguinte, a aprovação do Conselho de Governadores. 

                                                      

24 INTOSAI, orientação sobre boa governação "GOV 9300 – Principles for External Audit 
Arrangements for International Institutions" (GOV 9300 – Princípios de mecanismos de auditoria 
externa para instituições internacionais), 2016, princípio 2.4.  
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Recomendação 1 

A fim de assegurar a continuidade das operações do CA, o Conselho de Governadores do MEE deve 

considerar a hipótese de alterar o artigo 24º, nº 1, dos estatutos do MEE de modo a prever um 

mandato mais longo para os membros do CA ou, em alternativa, que estes possam exercer um 

segundo mandato. 

A comunicação de informações por parte do CA sobre as suas constatações de auditoria é 

muito reduzida 

19. O CA cumpre a sua obrigação de "inspeciona[r] as contas do MEE e verifica[r] se as 

demonstrações de resultados e o balanço estão corretos"25 de duas formas: através de um 

relatório anual e mediante uma breve declaração do seu presidente que acompanha as 

demonstrações financeiras do MEE. O relatório anual do CA é dirigido aos membros do 

Conselho de Governadores, que por sua vez são responsáveis perante os parlamentos 

nacionais na qualidade de representantes dos seus governos. Este relatório é também 

transmitido pelos governadores aos seus parlamentos nacionais e enviado a título 

informativo ao Parlamento Europeu. 

20. O relatório anual descreve as atividades da CA e refere os temas dos trabalhos de 

auditoria que este realizou. Contudo, não especifica as constatações ou recomendações de 

auditoria que, por conseguinte, não são do domínio público26 27. A prática do CA não 

respeita o princípio, especificado nas orientações sobre boa governação da INTOSAI 

                                                      

25 Tratado que cria o MEE, artigo 30º, nº 3. 

26 O CA indicou ao TCE que apresenta as conclusões e recomendações das suas auditorias à gestão 
do MEE e ao comité de risco do Conselho de Administração. No entanto, o relatório anual mais 
recente não apresenta pormenores sobre este processo. 

27 O CA informou o TCE de que mantém discussões regulares com a gestão de topo do MEE sobre 
a integridade e adequação das demonstrações financeiras e dos controlos conexos e, quando 
considerado apropriado, solicita alterações nas demonstrações financeiras provisórias e 
melhorias nas notas de divulgação e explicativas. 
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pertinentes, de que os relatórios de auditoria externa devem ser tornados públicos, sendo as 

exceções justificadas mediante critérios claros28.  

21. O outro produto público do CA é uma breve declaração emitida com o relatório anual 

do MEE, juntamente com as demonstrações financeiras e o relatório do gabinete de 

auditoria privado. O CA indicou ao TCE que a elabora após ter visto e analisado este último 

relatório. A declaração faz referência ao mandato e às atividades do CA e termina com uma 

frase em que este nota que, tanto quanto lhe foi possível julgar, não teve conhecimento de 

qualquer questão materialmente relevante que o impedisse de recomendar que o Conselho 

de Governadores aprovasse as demonstrações financeiras do MEE relativas ao exercício 

terminado em 31 de dezembro de 2017.29 

22. A linguagem utilizada pelo CA na declaração acima referida não é categórica, não sendo 

claro se o CA está de facto a recomendar a aprovação das demonstrações financeiras30. De 

qualquer modo, mesmo que seja esse o caso, não se trata de uma declaração sobre se as 

demonstrações de resultados e o balanço estão corretos, que é o exigido pelo tratado que 

cria o MEE (ver o ponto 13).  

23. A comunicação de informações por parte do CA do MEE não respeita o princípio 

aplicável, que dita que o auditor externo deve expressar uma opinião sobre se as 

                                                      

28 O princípio 6.4 das orientações sobre boa governação "GOV 9300 – Principles for External Audit 
Arrangements for International Institutions" (GOV 9300 – Princípios de mecanismos de auditoria 
externa para instituições internacionais) da INTOSAI, de 2016, estipula que, a fim de reforçar a 
transparência e a prestação de contas, todos os relatórios de auditoria externa apresentados ao 
órgão de gestão devem estar acessíveis ao público e que as exceções se devem basear em 
critérios transparentes e pertinentes relacionados com informações restritas e confidenciais. 

29 Relatório anual de 2017 do MEE (2018), p. 115. 

30 Relatório anual de 2017 do MEE (2018), p. 111. No seu relatório sobre o MEE, o gabinete de 
auditoria privado foi, a este respeito, inequívoco, tendo declarado em 2017 que, em sua 
opinião, as demonstrações financeiras em causa apresentavam uma imagem verdadeira e fiel 
da situação da entidade.  
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demonstrações financeiras foram elaboradas, em todos os aspetos materialmente 

relevantes, em conformidade com uma estrutura de relato financeiro aplicável31.  

24. A título comparativo, os relatórios anuais específicos do TCE incluem geralmente um 

veredicto claro sobre as contas da entidade auditada, formulado em termos como: "na 

opinião do Tribunal, os pagamentos subjacentes às contas relativas ao exercício em questão 

são, em todos os aspetos materialmente relevantes, legais e regulares". 

25. De forma análoga, o relatório anual do Comité de Fiscalização do BEI contém 

informações pormenorizadas sobre as conclusões das suas auditorias, bem como uma 

declaração sobre a legalidade e regularidade das contas. O estatuto do BEI é aliás inequívoco 

nesta matéria, obrigando o referido comité a certificar "que os mapas financeiros (…) dão 

uma imagem fiel da situação financeira do Banco"32. 

Recomendação 2 

A fim de aumentar a transparência e informar com maior clareza as partes interessadas externas 

sobre a legalidade e regularidade das suas contas, o CA deve: 

a) incluir no seu relatório pormenores sobre o conteúdo dos seus relatórios e conclusões de 

auditoria, apresentando critérios claros para a exclusão de informações confidenciais ou 

delicadas;  

b) emitir uma declaração clara que indique se as demonstrações de resultados e o balanço do MEE 

estão corretos; 

c) disponibilizar uma avaliação que determine se as demonstrações financeiras do MEE 

apresentam uma imagem verdadeira e fiel da sua posição financeira. 

                                                      

31 INTOSAI, "ISSAI 200 – Fundamental Principles of Financial Auditing" (ISSAI 200 – Princípios 
fundamentais da auditoria financeira), 2013, ponto 16.  

32 Versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, Protocolo 
nº 5 relativo aos estatutos do Banco Europeu de Investimento, artigo 12º, nº 3, (JO C 202 
de 7.6.2016, p. 251).  
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A auditoria e a avaliação do desempenho do MEE são insuficientes 

26. Oficialmente, o CA tem um mandato específico quanto à auditoria de resultados33. Até à 

data, contudo, a maior parte das auditorias apresentadas nos seus relatórios foram de 

natureza financeira e de conformidade, embora nos últimos anos tenham vindo a ser 

descritos mais trabalhos de auditoria de resultados. 

27. Acresce que o MEE não tem instituída uma função de avaliação permanente das suas 

políticas e programas, seja interna ou externamente. Apesar disso, em 2016 encomendou 

um relatório de avaliação à assistência financeira do Mecanismo, que foi publicado em 2017 

e abrangeu as políticas relativas à concessão de empréstimos a cinco países que receberam 

assistência do MEE: Irlanda, Portugal, Espanha, Chipre e Grécia34. 

28. A título de comparação, o FMI tem, desde 2001, um gabinete de avaliação 

independente, que procede a avaliações objetivas e independentes de questões com 

relevância para o mandato da instituição. O Banco Asiático de Desenvolvimento e o Banco 

Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento também têm departamentos de avaliação 

interna, ainda que fora dos seus mecanismos regulares de comunicação de informações. 

29. Se lhe for conferido mandato para o efeito, o TCE estará em condições de realizar 

auditorias de resultados ao MEE. Esta atividade seria exercida em complemento ou em 

paralelo a uma eventual função de avaliação instituída no Mecanismo, que poderia ter 

objetivos e abordagens distintos. O TCE pode legalmente realizar auditorias de resultados ao 

MEE em prol da melhoria da prestação de contas global do quadro de governação 

económica da UE, o que seria coerente com o atual programa de trabalho do TCE, que 

                                                      

33 O artigo 24º, nº 4, dos estatutos do MEE dispõe que o CA audita a regularidade, a 
conformidade, os resultados e a gestão do risco do MEE em conformidade com as normas 
internacionais de auditoria. Segundo o ponto 17 da norma "ISSAI 3000 – Standard for 
Performance Auditing" (ISSAI 3000 – Norma sobre a auditoria de resultados), a auditoria de 
resultados é um exame independente, objetivo e fiável para determinar se as empresas, 
sistemas, operações, programas, atividades ou organizações públicos estão a funcionar em 
conformidade com os princípios da economia, eficiência e/ou eficácia e se existe margem para 
melhorias. 

34 MEE, "EFSF/ESM Financial Assistance – Evaluation Report" (Assistência financeira do FEEF/MEE 
– Relatório de Avaliação), 2017. 
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implica a avaliação do desempenho de organismos da UE com atividades complementares às 

do MEE. 

Recomendação 3 

A fim de melhorar a auditoria e avaliação dos resultados do MEE:  

a) este deve instituir uma função de avaliação interna das tarefas que lhe foram atribuídas e 

comunicar externamente informações sobre a sua eficácia, em linha com a prática de 

instituições congéneres; 

b) o MEE poderia atribuir um mandato ao TCE, o que permitiria suprir as lacunas identificadas 

quanto à auditoria externa de resultados.  

PARTE II – A PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO FUNDO MONETÁRIO EUROPEU – PRINCIPAIS 

DESAFIOS PARA O QUADRO DE AUDITORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

30. A secção seguinte analisa especificamente a proposta da Comissão Europeia no 

contexto do pedido da Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu, tal como 

descrito no ponto 5.  

Alterações propostas ao quadro de auditoria do MEE  

31. Segundo a proposta da Comissão, o FME manteria as principais características do 

quadro de auditoria externa do MEE (conforme explanado na parte I). O papel do CA é em 

certa medida clarificado, em parte pela integração de elementos dos estatutos do MEE 

vigentes35. 

                                                      

35 Anexo da proposta da Comissão, artigo 35º, nos 1 e 3. Em particular, são clarificados os 
procedimentos de seleção dos membros e estabelecidos o processo de eleição do presidente e 
a necessidade de os membros do CA evitarem conflitos de interesses. O âmbito das funções do 
CA é também mais bem definido, passando este a auditar "a regularidade, a conformidade, a 
execução e a gestão do risco do FME, em conformidade com as normas internacionais de 
auditoria".  
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A posição do TCE como auditor externo do FME não é explícita 

32. O MEE desempenha atualmente um papel na prestação de apoio à estabilidade dos 

países membros, mas não na negociação das condições das políticas a aplicar para estes 

beneficiarem de um programa de assistência financeira. A proposta da Comissão daria ao 

FME um papel de maior relevo na definição das condicionalidades do programa, em 

cooperação com a Comissão e em ligação com o Banco Central Europeu36. 

33. O TCE tem plenos direitos de auditoria sobre a participação da Comissão na conceção e 

execução das referidas políticas, mas a proposta não define de que forma esses direitos 

seriam exercidos, neste contexto, relativamente ao FME. Una especificação clara dos direitos 

evitaria, neste caso, possíveis confusões quanto ao papel do TCE. 

34. A proposta da Comissão conduziria à integração do FME no quadro da UE por via do 

artigo 352º do TFUE. Este seria criado, em conformidade com o direito da União, como um 

organismo da União dotado de personalidade jurídica37. Nestes termos, o TCE teria plenos 

direitos de auditoria sobre o FME no quadro do artigo 287º do TFUE, que confere poderes ao 

TCE para ser o auditor externo de todas as instituições, organismos e agências da UE (salvo 

se o ato constitutivo em causa o excluir). A proposta da Comissão não inclui qualquer 

exclusão deste cariz e, no considerando 64, reconhece mesmo os poderes de auditoria do 

TCE por força do artigo 287º do TFUE. Esta menção significa automaticamente que o TCE 

seria responsável por realizar auditorias financeiras, de conformidade e de resultados ao 

FME.  

35. Todavia, a proposta da Comissão tem uma lacuna importante a este respeito, pois não 

especifica o papel operacional do TCE, sendo sugerido que auditores privados selecionados a 

partir de empresas de auditoria com boa reputação internacional realizem auditorias 

financeiras ao FME e que o CA audite a regularidade, a conformidade, os resultados e a 

gestão do risco do FME. Estas disposições podem ser interpretadas como atribuindo 

                                                      

36 Anexo da proposta da Comissão, artigo 13º, nº 3.  

37 Proposta da Comissão, considerando 17.  
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implicitamente o mandato de auditoria externa a outros organismos em detrimento do TCE. 

A duplicação ou multiplicação de mandatos de auditoria externa é geralmente evitada, pela 

razão evidente de poderem daí resultar opiniões de auditoria conflituantes, além de 

duplicações ou sobreposições nos trabalhos de diferentes organismos de auditoria externa. 

36. Além disso, mecanismos de auditoria distintos como estes poderiam ser fonte de 

ambiguidade e até ser considerados como uma exclusão implícita dos poderes de auditoria 

do TCE apesar de o considerando 64 estabelecer a intenção de este ter plenos direitos de 

auditoria sobre o FME. A gestão do MEE propôs que este seja integrado na estrutura jurídica 

da UE, de forma análoga ao BEI, mediante alterações no quadro do Tratado da UE. Em 

relação ao BEI, presentemente o TCE apenas tem direitos de auditoria sobre programas 

específicos financiados pelo orçamento da UE e executados pelo mesmo. Os restantes 

mecanismos de auditoria do BEI estão dispostos no Protocolo nº 5, anexo ao TFUE. Se fosse 

seguida no MEE uma abordagem semelhante à do BEI, o TCE seria impedido de realizar 

auditorias eficazes àquele Mecanismo. 

37. Uma estrutura em que seja conferido ao TCE um mandato de auditoria externa 

claramente definido seria a solução mais simples em termos processuais e a mais coerente 

com as presentes disposições em matéria de auditoria e prestação de contas quanto à 

governação financeira e económica da UE. Não obstante, ao formular opiniões de auditoria 

pública existe margem para recorrer ao trabalho de outros auditores. Com efeito, o TCE já 

publica cerca de 50 relatórios anuais específicos sobre as atividades das agências e 

organismos da UE. Na maioria das vezes, como previsto no regulamento, o papel do TCE 

inclui a revisão e repetição dos trabalhos dos auditores externos. No caso específico do FME, 

atendendo à particularidade da garantia de auditoria requerida para que este se consiga 

financiar nos mercados, o TCE considera que uma tal garantia é necessária e complementar 

à que é dada pelos auditores públicos, que serve sobretudo para fins de prestação de contas 

pública.  

38. Quando o MEE for integrado no quadro da UE, o TCE irá reivindicar e exercer os seus 

plenos direitos de auditoria, nos termos do artigo 287º do TFUE. Se os países membros do 

MEE pretenderem preservar uma participação externa na estrutura de auditoria do FME, 

este poderia manter um comité com membros externos a fim de proporcionar orientações 
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e/ou supervisionar o seu processo de auditoria interna. No entanto, o TCE não estaria em 

condições de ponderar a nomeação de um membro dessa estrutura, pois a mesma estaria 

em conflito com a sua função enquanto detentor do mandato de auditoria externa. 

Recomendação 4 

A fim de evitar possíveis confusões quanto ao papel do TCE e as despesas inerentes à duplicação de 

trabalhos:  

a) a sua função enquanto auditor externo independente do FME deve ser explicitamente prevista 

no texto principal de qualquer base jurídica do mesmo, clarificando que o papel dos gabinetes 

de auditoria privados e de quaisquer outros recursos de auditoria seria complementar ao do 

TCE; 

b) qualquer base jurídica do FME deve exigir a inclusão de disposições nos contratos com os 

auditores privados que garantam que o TCE tem pleno acesso aos seus documentos de trabalho 

e está em condições de proceder a análises dos seus trabalhos e de se basear nos mesmos. 

O controlo parlamentar não foi concebido para se basear em opiniões de auditoria 

39. A proposta da Comissão daria ao Conselho e ao Parlamento um papel mais importante 

no FME do que aquele que têm atualmente em relação ao MEE. Segundo o artigo 5º da 

mesma, o FME apresentaria ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a 

execução das suas atribuições, juntamente com as contas anuais e demonstrações 

financeiras, podendo o Parlamento realizar então um debate geral com base nesses 

documentos. O diretor executivo estaria também obrigado a responder ao Parlamento 

acerca da execução das atribuições do FME e a participar em debates orais confidenciais, à 

porta fechada, com os presidentes e vice-presidentes das comissões competentes. 

40. Esta disposição seria uma melhoria em relação ao quadro vigente, em que o diretor 

executivo do MEE comparece voluntariamente perante o Parlamento. Até à data, durante 

estas trocas de pontos de vista com o MEE não foi formalmente examinada nenhuma 

opinião de auditoria externa. 

41. O mecanismo de controlo parlamentar proposto para o FME não prevê a análise de 

relatórios de auditoria por parte do Parlamento. Dado que estaria fora do perímetro do 
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orçamento da UE (ver o ponto 2), não lhe seriam aplicáveis o âmbito e as disposições de 

quitação do Regulamento Financeiro. Porém, os atos constitutivos de várias outras 

entidades autofinanciadas já existentes (o Instituto da Propriedade Intelectual da União 

Europeia, o Instituto Comunitário das Variedades Vegetais e o Conselho Único de Resolução) 

incluem disposições em matéria de quitação.  

42. O TCE é de opinião que, como já expressou no seu exame panorâmico sobre as lacunas 

em matéria de prestação de contas e auditoria38, embora se trate de receitas não 

provenientes do orçamento da UE, estas decorrem do exercício da autoridade pública ao 

nível da UE e a sua utilização é da mesma natureza que a de outros fundos da UE. Não há, 

pois, qualquer razão imperiosa para tratar as receitas do FME de forma diferente do que as 

de entidades financiadas a partir do orçamento da UE, e a ausência de disposições robustas 

em matéria de controlo parlamentar e de quitação das responsabilidades financeiras, de 

conformidade e de desempenho do FME é uma grave lacuna dos mecanismos de prestação 

de contas propostos. 

43. A proposta da Comissão não prevê que o Parlamento examine os relatórios de auditoria 

do TCE durante o processo de quitação do FME, o que estaria em consonância com a prática 

estabelecida no artigo 319º do TFUE. Dessa forma, o processo de quitação teria em 

consideração a declaração do TCE sobre a fiabilidade das contas anuais do FME e a 

legalidade e regularidade das operações subjacentes, bem como as eventuais constatações 

das auditorias de resultados do TCE relativas ao FME.  

Recomendação 5 

Quando o MEE for integrado no quadro jurídico da UE por via da criação do FME, e de modo a 

reforçar a relevância da auditoria para a prestação de contas e o controlo democrático, deve ser 

conferido ao TCE um papel formal claro no processo de quitação do FME.  

                                                      

38 TCE, "Exame panorâmico das disposições da UE relativas à prestação de contas e à auditoria 
pública: lacunas, sobreposições e desafios", ponto 84.  
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O presente parecer foi adotado pela Câmara IV, presidida por Neven MATES, Membro do 

Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 18 de setembro de 2018. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Presidente 
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ANEXO I 

Pedido de parecer apresentado pela Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento 

Europeu 

 
 
 
Comissão do Controlo Orçamental 
Presidente 
 
Klaus-Heiner LEHNE 
Tribunal de Contas Europeu 
12, rue Alcide De Gasperi 
Luxemburgo 
L- 1615 Luxembourg 
 
 
D 310044  19.6.2018 
 

 

Exmo. Senhor Presidente, 

 

Como é do conhecimento de V. Exª, a Comissão Europeia apresentou, em dezembro de 2017, uma 

proposta de regulamento do Conselho relativa à criação do Fundo Monetário Europeu (ao abrigo do 

artigo 352º do TFUE) como uma das iniciativas anunciadas na Comunicação da Comissão "Novos 

passos para concluir a União Económica e Monetária". 

 

Essa proposta prevê que o FME suceda ao Mecanismo Europeu de Estabilidade e o substitua 

enquanto entidade jurídica única ao abrigo do direito da União. Quando está em causa a criação de 

um novo organismo no quadro da União, os desafios da UE em termos de responsabilização 

democrática, auditoria e eficiência das atividades são de primordial importância. 

 

Com vista a evitar eventuais défices de responsabilização futuros e garantir mecanismos de auditoria 

adequados, ficaria muito grata a V. Exª, em nome da Comissão do Controlo Orçamental, se o TCE 

pudesse apresentar ao Parlamento, tão brevemente quanto possível e no formato mais adequado, 

um parecer sobre como melhor configurar o mecanismo de controlo do futuro FME. 
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Enquanto aguardo a sua resposta, agradeço, uma vez mais, a sua excelente cooperação. 

Subscrevo-me com a maior consideração, 

 

Inge Gräsle 
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ANEXO II 

Resposta do MEE 

 
 
 
Alex Brenninkmeijer  
Tribunal de Contas Europeu  
12, rue Alcide De Gasperi  
L-1615 Luxembourg  

 

Luxemburgo, 24 de setembro de 2018 

 

Exmo. Sr. Brenninkmeijer, 

 

Muito agradeço ter partilhado com o MEE o Parecer do Tribunal de Contas Europeu (TCE) relativo às 
considerações sobre a auditoria e prestação de contas na proposta de 6 de dezembro de 2017 da 
Comissão para a criação de um Fundo Monetário Europeu (FME).  

Tomamos nota de que o parecer é emitido pelo TCE em resposta a um pedido da Presidente da 
Comissão do Controlo Orçamental do Parlamento Europeu apresentado em 19 de junho de 2018. 
Concordamos com a posição da Comissão do Controlo Orçamental de que a responsabilização, 
auditoria e eficiência das atividades das instituições públicas são de primordial importância.  

A este respeito, gostaria ainda de relembrar a carta enviada em 25 de junho de 2018 por Mário 
Centeno, Presidente do Eurogrupo e Presidente do Conselho de Governadores do MEE, ao 
Presidente Donald Tusk, em que afirma que, a longo prazo, os dirigentes poderão decidir integrar o 
MEE no quadro da UE, preservando as principais características da sua governação.  

Entre os acionistas do Mecanismo, está-se a formar uma maioria favorável à sua integração no 
quadro da UE, desde que feita no âmbito do direito primário e de forma análoga ao Banco Europeu 
de Investimento (BEI). O BEI é um organismo da UE dotado do seu próprio capital, que goza de 
autonomia financeira e dispõe dos seus próprios órgãos de decisão. Como salientado por Mário 
Centeno, apenas é possível aplicar esta solução a longo prazo. É essencial que o futuro mecanismo 
de auditoria do MEE não resulte na duplicação do esforço de auditoria e continue a satisfazer as 
expectativas dos investidores nos mercados de capitais. 

Ao mesmo tempo, tomamos nota de que o parecer do TCE inclui igualmente uma série de 
recomendações sobre o mecanismo de auditoria e prestação de contas vigente no MEE. A este 
respeito, muitas das recomendações do TCE referem-se ao trabalho do Conselho de Auditoria. 
Enquanto órgão de gestão do MEE, respeitamos plenamente a independência deste Conselho e não 
nos cabe expressar qualquer opinião sobre a metodologia do seu trabalho ou o âmbito dos seus 
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relatórios. Temos conhecimento de que o referido Conselho apresentará as suas próprias 
observações sobre o parecer.  

Gostaríamos de reiterar que os membros do MEE consideram que o seu vigente mecanismo de 
auditoria está em consonância com as melhores práticas das instituições financeiras internacionais. 
Concretamente:  

• O mecanismo de auditoria do MEE foi instituído pelos seus membros em consulta com as 
instituições superiores de auditoria nacionais e também com o TCE. Daí resultou a criação do 
Conselho de Auditoria enquanto organismo de supervisão independente do MEE, nomeado pelo 
seu Conselho de Governadores e diretamente responsável perante o mesmo. O Conselho de 
Auditoria tem um mandato de auditoria global que abrange todas as dimensões da auditoria 
pública: financeira, de conformidade e de resultados, como previsto no artigo 30º, nº 3, do 
tratado que cria o MEE e no artigo 24º, nº 4, dos estatutos do MEE. A este respeito, um recente 
relatório da Transparency International sobre o MEE elogia os seus mecanismos de auditoria de 
craveira mundial.  
 

• O TCE já desempenha um papel importante no mecanismo de auditoria do MEE, dado que um 
dos membros do Conselho de Auditoria é designado após nomeação pelo TCE. Além disso, os 
elementos do seu pessoal colaboram frequentemente enquanto peritos na matéria, sendo 
nomeados pelo Conselho de Auditoria para apoiar as auditorias independentes que este realiza 
ao MEE, em conformidade com o artigo 24º, nº 5, dos estatutos do Mecanismo. O TCE, à 
semelhança do Parlamento Europeu, é uma das instituições que recebe oficialmente o relatório 
anual do MEE e o relatório anual do Conselho de Auditoria, que reforça a transparência e a 
prestação de contas das atividades daquele organismo.  
 

• As contas do MEE são fiscalizadas por auditores externos independentes, em conformidade com 
as normas de auditoria geralmente aceites e numa base anual. Como expressamente exigido 
pelos estatutos do MEE (artigo 22º), os auditores externos independentes são aprovados e 
sujeitos a escrutínio público em conformidade com a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006. A supervisão do trabalho dos auditores externos 
pelo Conselho de Auditoria e o relatório deste último sobre as demonstrações financeiras do 
MEE dão uma garantia adicional aos membros do MEE quanto às suas demonstrações de 
resultados e balanço.  
 

• Por último, tomamos nota da recomendação do TCE de que o MEE deve instituir uma função de 
avaliação interna. Em setembro de 2016, o Conselho de Governadores nomeou um avaliador 
independente de alto nível para aferir a pertinência, eficácia e eficiência da assistência financeira 
do FEEF e do Mecanismo. O relatório de avaliação daí resultante foi apresentado ao Conselho de 
Governadores e está disponível ao público em geral no sítio Internet do MEE. Dada a pequena 
dimensão deste e o reduzido número dos seus programas de assistência financeira até à data, a 
criação de uma função de avaliação permanente não seria para já eficiente, podendo ser 
considerada no futuro se o MEE se vier a desenvolver. Entretanto, continuaremos a aprender 
com as práticas de avaliação em instituições congéneres. A equipa de avaliação trabalhou em 
estreita colaboração com peritos do Gabinete de Avaliação Independente (IEO) do FMI e com o 
BEI no desenvolvimento da metodologia da primeira avaliação acima referida.  
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De forma mais geral e além das sólidas disposições de auditoria do MEE, os seus membros 
estabeleceram igualmente fortes mecanismos de governação e prestação de contas. As decisões do 
MEE dependem da aprovação dos seus órgãos diretivos e, neste contexto, estão igualmente sujeitas 
à participação dos parlamentos nacionais. De facto, o MEE está subordinado a um controlo 
parlamentar a nível nacional sem paralelo nas instituições congéneres (por exemplo, as decisões de 
concessão de empréstimos do FMI não são escrutinadas pelos parlamentos nacionais dos seus 
membros). Os governadores do MEE comparecem perante os seus parlamentos para explicar ou 
procurar obter um mandato para decisões relativas às atividades do mesmo. Mediante convite, o seu 
diretor executivo e quadros superiores comparecem perante os parlamentos nacionais para 
apresentar as atividades do MEE e, quando necessário, prestar explicações.  
 
O MEE coopera também ativamente com o Parlamento Europeu. Desde 2013, o seu diretor executivo 
tem participado regularmente, numa base voluntária, em audições perante a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários. Têm igualmente lugar numerosos contactos suplementares com o 
Parlamento Europeu a nível da Conferência dos Presidentes ou individualmente com grupos 
parlamentares ou deputados. Como próxima medida, iremos analisar se será possível a celebração 
de um memorando de entendimento entre o MEE e o Parlamento Europeu que sirva de base para 
uma comunicação mais regular.  
 
Para terminar, agradeço-lhe novamente por nos ter comunicado o futuro parecer e espero que a 
presente carta acrescente uma perspetiva importante ao debate. O MEE mantém-se disponível para 
continuar o diálogo com o TCE sobre os futuros mecanismos de auditoria e prestação de contas 
quando se tornar mais claro de que forma o MEE será introduzido no quadro da UE.  

 

 

Subscrevo-me com a maior consideração,  

 

Kalin Anev Janse 

Secretário-Geral 

Membro do Conselho de Administração  
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ANEXO III 

Resposta do Conselho de Auditoria do MEE 

 
 

Luxemburgo, 24 de setembro de 2018 

Alex Brenninkmeijer  
Tribunal de Contas Europeu  
12, rue Alcide De Gasperi  
L-1615 Luxembourg  
 

 

Caro Alex, 

Obrigado por ter facultado ao Conselho de Auditoria o Parecer do Tribunal de Contas Europeu relativo 
às "Considerações sobre a auditoria e prestação de contas na proposta de 6 de dezembro de 2017 
relativa à criação de um Fundo Monetário Europeu integrado no quadro jurídico da União" (em seguida 
designado por "Parecer"). 

O Conselho de Auditoria faz notar que o Tribunal de Contas Europeu (TCE) não tem mandato para a 
avaliação do seu trabalho, pelo que o Parecer não tem por base um exercício de avaliação 
completo. No entanto, este Conselho congratula-se com a oportunidade de ouvir a opinião de uma 
instituição respeitada sobre elementos do seu trabalho, conforme nos foi transmitida no Parecer. 

Talvez tivesse sido melhor se o Parecer tivesse clarificado, no que se refere à utilização dos princípios 
da INTOSAI, que o Conselho de Auditoria não é uma Instituição Superior de Controlo nem está na 
mesma situação que outros organismos de auditoria externa cujo mandato vai além de uma única 
instituição. Por isso, o Conselho de Auditoria deve, em certa medida, apreciar a aplicação das normas 
e dos princípios tendo em conta o seu papel específico. Não consideramos que exista qualquer 
ambiguidade, por exemplo, na nossa declaração sobre a auditoria financeira. Após exame aprofundado 
dos trabalhos de auditoria do gabinete de auditoria externa designado, em que se inclui uma análise 
pormenorizada da sua documentação de trabalho, e recorrendo a um modelo tomado diretamente da 
vossa instituição, afirmamos que não tivemos conhecimento de qualquer questão materialmente 
relevante que nos impedisse de recomendar que o Conselho de Governadores aprovasse as 
demonstrações financeiras do MEE. Esta afirmação é totalmente desprovida de ambiguidade e evita a 
duplicação do trabalho e das declarações do auditor externo. 

Em termos globais, o Conselho de Auditoria:  

 solicita, analisa e finaliza os seus próprios relatórios especiais de auditoria, que podem 
abranger a regularidade, a conformidade, os resultados ou a gestão dos riscos do MEE, 
recorrendo aos serviços de pessoal qualificado de Instituições Superiores de Controlo, 
incluindo o TCE;  
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 examina com grande pormenor o trabalho do auditor externo em relação às contas, como 
indicado supra;  

 faz observações prévias e solicita ajustamentos que considere adequados nas contas anuais 
publicadas; 

 estabelece um diálogo aprofundado e constante com o serviço de auditoria interna quanto ao 
seu trabalho;  

 reúne-se com a gestão do MEE e recebe relatórios e informações atualizadas ao longo do ano;  
 por último, naturalmente, revê a sua própria forma de trabalho de tempos a tempos, com vista 

a uma melhoria contínua.  
 

Neste último contexto, iremos certamente ter em conta as vossas sugestões e ponderar em que 
medida podem ser proveitosamente incorporadas no nosso trabalho. 

Uma vez que se dedica a um único "cliente", o Conselho de Auditoria pode talvez desenvolver um 
entendimento especial e uma abordagem adaptada ao seu trabalho sobre o MEE. Saber se outros 
mecanismos de auditoria e prestação de contas poderão ser adequados no futuro, em articulação com 
estruturas institucionais diferentes, é uma questão cuja resposta cabe às partes do tratado que cria o 
MEE. No entanto, gostaríamos de salientar que quaisquer novos mecanismos devem evitar a 
duplicação desnecessária de funções e ser aceitáveis para os mercados que financiam o MEE, 
garantindo simultaneamente uma prestação de contas e supervisão adequadas. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

 

Kevin Cardiff 

Presidente do Conselho de Auditoria 
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