
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 

 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Revisão 2016/06/16 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 
 

Avenida Zarco 9004-528 FUNCHAL  —  Tel. 291 212 100 — Fax 291 281 130 —  http://www.gov-madeira.pt/srpf/ — irf@madeira.gov.pt   
 

2 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................................................... 3 

2. CARACTERIZAÇÃO DA INSPEÇÃO REGIONAL DAS FINANÇAS ................................................................ 5 

2.1. MISSÃO,  VISÃO E VALORES ....................................................................................................................... 5 

2.2. AREAS DE INTERVENÇÃO ............................................................................................................................ 5 

2.3. ATRIBUIÇÕES .................................................................................................................................................. 6 

2.4. DIREÇÃO E RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................ 8 

2.4.1. DIREÇÃO ............................................................................................................................................................ 8 

2.4.2. RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................................... 8 

3. DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS ............................................................................ 9 

3.1. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DO RISCOP ............................................................................................... 9 

3.2. MATRIZ DE RISCO ...................................................................................................................................... 10 

3.3. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 
CONEXAS NA IRF ....................................................................................................................................................... 11 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS ....................................................................................................... 13 

5. CONCLUSÕES ..................................................................................................................................................... 14 

Anexo I ....................................................................................................................................................................... 15 

 

  

http://www.gov-madeira.pt/srpf/
mailto:irf@madeira.gov.pt


 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 
 

Avenida Zarco 9004-528 FUNCHAL  —  Tel. 291 212 100 — Fax 291 281 130 —  http://www.gov-madeira.pt/srpf/ — irf@madeira.gov.pt   
 

3 
1. INTRODUÇÃO 

Na sequência da Recomendação de 01 de julho de 2009, sobre Planos de Prevenção de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas, aprovada pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, 

entidade administrativa independente a funcionar junto do Tribunal de Contas, criada pela Lei 

n.º 54/2008, de 04 de setembro, a Inspeção Regional de Finanças (IRF) elaborou o respetivo 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), de encontro à dita 

Recomendação e em harmonia com o Guião divulgado pelo CPC em setembro de 2009, o qual 

foi remetido àquela Entidade e ao respetivo Órgão de Tutela, à data, a Secretaria Regional do 

Plano e Finanças.  

No referido Plano estabeleceu-se um conjunto de medidas a implementar na IRF para prevenir 

situações de risco de corrupção bem como de infrações conexas, decorrentes das atividades 

a si incumbidas, e designou-se responsáveis pela concretização das mesmas, em 

conformidade com a Recomendação em causa.  

Por ora, na sequência da Recomendação de 1 de julho de 2015 do CPC, a qual preconiza o 

aperfeiçoamento do trabalho entretanto desenvolvido pelas entidades sujeitas à 

Recomendação de 2009 e em resultado da análise e reflexão ao PPRCIC da IRF, conflui esta 

Inspeção Regional, por decisão do dirigente máximo, pela revisão do PPRCIC existente, muito 

embora de intervenção relativa, atento à manutenção das atividades realizadas e por 

conseguinte dos riscos de corrupção e infrações conexas a si intrínsecos. 

Esta revisão fundamenta-se também na reestruturação orgânica da IRF, operada pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 15/2016/M, de 2 de maio, e pela Portaria n.º 195/2016, de 11 de 

maio, na sequência da aprovação da organização e funcionamento do XII Governo Regional 

da Madeira, pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2015/M, de 12 de maio, e das 

reestruturações orgânicas resultantes da sua constituição, designadamente a orgânica da 

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública. 

No presente PPRCIC faz-se a caraterização genérica da IRF, identifica-se os riscos de gestão, 

designadamente as situações potenciadoras de riscos de corrupção e infrações conexas, 

atento às funções, ações e procedimentos realizados na IRF, e as correspondentes medidas 
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preventivas, visando a supressão/minimização da ocorrência de tais riscos. Indica-se os 

responsáveis sectoriais responsáveis pela monitorização das medidas nele vertido, sendo o 

responsável pela elaboração dos respetivos relatórios anuais de execução designado pelo 

dirigente máximo desta Inspeção Regional.   
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2. CARACTERIZAÇÃO DA INSPEÇÃO REGIONAL DAS FINANÇAS  

2.1.  MISSÃO,  VISÃO E VALORES 

 

A Inspeção Regional de Finanças (IRF), cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/2005/M, de 24 de novembro, e Decreto Regulamentar Regional n.º 

15/2016/M, de 02 de maio, é o serviço da administração direta da Região Autónoma da 

Madeira (RAM), dotado de autonomia técnica, integrado no departamento do Governo 

Regional que tutela o setor das finanças. A IRF tem por MISSÃO fundamental assegurar o 

controlo financeiro da administração pública regional.  

Neste contexto a IRF instituiu como sua VISÃO: “Impulsionar uma cultura de rigor e boa 

gestão dos dinheiros públicos” 

A IRF norteia a sua atuação pelos seguintes VALORES: 

− Prossecução do interesse público; 

− Integridade; 

− Competência; 

− Rigor e profissionalismo; 

− Objetividade; 

− Independência; e 

− Proporcionalidade. 

 

2.2. AREAS DE INTERVENÇÃO 

 

A intervenção da IRF abrange os órgãos, os serviços e as entidades da administração pública 

regional, do setor público empresarial regional, associativo e cooperativo, bem como das 

fundações de direito público, da administração autárquica, e ainda quaisquer outras 

entidades independentemente da sua natureza, quando sejam sujeitos de relações 
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6 
financeiras com a RAM, com o Estado ou com a União Europeia, ou quando se mostre 

indispensável ao controlo, indireto, de entidades, objeto da intervenção da IRF. 

 

2.3. ATRIBUIÇÕES  

 

À IRF, enquanto organismo de controlo financeiro, incumbe, entre outras, o exercício do 

controlo nos domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial, de acordo com os 

princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira, contribuindo para a 

economia, eficácia e eficiência na obtenção das receitas públicas e na realização das despesas 

públicas.  

Assim, nos termos do artigo 3.º da sua lei orgânica, prossegue as seguintes atribuições: 

A) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL 

− Realizar ações inspetivas, auditorias e quaisquer outras ações de controlo e de 

fiscalização nos domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial, de 

acordo, nomeadamente com os princípios da legalidade, da regularidade e da boa 

gestão financeira; 

− Proceder a inquéritos, sindicâncias e averiguações a essas entidades. 

B) NO ÂMBITO DOS SETORES PÚBLICO EMPRESARIAL REGIONAL, ASSOCIATIVO E COOPERATIVO, BEM 

COMO DAS FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, E AINDA DE QUAISQUER OUTRAS ENTIDADES, 

INDEPENDENTEMENTE DA SUA NATUREZA, QUANDO SEJAM SUJEITOS DE RELAÇÕES FINANCEIRAS COM A 

RAM, COM O ESTADO OU COM A UNIÃO EUROPEIA 

− Realizar ações inspetivas, auditorias e quaisquer outras ações de controlo e de 

fiscalização nos domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial, 

nomeadamente de acordo com os princípios da legalidade, da regularidade e da boa 

gestão financeira. 
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C) NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA, SEDEADA NA RAM 

− Exercer a tutela inspetiva administrativa e financeira, nos termos da lei; 

− Realizar ações inspetivas, outras ações de controlo, de fiscalização e auditorias nos 

domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial, nomeadamente de 

acordo com os princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira; 

− Proceder, junto da administração autárquica e dos seus trabalhadores, a ações de 

averiguação e esclarecimento decorrentes da sua atividade inspetiva, bem como das 

que lhe forem superiormente determinadas e se mostrem necessárias à eficácia da 

intervenção tutelar do Governo Regional. 

D) NO ÂMBITO DOS FUNDOS COMUNITÁRIOS 

− Realizar ações inspetivas, auditorias e quaisquer outras ações de controlo e de 

fiscalização às entidades que intervêm na atribuição, execução e controlo das 

despesas cofinanciadas pelos fundos comunitários, bem como aos respetivos 

beneficiários. 

E) NO ÂMBITO DO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO AO MEMBRO DO GOVERNO REGIONAL QUE DETÉM A 

TUTELA DO SETOR DAS FINANÇAS 

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

− Promover investigação técnica, efetuar estudos e emitir pareceres; 

− Colaborar, no âmbito de ações de controlo da aplicação de fundos comunitários na 

RAM, com órgãos regionais, nacionais e comunitários; 

− Participar em júris, comissões e grupos de trabalho regionais, nacionais e 

comunitários, em situações que constituam matéria de interesse específico para a 

Região; 

− Assegurar a articulação com as entidades congéneres, nacionais e internacionais;  

− Exercer as demais funções que resultem de acordos regionais, nacionais ou 

comunitários, bem como outras que lhe sejam superiormente cometidas. 
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2.4.  DIREÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

2.4.1. DIREÇÃO 

 

A IRF é dirigida por um Inspetor Regional de Finanças, cargo de direção superior de 1.º grau, 

que assegura a missão e o exercício das competências conferidas por lei aos diretores 

regionais e as demais plasmadas na lei orgânica da IRF. 

A IRF compreende uma unidade orgânica nuclear, designada de Gabinete de Planeamento e 

Coordenação (GPC), dirigido por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1º 

grau, a quem compete assegurar as competências estalecidas na Portaria n.º 195/2016, de 11 

de maio.  

 

2.4.2. RECURSOS HUMANOS 

 

A IRF incorpora atualmente no seu mapa de pessoal um total de 16 trabalhadores (inferior em 

6% face ao ano anterior), incluindo o pessoal dirigente, manifestamente escasso para o 

cumprimento da missão deste órgão de controlo da Administração Pública Regional.  

 

Grupo de Pessoal Cargo/Carreira/Categoria Recursos Humanos  
(Junho 2016) 

Dirigente Cargo de direção superior 1º grau 1 

Dirigente Cargo de direção intermédia de 1º grau 1 

Técnico Superior Inspeção/Inspetor 10 

Técnico Superior/Técnico Superior 1 

Administrativo Assistente Técnico/Coordenador Técnico  2 

Assistente Técnico/Assistente Técnico 1 

Total   16 
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3. DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS  

 

3.1. CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

 

Antes de prosseguirmos com a identificação e caraterização dos potenciais riscos da IRF, 

afigura-se oportuno situar conceptualmente a definição e classificação do risco adotada por 

esta Inspeção Regional. 

 

Assim, em termos de conceitos, adotou-se as definições de “risco” e “gestão de riscos”, da 

Norma da Federation of European Risk Management Associations (FERMA), que a seguir se 

transcreve: 

“O risco pode ser definido como a combinação da probabilidade de um acontecimento e das 

suas consequências”  

“A gestão de riscos é o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os 

riscos inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem 

sustentada em cada atividade individual e no conjunto de todas as atividade.” 

No tocante à classificação do risco, a IRF acolheu a metodologia utilizada pela Inspeção-Geral 

de Finanças (IGF) no seu PPRCIC, a qual cinge-se à combinação das variáveis: probabilidade da 

ocorrência das situações que comportam o risco e o impacto estimado das infrações, para as 

quais estabeleceu as seguintes graduações: 

− Probabilidade de ocorrência: 

Alta: O risco decorre de um processo corrente e frequente da organização. 

Média: O risco está associado a um processo esporádico da organização que se admite 

que venha a ocorrer ao longo do ano. 

Baixa: O risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias 

excecionais. 

 

http://www.gov-madeira.pt/srpf/
mailto:irf@madeira.gov.pt


 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 
 

Avenida Zarco 9004-528 FUNCHAL  —  Tel. 291 212 100 — Fax 291 281 130 —  http://www.gov-madeira.pt/srpf/ — irf@madeira.gov.pt   
 

10 
− Impacto previsível: 

Alto: Da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros 

significativos para o Estado e a violação grave dos princípios associados ao interesse 

público, lesando a credibilidade da organização e do próprio Estado. 

Médio: A situação de risco pode comportar prejuízos financeiros para o Estado e 

perturbar o normal funcionamento da organização.  

Baixo: A situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos 

financeiros ao Estado, não sendo as infrações suscetíveis de serem praticadas 

causadoras de danos relevantes na imagem e operacionalidade da organização.   

 

3.2. MATRIZ DE RISCO 

Da combinação das variáveis apresentadas e respetivos graus de probabilidade de ocorrência 

e de impacto descritos no ponto anterior, elaboramos a seguinte matriz de riscos, onde se 

evidencia, para efeitos de qualificação/classificação dos mesmos, os possíveis níveis de risco: 

Matriz de Risco 

Probabilidade ocorrência 

Impacto previsível 

Alta Média Baixa 

Alto Elevado Elevado Moderado 

Médio Elevado Moderado Fraco 

Baixo Moderado Fraco Fraco 

 

 

 

http://www.gov-madeira.pt/srpf/
mailto:irf@madeira.gov.pt


 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 
 

Avenida Zarco 9004-528 FUNCHAL  —  Tel. 291 212 100 — Fax 291 281 130 —  http://www.gov-madeira.pt/srpf/ — irf@madeira.gov.pt   
 

11 
3.3. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE POTENCIAIS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

NA IRF 

Atento a atividade da IRF e as suas atribuições legais, a principal área de risco da IRF reside 

nas ações de controlo que realiza às entidades sujeitas à sua intervenção. 

A área de aquisição de bens e serviços não tem expressão significativa, pelo que o risco de 

corrupção é fraco. Refira-se que as aquisições de bens e serviços são por regra de valores 

muito reduzidos, sendo inscrito anualmente no orçamento desta Inspeção Regional, no 

tocante às rubricas em causa, um montante que ronda os €14.000,00. Note-se ainda que a IRF 

é um serviço simples, dependendo de procedimentos prévios autorizadores para a realização 

de despesa, instituídos anualmente pelas leis que aprovam os orçamentos e das respetivas 

leis de execução orçamental, estando concomitantemente sujeita aos procedimentos de 

contratação pública em vigor. A autorização da despesa é da competência do dirigente 

máximo desta Inspeção Regional (após a verificação/controlo orçamental e financeiro pela 

respetiva Unidade de Gestão), competindo a respetiva autorização de pagamento à Direção 

Regional do Orçamento e Tesouro (DROT), como organismo administrador da tesouraria do 

Governo Regional. 

Na área de gestão de recursos humanos (RH) os riscos de corrupção são, na prática, fracos. Os 

instrumentos de recrutamento utilizados para o efeito são, primeiramente, o da mobilidade 

interna, regulamentado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), sendo os 

recrutamentos operados, com recurso à Bolsa de Emprego Público da RAM (BEP-RAM), 

através da aplicação informática AGIR Recursos Humanos (Aplicação de Gestão Integrada de 

Recursos) e, secundariamente, através de procedimento concursal, ao abrigo e nos termos da 

LTFP e normativos regulamentadores aplicáveis. O risco inerente a remunerações e abonos 

devidos aos seus RH é fraco, dado serem processados pelo Departamento de Vencimentos do 

Gabinete de Apoio ao Secretário Regional, em conformidade com legislação em vigor sobre 

esta matéria, competindo ao dirigente máximo da IRF a autorização do seu processamento 

(após verificação orçamental e financeira da respetiva Unidade de Gestão), e do pagamento 

à DROT. 
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No tocante à gestão documental, os riscos são igualmente fracos, atento a gestão documental 

processar-se através de sistema informático de gestão documental. 

Relativamente à gestão e aprovisionamento de bens, os riscos são também fracos, por serem, 

no essencial, bens correntes/consumíveis (pequeno stock de material de escritório e de 

limpeza, mantido para as necessidades diárias da IRF), por norma requisitados à Direção 

Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados (DRPaGeSP), por requisição 

interna através da aplicação GeRFiP. 
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

Os regimes jurídicos aplicáveis à atividade inspetiva1 da IRF e ao seu pessoal2, compreendem 

disposições que por si só já constituem um meio de prevenir, em parte, situações geradoras 

de corrupção. De facto, para além da sujeição ao regime geral de impedimentos e 

incompatibilidades vigentes na Administração Pública, há outras situações que impendem em 

especial sobre os dirigentes e inspetores da IRF descritas no Decreto Legislativo Regional n.º 

19/2010/M, de 19 de agosto, que adaptou à RAM o Decreto-Lei n.º 170/2009, de 3 agosto, 

que estabelece o regime da carreira especial de inspeção. 

Neste contexto, releva igualmente o manual de procedimentos da IRF, onde se encontra 

estabelecido os procedimentos de controlo interno adotados em sede da atuação da IRF. 

Posto isto, atentas as atribuições da IRF, as suas áreas de atividade/intervenção e 

referenciados os potenciais riscos inerentes, oferece-nos por ora proceder à sua 

avaliação/qualificação e estabelecer as medidas preventivas consideradas adequadas para 

minimização da sua ocorrência. 

Para o efeito, elaboramos o Quadro 1 – “Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

e respetivas Medidas Preventivas, por Área de Atividade”, constante do Anexo I, onde se 

identifica, por área de atividade, os potenciais riscos da IRF, as medidas preventivas a 

implementar e respetivos responsáveis sectoriais.  

  

                                                             
1 Art.os 7.º a 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2005/M, de 24 de novembro, Decreto-Lei n.º 
276/2007, de 31 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro e demais legislação 
complementar ou subsequente. 
2 Respetiva lei orgânica e Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/M, de 19 de agosto, alterado pelo 
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da IRF, como instrumento 

de gestão dinâmico que é, será acompanhado na sua execução pelos responsáveis sectoriais 

identificados por área de atividade/intervenção, que farão um balanço das medidas 

preconizadas para prevenir a ocorrência dos potenciais riscos apurados e proporão, sempre 

que tal se mostre pertinente, necessidades de atualização das medidas preventivas adotadas 

e novas medidas preventivas a implementar, quer para os riscos já identificados quer para 

outros eventualmente reconhecidos/identificados ao longo do ano.  

O PPRCIC será monitorizado por responsável pela sua execução, designado pelo dirigente 

máximo desta Inspeção Regional, que elaborará um relatório de execução anual, após recolha 

dos contributos dos responsáveis sectoriais. 

O relatório elaborado deverá ser reportado até 30 de abril do ano subsequente, à Direção 

desta Inspeção Regional.  

Verificando-se, em virtude da monitorização anual efetuada, ser adequado reforçar os 

mecanismos existentes e/ou introduzir outros que permitam melhor prevenir ou minimizar 

os riscos de gestão já identificados ou outros que entretanto venham a ser reconhecidos, 

associados à corrupção e infrações conexas, o dirigente máximo da IRF determinará a revisão 

e atualização deste PPRCIC. 

O presente Plano, depois de aprovado, será objeto de divulgação por todos os colaboradores 

desta Inspeção Regional e publicado na página WEB específica desta Entidade. 

 

Inspeção Regional de Finanças, 16 de junho de 2016.  
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Anexo I 
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Quadro 1- Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e respetivas Medidas Preventivas, por Área de Atividade 

Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

Realização de ações de controlo ou de 

natureza disciplinar em órgãos, serviços e 

empresas onde exerçam funções, ou 

prestem serviços parentes ou afins, em 

qualquer grau da linha reta ou até ao 3.º 

grau da linha colateral. 

Moderado Divulgação do regime de impedimentos e 

incompatibilidades previsto no regime da carreira 

especial de inspeção, aprovado pelo DL n-º 170/2009, 

de 03/08, adaptado à Região pelo DLR n.º 19/2010/M, 

de 19/08, e na Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20/06, designadamente via disponibilização destes 

dispositivos legais na partilha da IRF e/ou na sua 

Intranet; 

Integração de, pelo menos, dois inspetores nas equipas 

de auditoria e em regime de rotatividade; 

Obrigatoriedade de indicação expressa, através de 

entrega de “Declaração de Inexistência de 

Impedimento, Incompatibilidade ou Inibição”, pelos 

Dirigente máximo  

 

 

 

 

 

Dirigente máximo 

 

Inspetores/Dirigente máximo 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

inspetores designados por cada ação, dirigente máximo 

e outros participantes nas ações de controlo. 

Realização de ações de controlo ou de 

natureza disciplinar em órgãos, serviços e 

empresas onde tenham exercido funções 

há menos de três anos ou onde as 

exerçam em regime de acumulação. 

Moderado Divulgação do regime de impedimentos e 

incompatibilidades previsto no regime da carreira 

especial de inspeção, aprovado pelo DL nº 170/2009, 

de 03/08, adaptado à Região pelo DLR n.º 19/2010/M, 

de 19/08, e na LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20/06, designadamente via disponibilização destes 

dispositivos legais na partilha da IRF e/ou na sua 

Intranet; 

Obrigatoriedade de indicação expressa, através de 

entrega de “Declaração de Inexistência de 

Impedimento, Incompatibilidade ou Inibição”, pelos 

Dirigente máximo 

 

 

 

 

 

Inspetores/Dirigente máximo 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

inspetores designados por cada ação, dirigente máximo 

e outros participantes nas ações de controlo. 

Aceitar hospedagem, onerosa ou 

gratuita, em estabelecimento que seja 

propriedade de dirigentes dos órgãos ou 

serviços inspecionados, quando estes 

sejam objeto de qualquer ação de 

natureza inspetiva. 

Fraco Divulgação do regime de impedimentos e 

incompatibilidades previsto no regime da carreira 

especial de inspeção, aprovado pelo DL nº 170/2009, 

de 03/08, adaptado à Região pelo DLR n.º 19/2010/M, 

de 19/08, e na LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20/06, designadamente via disponibilização destes 

dispositivos legais na partilha da IRF e/ou na sua 

Intranet; 

Assinatura de “Declaração de Inexistência de 

Impedimentos, Incompatibilidades ou Inibição”. 

Dirigente máximo 

 

 

 

 

 

Inspetores 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

Quebra de valores éticos e deveres 

funcionais e comprometer as regras 

deontológicas da carreira. 

Elevado Divulgação do manual de procedimentos da IRF, no 

qual consta na Parte II, os princípios éticos e normas de 

conduta, da lei orgânica da IRF, do regime da carreira 

especial de inspeção, aprovado pelo DL n-º 170/2009, 

de 03/08, adaptado à Região pelo DLR n.º 19/2010/M, 

de 19/08, e da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 

20/06, designadamente via disponibilização destes 

dispositivos legais na partilha da IRF e/ou na sua 

Intranet; 

Integração nas equipas inspetivas de, pelo menos, dois 
inspetores para realização de ações de controlo; 

Promoção da rotatividade dos inspetores; 

Dirigente máximo 

 

 

 

 

 

Dirigente máximo 

Dirigente máximo 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

Supervisão e acompanhamento dos colaboradores e 
das equipas inspetivas; 

Assinatura dos trabalhos realizados, designadamente 

relatórios de auditoria, com referência aos normativos 

legais/referenciais de auditoria utilizados; 

Atualização do manual de procedimentos da IRF e do 

seu código deontológico e de ética da IRF, bem como 

elaboração do regulamento da atividade inspetiva, a 

propor ao Inspetor Regional de Finanças, por forma a 

assegurar que estão em linha com as melhores práticas 

internacionais, designadamente com a ISA - 

Internacional Standards of Auditing (revistas). 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 

 

Inspetores/Técnicos Superiores 

 

Diretor de Serviços do GPC 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

Realização de ações de controlo pelo(s) 

mesmo(s) inspetor(es) na mesma área de 

atuação e/ou nas mesmas entidades. 

Moderado Integração nas equipas inspetivas de, pelo menos, dois 

inspetores para realização de ações de controlo;3 

Adequar o número de inspetores ao grau de 

complexidade de cada ação de controlo;4 

Promover/assegurar a rotatividade dos inspetores e a 

multidisciplinariedade na constituição das equipas de 

inspeção; 

Fomentar a partilha de informação e o espirito de 

equipa. 

Dirigente máximo 

 

Dirigente máximo 

 

Dirigente máximo 

 

 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 

                                                             
3 A sua implementação integral está condicionada ao incremento do número de inspetores e das prioridades de atuação determinadas, na sequência de 
análise de riscos. 
4 Idem nota rodapé 3. 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

Ausência de rigor ou omissão de factos 

relevantes nos relatórios de auditoria. 

 

Elevado Implementar e divulgar procedimentos e instrumentos 

de trabalho, designadamente via disponibilização 

destes dispositivos na partilha da IRF e/ou na sua 

Intranet; 

Promover a realização de ações de formação (internas 

e externas) sobre as diversas áreas de atuação; 

Monitorizar, acompanhar e orientar os trabalhos de 

auditoria; 

Controlos de qualidade aos relatórios e dossier de 

auditoria; 

Assinatura dos trabalhos realizados, designadamente 

papéis de trabalho e relatórios de auditoria, com 

 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 

 

 

Dirigente máximo 

 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 

 

Dirigente máximo/Diretor de 
serviços do GPC e outros 
colaboradores designados para o 
efeito. 

Inspetores 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Ações de Controlo 

referência aos normativos legais/referenciais de 

auditoria utilizados; 

Desenvolver o regulamento da atividade inspetiva, que 

inclua normas/parâmetros de controlo de qualidade, a 

submeter ao Inspetor Regional. 

 

 

 

Diretor de Serviços do GPC 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Emissão de informações técnicas 

Violação do dever de imparcialidade e do 

dever de isenção. 

Elevado 

 

 

 

 

Divulgação da LTFP, Parte II, Título IV, Capítulo I, Secção 

I, nomeadamente o artigo 73.º sob a epígrafe “Deveres 

do trabalhador”, designadamente via disponibilização 

destes dispositivos legais na partilha da IRF e/ou na sua 

Intranet; 

Decisões sujeitas sempre a validação; 

Privilegiar/promover a discussão das diferentes 

temáticas; 

Assinatura dos trabalhos realizados, com referência aos 

normativos legais/referenciais de auditoria utilizados. 

Dirigente máximo 

 

 

 

Dirigente máximo 

Dirigente máximo 

 

Inspetores/Técnicos Superiores 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Aquisição de bens e serviços 

Aquisição de bens desnecessários. Fraco Estabelecer procedimentos de controlo de, pelo menos, 

dois níveis, segregando assim as funções ao nível da 

avaliação e decisão; 

A aquisição de bens deve ser precedida de informação 

escrita descrevendo e justificando/fundamentando a 

necessidade; 

Elaborar anualmente estimativa das necessidades de 

aquisição de bens, por categorias de bens; 

Validação/decisão sobre a informação e estimativa de 

necessidades. 

Dirigente máximo/Diretor de 

Serviços do GPC 

 

Coordenador Técnico 

 

Coordenador Técnico 

 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Aquisição de serviços ou bens ao mesmo 

fornecedor. 

Fraco Estabelecer procedimentos de controlo de, pelo menos, 

dois níveis, segregando assim as funções ao nível da 

avaliação e decisão; 

A aquisição de serviços ou bens deve ser precedida de 

informação escrita descrevendo e 

justificando/fundamentando a necessidade; 

Promover a consulta a pelo menos 3 operadores no 

mercado; 

Validação/decisão sobre a informação para aquisição de 

serviços ou bens. 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 

 

 

Coordenador Técnico 

 

Coordenador Técnico 

 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Autorização de despesa não justificada ou 

insuficientemente justificada. 

Fraco Qualquer aquisição deve ser precedida de informação 

escrita descrevendo e justificando/fundamentando a 

necessidade; 

Elaboração de minuta de Informação Interna para 

aquisição de bens e serviços, com a definição da 

informação mínima que deverá constar para 

fundamentar a aquisição; 

Validação/decisão sobre a informação para aquisição de 

serviços ou bens. 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 

 

 

Juristas 

 

 

Dirigente máximo/Diretor de 
Serviços do GPC 

Não respeitar os procedimentos de 

contratação correspondentes ao valor da 

despesa a contrair. 

Fraco Qualquer aquisição deve ser precedida de informação 

escrita descrevendo a situação e 

justificando/fundamentando a necessidade; 

Dirigente máximo/Diretor de 

Serviços do GPC 
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Risco Identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

A informação deve permitir ao dirigente máximo saber 

o procedimento de contratação a adotar. 

Jurista/Coordenador Técnico 

Não verificação e conferência dos bens 

entrados na IRF. 

Fraco Implementação e divulgação de procedimentos de 

verificação e conferência de bens adquiridos e/ou 

requisitados à DRPaGeSP; 

Segregação de funções entre quem verifica e confere e 

quem requer os bens. 

Diretor de Serviços do GPC 

 

 

Coordenadores Técnicos 
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Risco identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Gestão de bens e aprovisionamento 

Recursos materiais (equipamento) não 

inventariados. 

Fraco Estabelecer procedimentos de registo/inventariação de 

recursos materiais (equipamentos) afetos à IRF, com 

indicação do local em que se encontram e respetivos 

destinatários responsáveis; 

Atualização do registo dos recursos materiais, sempre 

que se verifique alterações/substituições. 

Diretor de Serviços do GPC 

 

 

Coordenador Técnico 

Ausência de controlo de stock de bens 

correntes (consumíveis). 

Fraco Implementação de procedimentos para a gestão interna 

de stock de bens correntes; 

Registo atualizado dos bens correntes em stock. 

Diretor de Serviços do GPC 

 

Coordenador Técnico 
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Risco identificado Qualificação do Risco Medidas Preventivas Responsável 

Gestão Documental 

Falta de registo de 

documentação/correspondência. 

Fraco Estabelecer/implementar procedimentos de controlo ao 

nível do registo de documentação/correspondência; 

Segregação de funções, de pelo menos dois níveis, entre 

quem receciona a documentação/correspondência e 

quem a regista no sistema de gestão documental. 

Diretor de Serviços do GPC 

 

Coordenadores Técnicos 

Extravio ou deterioração de 

documentação. 

Fraco Estabelecer/implementar procedimentos relativos ao 

manuseamento e arquivo de documentação. 

Diretor de Serviços do GPC 

 

Acesso indevido ao arquivo. Moderado Estabelecer procedimentos e níveis de acesso ao arquivo 

de documentação; 

Registo dos acessos. 

Diretor de Serviços do GPC 

Coordenador Técnico 

http://www.gov-madeira.pt/srpf/
mailto:irf@madeira.gov.pt

