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I. Nota introdutória 

 

1. O relatório de atividades  

Dando cumprimento ao preconizado no Decreto-Lei (DL) n.º 183/96, de 27 de 

setembro1, vem a Inspeção Regional de Finanças (IRF) apresentar o seu Relatório de 

Atividades (RA). 

O presente RA tem por objetivo dar a conhecer as principais atividades que foram 

desenvolvidas pela IRF no ano de 2015, de acordo com o previsto no Plano de 

Atividades (PA), revisto em julho de 2015 e aprovado pelo Senhor Secretário Regional 

das Finanças e da Administração Pública. 

A referida revisão do PA da IRF de 2015 decorreu do Despacho n.º 9/2015, do 

Secretário Regional das Finanças e da Administração Pública, datado de 26 de maio, 

o qual, atenta a aprovação do Programa de Governo para os anos 2015 – 2019, 

preconizador de novas medidas programáticas, determinou a adaptação justificada 

dos PA aprovados para 2015 para os serviços tutelados pela Secretaria Regional das 

Finanças e da Administração Pública (SRF), em conformidade com as ditas medidas.  

Outrossim, com a integração de um novo inspetor regional na equipa, a partir de julho 

de 2015, tornou-se premente fazer um diagnóstico da IRF, pelo que se procedeu a 

uma análise dos ambientes interno e externo e à revisão dos SIADAP-RAM 2 1 e 3, a 

par da revisão do PA, garantindo desta forma o alinhamento dos diferentes 

instrumentos de planeamento e gestão.  

É de salientar no entanto que, tal como referido no próprio PA revisto, a identificação 

das prioridades de atuação da IRF tem por base uma análise periódica de riscos – 

essencial para identificar as áreas prioritárias de intervenção e o enfoque a dar nas 

ações a desenvolver – e nas orientações estratégicas do Senhor Secretário Regional 

das Finanças e da Administração Pública. 

                                                
1 Diploma que institui a obrigatoriedade dos serviços e organismos da administração pública elaborarem planos e 
relatórios anuais de atividades.  
2 Subsistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública regional, aprovado pelo Decreto 
Legislativo Regional (DLR) n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado e republicado pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de 
dezembro. 
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A metodologia de elaboração do RA assentou na disponibilização, por correio 

eletrónico, de fichas aos diferentes colaboradores para recolha de informação diversa. 

De seguida, esta informação foi tratada e uniformizada, tendo sido produzido o texto 

final.  

Este RA é composto por três partes. Na primeira é feito o enquadramento desta 

Inspeção, uma breve análise conjuntural e a apresentação das orientações e dos 

objetivos estratégicos que haviam sido definidos. De seguida é efetuada uma análise 

da atividade desenvolvida pela IRF durante o ano de 2015. Na última parte é 

apresentada a Autoavaliação do serviço, em conformidade com o DLR 27/2009/M, de 

21 de agosto.  

 

2. Enquadramento 

A IRF é um serviço simples que funciona na dependência direta do Senhor Secretário 

Regional das Finanças e da Administração Pública, vocacionado para o controlo e 

fiscalização da administração financeira da Região Autónoma da Madeira (RAM). 

 

2.1. Missão, Visão e Valores 

A missão da IRF é o controlo da administração financeira da RAM, cometido aos 

órgãos do Governo Regional, a par do apoio técnico especializado. 

A IRF pretende impulsionar uma cultura de rigor e boa gestão dos dinheiros públicos. 

Esta é a sua visão. 

Norteia a sua atuação pelos seguintes valores: 

 

 

 

 

Prossecução do 
interesse público 

Integridade 
Objetividade 

Rigor e 
Profissionalismo 

Competência Proporcionalidade 

Independência 
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2.2. Principais atribuições e competências 

Enquanto serviço de controlo estratégico da administração financeira da RAM, 

compete à IRF o exercício do controlo nos domínios orçamental, económico, 

financeiro e patrimonial, atendendo aos princípios da legalidade, da regularidade e da 

boa gestão financeira, contribuindo para a economia, eficácia e eficiência na 

realização das despesas públicas e na arrecadação das receitas. 

Tal materializa-se através de: 

a) Auditorias, inspeções, análises de natureza económico-financeira e outras 

ações de controlo às entidades abrangidas pela sua área de intervenção; 

b) Sindicâncias, inquéritos e averiguações às entidades abrangidas pela sua área 

de intervenção, bem como desenvolvimento de procedimentos disciplinares, 

quando necessários; 

c) Auditorias, inspeções, análises de natureza económico-financeira e outras 

ações de controlo às entidades que intervêm na execução e controlo das 

despesas cofinanciadas por fundos comunitários, bem como aos respetivos 

beneficiários; 

d) Apoio técnico especializado designadamente através da elaboração de 

projetos de diplomas legais, estudos e emissão de pareceres, coordenação e 

colaboração com os órgãos regionais, nacionais e comunitários em ações 

regionais de controlo dos recursos próprios comunitários, acompanhamento 

de missões comunitárias de controlo, apoio técnico em júris, comissões e 

grupos de trabalho, articulação com as entidades congéneres e demais 

funções que resultem da lei, de normativos e de acordos, regionais, nacionais 

ou comunitários, bem como outras que lhe sejam superiormente cometidas. 

Na decorrência da constituição do XII Governo Regional e das atribuições que foram 

cometidas à SRF pelo Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 3/2015/M, de 28 de 

maio, foi ainda integrado nesta inspeção as competências na área do controlo e da 

inspeção da atividade administrativa3 das autarquias locais. 

                                                
3 Lei n.º 27/96, de 1 de agosto, que aprova o regime jurídico da tutela administrativa, adaptada à RAM pelo DLR n.º 
6/98/M, de 27 de abril. 
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Para além da lei orgânica, foram conferidas à IRF competências acrescidas, por via 

de diversos diplomas legais, designadamente: 

a) Heteroavaliações e auditorias de avaliação sobre a aplicação do SIADAP-RAM 

nos organismos da administração pública regional4; 

b) Verificação das situações de incompatibilidades e impedimentos dos gestores 

públicos no âmbito de ações inspetivas a Empresas Públicas da Região 

Autónoma da Madeira5; 

c) Controlo financeiro das empresas públicas regionais6;  

d) Verificação do cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso (LCPA) através de auditorias periódicas às entidades que a violem ou 

que apresentem riscos acrescidos de incumprimento7; 

e) Fiscalização e controlo do cumprimento das regras de concessão de subsídios 

e outras formas de apoio8. 

A IRF, como órgão de controlo regional, participa no Conselho Coordenador (CC) do 

Sistema de Controlo Interno (SCI) da Administração Financeira do Estado. 

 

2.3. Breve análise conjuntural 

O ano de 2015 ficou marcado pelas eleições legislativas regionais, que ocorrerem no 

mês de março e que conduziu à tomada de posse do XII Governo Regional da 

Madeira, no dia 20 de abril. Este facto teve como consequência a alteração do 

Presidente do Governo e dos Secretários Regionais, com consequentes modificações 

orgânicas nas diferentes estruturas da Administração Pública Regional. Ao nível da 

                                                
4 Al. b) do n.º 3 do art.º 16.º conjugado com o n.º 2 do art.º 19.º e o n.º 3 do art.º 73.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de 
agosto, alterado e republicado pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro. 
5 N.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelos DLR n.ºs 2/2011/M, de 10 de janeiro, 
31/2013/M, de 26 de dezembro e 6/2015/M, de 13 de agosto. 
6 N.º 2 do art.º 12.º do DLR n.º 13/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelo DLR n.º 2/2011/M, de 10 de janeiro. 
7 Art.º 12.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 22/2015, de 17 de março, 66-B/2012, de 31 
de dezembro, 64/2012, de 20 de dezembro, e 20/2012, de 14 de maio, e n.º 6 do art.º 7.º do DL n.º 127/2012, de 21 
de junho, alterado pelo DL n.º 99/2015, de 2 de junho, e pelas Leis n.ºs 66-B/2012, de 31 de dezembro e 64/2012, de 
20 de dezembro. 
8 Art.º 14.º do DLR n.º 17/2015/M, de 30 de dezembro. 
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orgânica da IRF, importa salientar a integração de novas atribuições, derivada das 

modificações orgânicas ocorridas na SRF. 

Na IRF assistiu-se à mudança do seu dirigente máximo, a partir do dia 01 de julho. 

Este foi um ano de adaptação mútua dos colaboradores e da nova direção, com 

alterações ao nível dos procedimentos e dos métodos de trabalho, num processo 

gradual que ainda decorre, havendo necessidade de monitorização e ajustamentos 

constantes. 

 

2.4. Orientações gerais e específicas 

O Programa de Governo para 2015 – 2019 definiu como orientações gerais para a 

IRF a melhoria dos resultados e um maior impacto das ações desenvolvidas, em 

especial através da constituição de equipas multidisciplinares, organizadas por 

centros de competência especializados, do reforço das suas competências 

profissionais e da instituição de mecanismos de colaboração e cooperação com outros 

organismos de controlo regionais e nacionais, para partilha de experiências, com o 

objetivo de clarificar e harmonizar procedimentos, assentes nas melhores práticas.  

Estas orientações gerais concretizam-se por via de: 

 Aumento do número de auditorias e redução dos correspondentes prazos de 

duração; 

 Inclusão de recomendações aos serviços necessárias às correções de 

eventuais erros e omissões detetados, procurando o incremento da qualidade 

dos serviços públicos; 

 Promoção do desenvolvimento de uma cultura de controlo e rigor; 

 Reforço do controlo dos organismos do perímetro das Administrações Públicas 

da RAM; 

 Reforço do carácter preventivo da atuação da IRF, com o intuito de prevenir 

irregularidades e erros sistémicos; 

 Reforço da cooperação e relações institucionais, em especial com a Inspeção-

Geral de Finanças (IGF); 
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 Participação nas reuniões do CC e acompanhamento das ações levadas a 

cabo pelo SCI e colaboração com a Secção Especializada de Informação e 

Planeamento (SEIP); 

 Ações conjuntas com outras instituições de controlo ou auditoria dos serviços 

e organismos da APR por forma a criar sinergias. 

 

No PA de 2015 revisto, foram definidas como principais linhas estratégicas de 

atuação: 

 Promoção do desenvolvimento de uma cultura de rigor e de controlo; 

 Aumento do controlo da administração financeira da Região; 

 Desenvolvimento do controlo do sector público empresarial da Região; 

 Aposta na formação de pessoal altamente qualificado; 

 Valorização da vertente de apoio técnico ao Secretário Regional das Finanças 

e da Administração Pública; 

 Colaboração com outras instituições públicas de controlo; 

 Promoção e manutenção da imagem do serviço; 

 Participação no SCI. 

 

2.5. Objetivos estratégicos 

Com base nas orientações gerais e específicas acima descritas, foram definidos 3 

objetivos estratégicos para 2015: 

 

OE1: Acrescentar valor para as entidades inspecionadas 

Através, por um lado, do aumento da abrangência da ação da IRF, com ações de 

menor duração e âmbito mais restrito, apostando no desenvolvimento de uma cultura 

de controlo e rigor e acentuando o carácter preventivo da atuação desta inspeção e, 

por outro, da produção de relatórios claros, objetivos, com recomendações pertinentes 
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e exequíveis, que cheguem aos seus destinatários de forma célere, para que possam 

servir de apoio à tomada de decisão e ajudar na prevenção de irregularidades e erros 

sistémicos. 

Assegurar a respetiva implementação por via da realização de ações de follow-up 

para verificar o grau de acatamento das recomendações. 

Introdução gradual de procedimentos de controlo de qualidade, que permitam uma 

análise crítica ao trabalho desenvolvido e, por conseguinte, a alteração de 

procedimentos, sempre que tal se mostre adequado. 

 

OE2: Reforçar o capital humano da IRF e respetivas competências 

O aumento da eficácia, eficiência e qualidade da ação da IRF passa por uma 

permanente e adequada qualificação dos seus recursos humanos, seu principal ativo. 

Pretende-se identificar as necessidades de formação e de desenvolvimento 

profissional adequadas à melhoria do desempenho bem com promover a motivação 

e o desenvolvimento das respetivas competências e qualificações. 

 

OE3: Criar sinergias com outros organismos de controlo 

Reforçar os mecanismos de cooperação e coordenação com as inspeções setoriais e 

outras entidades integrantes do sistema de controlo interno regional e nacional, 

apostando num diálogo próximo, que fomente a troca de experiência e boas práticas. 
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II. A atividade da IRF 

Neste capítulo é apresentada a atividade desenvolvida pela IRF nas áreas core e de 

apoio, durante o ano de 2015, os resultados obtidos e os recursos utilizados. 

 

1. Resultados chave 

É evidente o empenho da IRF, no sentido do cumprimento dos objetivos estratégicos 

e operacionais traçados, em particular no que concerne ao aumento do número de 

auditorias a realizar e a redução dos correspondentes prazos de duração:  

- Aquando da revisão do PA em julho de 2015 incrementou-se de forma significativa 

o número de ações previstas (aproximadamente mais 79%, em comparação com a 

versão inicialmente aprovada do PA 2015).  

- Relativamente ao ano transato, verifica-se um acréscimo substancial na atividade da 

IRF. Em 2014 os inspetores participaram em 16 ações de controlo, abrangendo 13 

entidades, tendo sido emitidos 5 relatórios e efetuadas 4 recomendações, que se 

comparam com os resultados abaixo indicados, relativos a 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

44 
Solicitações de Apoio Especializado 

 

13  
Relatórios de 

auditoria 
emitidos 

22 
Pareceres / 

Estudos 
efetuados 

30 
Entidades 
auditadas 

60 
Recomendações 

efetuadas 

1  
Protocolo de 
cooperação 
celebrado  

14 
Análises de 
Denúncias/ 

Participações 
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1.1. Principais recomendações 

As ações concluídas no ano de 2015 versaram essencialmente sobre o cumprimento 

da Lei de Pagamentos e Compromissos em Atraso, sobre o cumprimento das regras 

da contratação pública, sobre a conformidade legal de despesas (designadamente 

encargos com horas extraordinárias e aquisição de bens e serviços), para além dos 
controlos ex-post no âmbito do PRODERAM. 

Nos pontos seguintes são apresentadas as principais recomendações incluídas 

nesses relatórios, que importa salientar por serem matérias transversais que poderão 

contribuir para a melhoria dos procedimentos das entidades: 

 Deve ser assegurada uma adequada segregação das funções de execução 

orçamental e de controlo orçamental e financeiro; 

 As entidades devem proceder ao registo tempestivo de todas as faturas e de 

todos os encargos no sistema de informação contabilística, e adotar medidas 

no sentido de dar cumprimento integral ao disposto n.º 2 do artigo 5.º da LCPA 

e n.º 4 do artigo 7.º do DL n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado 

pelo DL n.º 99/2015, de 02 de junho; 

 O sistema informático GeRFiP deve ser utilizado esgotando todas as suas 

potencialidades, evitando o registo paralelo em mapas de Excel; 

 O módulo de “Gestão de contratos” do GeRFiP deve ser usado, dado constituir 

uma ferramenta que possibilita um maior controlo da respetiva execução 

financeira; 

 As entidades devem assegurar que os compromissos plurianuais registados 

no Sistema Central de Encargos Plurianuais (SCEP) do SIGORAM estão 

atualizados, conforme estipulado nas regras de execução do orçamento, de 

modo a refletir a programação financeira em vigor; 

 As despesas com pessoal e outras que se integrem no conceito de despesas 

permanentes, devem ser registadas por um período deslizante de três meses, 

conforme o disposto no manual da LCPA da Direção-Geral do Orçamento; 
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 As entidades devem proceder à reconciliação dos seus saldos com os dos 

seus principais fornecedores e outros credores (instituições de crédito, 

beneficiários de apoios, entre outros), particularmente com referência a 31 de 

dezembro de cada ano, permitindo assim validar e registar tempestivamente 

os valores em dívida no Mapa de Valores em Dívida (MVD); 

 Deve ser assegurada uma adequada segregação de funções nas fases de 

autorização, processamento, verificação, liquidação e pagamento da despesa; 

 As ordens de pagamento devem ser emitidas em nome da entidade/fornecedor 

que efetivamente forneceu o bem ou prestou o serviço; 

 O pagamento das despesas tem de ser devidamente autorizado pela entidade 

competente e as correspondentes ordens de pagamento validadas com as 

assinaturas devidas; 

 Apenas podem ser autorizados pagamentos perante os documentos de 

suporte, nomeadamente a fatura ou documento equivalente; 

 Todas as despesas, para além de devidamente fundamentadas, têm 

obrigatoriamente de visar a satisfação das necessidades e a prossecução de 

objetivos de interesse público. 

 
 
 
2. Execução do Plano de Atividades 

 

2.1. Ações de controlo 

 

Durante o ano de 2015 os inspetores participaram em 35 ações, distribuídas pelas 

diferentes áreas de atuação da IRF, como seguidamente se apresenta. 

 

 

 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 
 

16 
 

 

 

 

 

2.1.1. Administração Pública Regional (APR) 

Os inspetores da IRF participaram em 11 ações de controlo aos serviços do subsetor 

da APR, que incidiram, na sua maior parte, no controlo do cumprimento da LCPA. Os 

apoios financeiros concedidos pelo Governo Regional, encargos com o pessoal e 

despesas realizadas no âmbito do “Programa de Reconstrução da Madeira”, foram 

também objeto de controlo financeiro pela IRF no ano de 2015. 

 

 

 

2.1.2. Sector público empresarial (SPE) 

A atuação da IRF sobre o sector público empresarial da Região visou essencialmente 

a verificação do cumprimento da LCPA e das regras de contratação pública, para além 

Acompanhamento FC
14%

Auditoria AL
20%

Auditoria APR
32%

Auditoria SPE
34%

Figura 1- Ações de controlo realizadas 

Figura 2- Ações de controlo APR 

Ações Realizadas Total
Auditoria ao "Programa de Reconstrução da Madeira" 1
Auditoria orientada - contrato programa 1
Auditoria a subsídios e apoios  concedidos 2
Controlo das horas extraordinárias 2
Auditoria ao cumprimento da LCPA 5

Total 11
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de algumas auditorias a áreas específicas, onde se incluiu o sistema de controlo 

interno, num total de 12 ações.  

 

 

2.1.3. Administração Local (AL) 

No ano de 2015 a IRF realizou 7 ações de controlo às autarquias locais. Estas visaram 

o controlo financeiro de despesas com aquisição de bens e serviços realizadas por 

autarquias locais e ainda averiguações com vista a concluir acerca da legalidade de 

atos praticados.  

 

 

 

2.1.4. Fundos comunitários 

As ações de controlo realizadas no ano de 2015 a projetos cofinanciados por fundos 

comunitários foram efetuadas ao abrigo do protocolo celebrado com a Inspeção-Geral 

da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT). 
Tratam-se de controlos ex-post a projetos de investimentos do PRODERAM9, 

cofinanciados pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), em 

                                                
9 Programa de Desenvolvimento Rural para a RAM. 

Figura 3- Ações de controlo SPE 

Figura 4- Ações de controlo AL 

Ações Realizadas Total
Averiguação do cumprimento das regras de contratação pública 2
Auditoria para esclarecer divergências no montante reportado da dívida 1
Auditoria aos Gastos e Passivo 1
Auditoria aos Rendimentos e Ativos Correntes 1
Auditoria aos Ativos Não Correntes 1
Auditoria ao Sistema de Controlo Interno 1
Auditoria ao cumprimento da LCPA 5

Total 12

Ações Realizadas Total
Averiguação com vista a aferir da legalidade dos atos praticados 4
Auditoria às despesas com a aquisição de bens e serviços 3

Total 7
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conformidade com o Regulamento (UE) N.º 65/2011 da Comissão, de 27 de janeiro, 

que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do 

Conselho, de 20 de setembro, relativas aos procedimentos de controlo e à 

condicionalidade no que respeita às medidas de apoio ao desenvolvimento rural.  

 

 

 

2.1.5. Grau de colaboração dos organismos auditados 

Nos termos do n.º 4 do art.º 12.º do DLR n.º 18/2005/M, de 24 de novembro, diploma 

que aprova a orgânica da IRF, deve esta inspeção fazer constar no seu relatório anual 

de atividades os obstáculos colocados ao normal exercício da sua ação. 

Nesse sentido, há a relatar o seguinte: 

 Sociedades de Desenvolvimento 

Não foram facultados à IRF os esclarecimentos nem a documentação 

solicitada no âmbito de averiguações conduzidas junto dessa entidade, apesar 

de solicitados reiteradamente. Este facto impossibilitou a IRF de emitir 

qualquer parecer, tendo sido deliberado o início de uma nova ação de controlo 

com vista ao integral esclarecimento das matérias em apreço. 

 SESARAM, EPE 

Não foi facultada a informação solicitada, nomeadamente a identificação dos 

factos concretos que substanciam os indícios de irregularidades comunicados 

à IRF, que permitisse dar continuidade às averiguações realizadas junto desta 

entidade. Não obstante, a IRF adotou procedimentos alternativos, por forma a 

obter a informação necessária para poder dar seguimento ao processo. 

 

Figura 5- Acompanhamento Fundos Comunitários 

Ações Realizadas Total
Ação de follow up à implementação das recomendações dirigidas ao gestor dos 
fundos 1
Controlos ex-post a projetos do PRODERAM cofinanciados pelo FEADER, para 
verificação do cumprimento das normas comunitárias nacionais e regionais 4

Total 5
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2.2. Apoio técnico especializado 

Durante o ano de 2015, a IRF deu resposta a 44 pedidos de apoio técnico 

especializado em diversas áreas. 

Estes pedidos consubstanciaram-se, essencialmente, na elaboração de estudos e 

pareceres sobre variadas matérias, na análise de denúncias e participações e em 

pareceres sobre projetos de diplomas, entre outros, conforme se apresenta na figura 

seguinte. 

 

 

O apoio especializado prestado versou sobre diversas matérias, conforme 

apresentado no quadro seguinte. 

 

Figura 6 - Apoio Técnico Especializado 
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  Figura 7 - Principais matérias do apoio técnico especializado 

Tipologia

3 Situações de eventual incumprimento da LCPA (não reporte de despesas nos MPA, assunção 
de despesas sem cabimento, entre outras ).

3 Casos de potencial incumprimento das regras da contratação pública.
1 Processo de reclamação de créditos relativo a um contrato programa.

13 6 Outros

1
Análise comparativa conceptual dos conceitos "Passivo", "Provisão" e "Passivo Contingente", 
constante dos diferentes normativos contabilísticos adotados pelas entidades do perímetro da 
APR.

2 Acesso à documentação constante dos processos de auditoria por terceiros.

6
Obrigações declarativas dos gestores públicos nos termos do n.º 8 do artigo 16.º do DLR n.º 
12/2010/M, de 5 de agosto.

1 Atribuições e competências da IRF no respeitante à tutela administrativa.

2
Obrigatoriedade de pedir parecer prévio vinculativo ao SRF e de comunicação à IRF da 
concessão de subsídios/apoios, nos termos a que se refere o capítulo VIII do DLR n.º 
18/2014/M, de 31 de dezembro.

1
Parecer relativo à comunicação à Inspeção-Geral de Finanças das transferências efetuadas 
pelas Regiões Autónomas para as fundações, nos termos a que se refere o n.º 9,º do art.º 22º 
da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro.

1 Afetação de pessoal técnico especializado para o acompanhamento de ações inspetivas, na 
qualidade de peritos.

18 4 Outros

1
Parecer sobre a proposta da 2.ª alteração ao DLR n.º 6/2015/M, de 1/6 (regime de cooperação 
técnica e financeira entre a AR e AL).

1
Parecer sobre o diploma que regula a atribuição do subsídio social de mobilidade no transporte 
aéreo e marítimo entre as Ilhas da Madeira e do Porto Santo.

1 Parecer sobre a proposta de diploma que aprova a execuçaõ do ORAM para 2015.
4 1 Parecer sobre a proposta de diploma que aprova o ORAM para 2016.

1
Validação do reporte subsídios de acordo com o previsto no diploma que aprova o ORAM de 
2014.

1 Elaboração da CRAM 2014 - capítulo do Sistema de Controlo Interno.
5 3 Outros

Acompanhamento 
dos PGRCIC

1 1
Participação em 
comissões e 
grupos de trabalho

1 1
Acompanhamento 
SIADAP

Elaboração de ferramentas para monitorização do objetivo de qualidade

1 1

Difusão, para todos os organismos públicos, das orientações emitidas pelo Conselho de 
Prevenção da Corrupção  sobre a atualização dos planos de prevenção e a elaboração dos 
respetivos relatórios anuais de execução.

Participação no Comité de Acompanhamento do Programa  “Madeira 14-20”.

Estudos e 
pareceres

Matérias
Análise de 
denúncias e 
participações

Pareceres sobre 
diplomas

Outros
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2.3. Relações Externas 

Em termos de relações externas, atento o objetivo estratégico de criar sinergias com 

outros organismos de controlo, foram levadas a cabo durante o ano de 2015 as 

seguintes iniciativas: 

 A 10 de novembro, foi celebrado um protocolo de cooperação entre, por um 

lado, a Secretaria de Estado do Orçamento e a IGF e, por outro, a SRF e a 

IRF. 

Este protocolo teve por objeto desenvolver um quadro de cooperação técnica 

e de formação especializada, visando o reforço da eficiência, da eficácia, da 

racionalidade e da complementaridade no exercício das correspondentes 

missões.  

Abrange a execução de ações de controlo (auditorias, inspeções e outras 

intervenções) a entidades (regionais e/ou locais) sedeadas no território da 

RAM, as quais poderão ser executadas conjuntamente por inspetores da IGF 

e da IRF, bem como a realização de ações de formação, ministradas pela IGF, 

no domínio das matérias que integram as respetivas competências, 

designadamente o controlo financeiro; 

 A IRF participou nas 32.ª e 33.ª reuniões do CC do Sistema de Controlo Interno 

(SCI), que se realizaram em Lisboa, e que contaram com a participação dos 

dirigentes máximos da IGF, inspeções setoriais e da Inspeção Regional da 

Administração Pública (Açores). O SCI visa assegurar o exercício coerente e 

articulado do controlo no âmbito da Administração Pública, pelo que a 

participação ativa da IRF e colaboração com as respetivas secções 

especializadas é essencial para a troca de experiências, harmonização de 

procedimentos e coordenação das ações; 

 Participou ainda na reunião da Seção Especializada Informação e 

Planeamento (SEIP) do SCI que se realizou no dia 26 de janeiro; 

 Realizou-se, no passado mês de setembro, uma sessão de esclarecimentos 

com a Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC) com o 

objetivo principal de harmonizar procedimentos e esclarecer aspetos 

relacionados com a instrução dos processos a remeter para esta entidade, no 
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sentido de se obter uma maior eficácia, eficiência e qualidade nas ações 

inspetivas; 

 Foram tidas reuniões com representantes de algumas inspeções setoriais, 

designadamente da Inspeção Regional de Educação (IRE), por forma a 

reforçar a coordenação das ações a desenvolver; 

 Foi realizada uma reunião com o Serviço Regional de Proteção Civil da 

Madeira (SRPCM), no âmbito de uma auditoria que esta entidade está a 

desenvolver, no sentido de equacionar um possível apoio por parte da IRF; 

 Um inspetor da IRF integrou a equipa de uma auditoria financeira ao PAEF-

RAM, realizada pela IGF a uma entidade da Região. 

 

2.4. Análise SWOT – Medidas implementadas 

Na revisão do plano de atividades para 2015, foram identificadas algumas medidas 

que seria importante implementar, pelo que se faz agora o balanço dos principais 

resultados conseguidos: 

Recursos Humanos 

 Não foi ainda possível concretizar o objetivo de constituição de equipas 

multidisciplinares, organizadas por centros de competência, dada a limitação 

de recursos humanos existente. A especialização dos inspetores está 

inevitavelmente condicionada ao incremento dos recursos humanos da IRF. 

Não obstante, no planeamento das ações e afetação dos recursos humanos 

tem sido levada em consideração a experiência do inspetor em anteriores 

auditorias similares, por forma a retirar benefícios das experiências adquiridas;  

  Foram consultados diversos organismos da APR, na sequência da saída de 

um inspetor com larga experiência no final do mês de maio, tendo-se 

concretizado a mobilidade de dois elementos para a IRF, um inspetor e um 

técnico superior, durante o segundo semestre de 2015. Foram ainda 

integrados 2 inspetores da extinta Inspeção Regional Administrativa, uma vez 

que a IRF passou a integrar as competências dessa entidade; 
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 Abriu-se uma oferta de emprego para a carreira de inspetor na Bolsa de 

Emprego Público da RAM que decorreu até ao final do ano de 2015, tendo-se 

realizado entrevistas de seleção de candidatos. O processo de apreciação final 

dos mesmos está em fase de conclusão. Não obstante, importa referir a 

dificuldade identificada em encontrar dentro da APR recursos humanos 

disponíveis e com o perfil adequado à carreira inspetiva; 

 Foi atualizado o SIADAP-RAM 1 para ajustá-lo ao novo planeamento 

estratégico e, em consequência, foram redefinidos os objetivos individuais dos 

colaboradores da IRF, em articulação com os objetivos e com o plano de 

atividades do organismo; 

 Em 9/10/2015, foram aprovados pelo Secretário Regional das Finanças e da 

Administração Pública os questionários para avaliação interna a efetuar pelos 

membros da equipa no final de cada ação, tendo sido implementados nas 

ações concluídas a partir dessa data; 

 Em termos de ações de formação, para além da já referida sessão de 

esclarecimentos com a SRMTC, realizou-se no mês de outubro uma formação 

em GeRFiP10, ministrada pela Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública (ESPAP), a qual foi promovida pela DROT na 

sequência de proposta da IRF, aberta a todos os colaboradores do GR 

(incluindo da IRF); 

 Foram tidas reuniões com a Direção Regional do Património e Gestão de 

Serviços Partilhados (PaGeSP), a Direção Regional da Administração Pública 

e da Modernização Administrativa (DRAPMA) e a Autoridade Tributária (AT), 
no sentido de serem organizadas no próximo ano ações de formação de Excel 

e Word direcionadas para as necessidades específicas dos inspetores, 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e Auditoria e Fiscalidade, 

respetivamente, tendo ainda sido remetido à DRAPMA o levantamento mais 

completo das necessidades de formação; 

 Introduziram-se reuniões mensais com todos os inspetores e técnicos da IRF, 

com a inclusão de sessões de formação em cascata, versando temáticas 

                                                
10 Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado. 
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diversificadas, em função das necessidades identificadas e das áreas de 

especialidade de cada inspetor; 

 Foi instituída a prática de difusão dos manuais de formação por todos os 

colaboradores e sessões de apresentação pelos colaboradores que 

participaram nas referidas ações de formação. 

Instalações, Equipamentos e Rede 

  Concretizou-se a mudança de instalações da IRF, por forma a assegurar maior 

proximidade física de todos os elementos da equipa, não obstante o espaço 

físico ser ainda manifestamente insuficiente para as necessidades; 

 Os problemas identificados ao nível do Hardware foram resolvidos pela 

PaGeSP;  

  Desenvolveram-se ferramentas em Excel por forma a colmatar a lacuna de 

aplicações informáticas que possibilitem um adequado planeamento e gestão 

de recursos e o registo das horas despendidas por ação, as quais, não 

obstante, não correspondem integralmente às necessidades; 

 Internamente foram designados colaboradores para participar no processo de 
identificação dos conteúdos a publicar na página da IRF na Internet, embora a 

concretização deste projeto esteja também dependente da disponibilidade dos 

técnicos da PaGeSP; 

 A IRF participou ativamente em reuniões com a DRAPMA e a PaGeSP com o 

objetivo de definir as principais etapas para a implementação de um sistema 

de gestão da informação e da documentação. Foi internamente designada 

uma equipa para implementação deste sistema, sob a orientação do técnico 

de gestão documental da SRF, tendo também sido definido um calendário para 

a concretização das metas traçadas. Os trabalhos foram iniciados a 9 de 

novembro. 

Procedimentos e metodologias de trabalho 

 Foi construída uma matriz de riscos, que é atualizada periodicamente com os 

diversos riscos identificados, atendendo a fontes de informação distintas. O 

resultado da análise de riscos efetuada é apresentado trimestralmente ao 
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Senhor Secretário Regional, e tem servido de base para a identificação das 

prioridades de atuação; 

 Foi dado início ao processo de revisão do manual de procedimentos, sem que, 

contudo, tenha ainda sido concluído, dada a dimensão do trabalho. Principiou-

se também o levantamento de processos das ações, com recurso a 

fluxogramas; 

  Iniciou-se o desenvolvimento de modelos para assegurar a harmonização de 

procedimentos e auxiliar as equipas. Foi definido um modelo tipo de relatório 

de auditorias, minutas de despachos e de ofícios. Trata-se de um trabalho ao 

qual irá ser dada continuidade; 

 Iniciou-se o desenvolvimento de papéis de trabalho para uniformizar o 

planeamento das ações de controlo e definida uma estrutura que assegure 
uma adequada organização dos dossiers de auditoria; 

 Introduziram-se novos procedimentos de controlo de qualidade, 

designadamente em termos de revisão de relatórios. Não obstante, existe 

ainda a necessidade de ser instituída uma equipa e aprovado um regulamento 

de controlo de qualidade, por forma a assegurar que os relatórios cumprem 

com os critérios definidos; 

 Tem-se verificado um acompanhamento pelo inspetor regional do andamento 

dos trabalhos, mediante reuniões periódicas com cada equipa para definição 

da estratégia de ação e esclarecimento de questões. O inspetor regional tem 

liderado todas as reuniões de abertura e encerramento das ações junto das 

entidades auditadas. 

 

2.5. Modernização Administrativa 

Dispõe o art.º 40.º do DL 135/99, de 22 de abril11, que os planos e relatórios de 

atividade devem contemplar as medidas de modernização administrativa que o 

                                                
11 Define os princípios gerais de ação a que devem obedecer os serviços e organismos da Administração Pública na 
sua atuação face ao cidadão, bem como reúne de uma forma sistematizada as normas vigentes no contexto da 
modernização administrativa. 
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serviço se propõe desenvolver, nomeadamente relativas à desburocratização, 

qualidade e inovação. 

Neste domínio, realizaram-se diversas iniciativas no ano de 2015, algumas das quais 

já referidas, e que seguidamente se enumeram: 

 Melhoria de processos com a revisão do manual de procedimentos e definição 

de minutas de papéis de trabalho (processo ainda em curso); 

 Introdução de questionários de avaliação das ações; 

 Desenvolvimento de ferramentas em Excel para planeamento e organização 

das ações; 

 Implementação de um sistema de gestão da informação e da documentação. 
No ano de 2015 foram tidas várias reuniões com os principais stakeholders, 

tendo sido apresentado à tutela um cronograma de execução. Os trabalhos 

iniciaram-se em novembro tendo sido concluídas as duas primeiras fases do 

trabalho, designadamente a organização física do espaço do arquivo e a 

identificação das unidades; 

 Harmonização de processos com a introdução de alguns modelos (modelo tipo 
de relatório de auditorias, dossier tipo de auditoria, minuta de despacho de 

início de auditoria e ofício de comunicação de auditoria); 

 Introdução, no modelo de relatório, de um sumário executivo que possibilite 

aos decisores do órgão auditado a identificação, de forma mais imediata, das 

principais conclusões da auditoria; 

 Inclusão de um novo anexo ao relatório de auditoria para que os organismos 

se pronunciem, em sede de contraditório institucional, quanto às 

recomendações efetuadas, assegurando a obtenção de feedback acerca da 

exequibilidade das mesmas; 

 Introdução de procedimentos de controlo de qualidade, designadamente 

através da revisão dos projetos de relatório. 
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2.6. Outras Atividades e Projetos 

Para além das atividades inerentes à sua missão, a IRF desenvolveu durante o ano 

transato diversas atividades de apoio, necessárias para a prossecução da sua missão, 

das quais se destacam:  

Projetos em curso: 

 Revisão da orgânica da IRF; 

 Atualização do inventário do imobilizado fixo da IRF no módulo de imobilizado 

em GeRFiP (carece do envolvimento de outros Serviços, para ser concluído); 

Projetos concluídos: 

 Definição dos objetivos dos colaboradores, para 2015/2016, no âmbito do 

sistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração 

pública (SIADAP-RAM 3); 

 Revisão do SIADAP-RAM 1 para 2015; 

 Definição do SIADAP-RAM 1 para 2016; 

 Revisão do Plano de Atividades para 2015; 

 Plano de Atividades para 2016; 

 Participação na elaboração da Conta da RAM (CRAM) de 2014 e na proposta 

de Orçamento da RAM (ORAM) para 2016; 

 Acompanhamento mensal da execução orçamental e da posição financeira da 

IRF. 

 

3. Atividades não previstas e atividades não desenvolvidas 

No plano de atividades para 2015 revisto estavam previstas 34 ações de controlo, 

distribuídas pelos diferentes subsetores da administração pública, tendo a IRF 

realizado 35 ações. Não obstante, não foi possível cumprir na íntegra o plano previsto, 

atendendo às solicitações surgidas no decorrer do ano e ainda à análise de riscos que 

foi sucessivamente efetuada, circunstâncias que obrigaram à não realização de 

algumas das ações inicialmente previstas, que, atenta a escassez de recursos 
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humanos, foram substituídas por outras, tal como se pode observar pelos quadros 

apresentados de seguida.  

 

 

 

 

 

4. Recursos  

No ano de 2015 a IRF dispôs de um conjunto de recursos humanos, materiais e 

financeiros, que se apresenta e caracteriza resumidamente nos pontos seguintes, 

fazendo-se o balanço dos recursos planeados e dos efetivamente utilizados.  

 
4.1. Evolução dos recursos humanos 

O número de efetivos continua a ser escasso. Esta situação é tanto mais grave quanto 

se tem verificado um aumento sucessivo das áreas de intervenção desta inspeção.  

Área de intervenção N.º de 
ações

Auditoria ao cumprimento das regras de contratação pública - regime de tarefa e 
avenças
Auditoria ao cumprimento da LCPA
Auditoria ao Sistema de Controlo Interno - geração  de proveitose cobrança de dívidas 
de terceiros
Auditoria ao cumprimento da LCPA

Total 4

Auditoria 
APR

Auditoria 
SPE

2

2

Área de intervenção
N.º de 
ações

Auditoria AL Averiguação com vista a aferir da legalidade dos atos praticados 1
Auditoria orientada - contrato programa 
Auditoria a subsídios e apoios  concedidos 
Auditoria ao Sistema de Controlo Interno
Auditoria ao cumprimento da LCPA

Total 5

Auditoria APR

Auditoria SPE

2

2

Figura 8- Ações previstas e não realizadas 

Figura 9- Ações realizadas e não previstas 



 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 
 

29 
 

Ao terminar o ano de 2015, o mapa de pessoal da IRF contava com um total de 17 

trabalhadores, 2 dos quais em situação de baixa prolongada, não sendo previsível a 

data do seu retorno ao serviço.  

 

 

 
 

 

Durante o final do primeiro semestre de 2015 verificou-se a saída de um inspetor com 

muita experiência para a SRMTC. 

No início do segundo semestre foram integrados na equipa, tal como já referido, dois 

inspetores provindos da extinta Inspeção Regional Administrativa. Em setembro 

verificou-se uma mobilidade intercarreiras, tendo a equipa de inspetores sido 

reforçada com mais um elemento, que contudo encontra-se ausente desde novembro 

por motivo de doença. 

De referir que os dois novos inspetores, estão em fase formação interna (on the job), 

dada a necessidade de adquirirem conhecimentos sobre técnicas de auditoria, 

procedimentos e métodos de trabalho da IRF. 
 

4.2. Absentismo 

No ano transato, o absentismo na IRF atingiu os 643,5 dias, o que representa uma 

ausência média de aproximadamente 38 dias por colaborador. De referir que 355,5 

dias foram ausências por período de férias, a principal causa do absentismo (55%), 

Saídas Entradas

Direção superior 1 1 1 1
Direção intermédia 0 0 0 0
Inspetor 9 1    a) 3    b) 11     d)  
Técnico Superior 1 0 1    c) 2
Assistente Técnico/ Coordenador Técnico 2 0 0 2      d)  
Assistente Operacional 1 0 0 1

14 2 5 17

a) Data de saída: 1/6/2015
b) Datas de entrada: 2 colaboradores a 06/07/2015 e 1 colaborador a 01/09/2015
c) Data de entrada: 20/07/2015
d) 1 colaborador em situação de baixa prolongada

Administrativo

TOTAL

Situação a 
31/12/2014

Movimentos do ano Situação a 
31/12/2015

Dirigente

Grupo de Pessoal Cargo/ Carreira/ Categoria

Técnico Superior

Figura 10 - Evolução dos Recursos Humanos 
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representando as situações de doença a segunda maior causa de absentismo (269 

dias, correspondentes a 42% do total das faltas verificadas no ano de 2015). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.3. Recursos Humanos utilizados 

De acordo com o previsto no PA revisto, a IRF planeava dispor de 18 colaboradores 

no ano de 2015 a que corresponderia 211 Unidades Equivalentes de Recursos 

Humanos (UERH). 

No entanto, atendendo ao movimento verificado em termos de entradas e saídas, o 

número de efetivos ficou um pouco aquém do planeado, pelo que se verificou um 

número de UERH efetivo menor (200), como se pode verificar no quadro abaixo: 

 

 

 

Causas  Dias Ausência
Assist. familiar 13
Doença 269
Falecimento de familiar 5
Outras situações 1
Por período férias 355,5
Total 643,5

Recursos Humanos Pontuação
n.º efetivos Pontuação n.º efetivos Pontuação n.º efetivos Pontuação

Dirigentes - Direção superior 20 1 20 1 21 0 1
Dirigentes - Direção intermédia 16 0 0 0 0 0 0
Técnico superior 12 14 168 13 156 -1 -12
Coordenador técnico 9 2 18 2 18 0 0
Assistente técnico 8 0 0 0 0 0 0
Assistente operacional 5 1 5 1 5 0 0
TOTAL 18 211 17 200 -1 -11

Resultado DesvioPlaneados

Figura 11- Causas do absentismo 

Figura 12- Recursos Humanos Planeados e Efetivos 
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4.4. Formação 

A qualificação dos recursos humanos é uma das apostas estratégicas da IRF. Neste 

sentido, procurou-se, no ano de 2015, suprir algumas das lacunas ao nível da 

formação que haviam sido identificadas pela equipa, cuja súmula se apresenta no 

quadro abaixo. Não obstante, existe ainda um longo trabalho a fazer na formação 

especializada dos recursos humanos, sendo esta uma questão a ter muito presente 

no ano de 2016, procurando adequar cada vez mais a formação às necessidades 

concretas sentidas. 

 

 

Em termos da formação que estava prevista no plano de atividades para 2015 revisto, 

não foi possível, por dificuldades de conciliação de agenda, efetuar as formações 

Área
Total horas N.º  

participantes
Horas/ 

participante
Auxílios de Estado na Madeira 14 4 3,5
A Gestão Financeira e a Prestação de Contas em Sistema GERFIP 27 1 27
Código do Procedimento Administrativo 12 1 12
Word Nível 2 3 1 3
Formação GERFIP 35 10 3,5
Contabilidade de gestão na Administração Pública 8 1 8
Procedimentos de Auditoria e Amostragem 10 1 10

Figura 13- Desvio verificado nos Recursos Humanos 

Figura 14- Ações de formação frequentadas 
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específicas de Word, Excel, Outlook e Acrobat, tendo, no entanto, presentemente sido 

já ministrada a formação de Excel. 

A formação a ministrar pela IGF, também não se concretizou no ano de 2015 

atendendo aos atrasos verificados na assinatura do protocolo que só veio a ocorrer a 

10 de novembro, sendo espectável que tenha início no ano de 2016. 

 

4.5. Recursos Financeiros 

No ano de 2015, a IRF contou para o seu funcionamento com um orçamento de             

€ 717.359, do qual 99% está afeto às despesas com pessoal. Quanto ao orçamento 

para investimento, este ascendeu a € 3.500.  

 

 

Em termos de execução, o orçamento de funcionamento foi genericamente cumprido, 

com uma taxa de execução que atingiu os 94%. Relativamente aos investimentos do 

plano, estes não foram realizados. O valor planeado estava afeto, na sua totalidade, 

a um projeto – formação do pessoal da IRF –, estando previstas deslocações de 

formadores da IGF à RAM, o que não se verificou.  
  

Figura 15- Recursos financeiros utilizados 

Execução orçamental 2015
unid: euros

Orçamento 
Aprovado

Dotação 
Corrigida

Orçamento 
Executado

Taxa de 
Execução

Orçamento de funcionamento 668 917 713 859 673 135 94%
Despesas com pessoal 662 477 707 419 671 195 95%
Aquisição de bens e serviços 3 940 3 940 1 940 49%
Aquisição de bens de capital 2 500 2 500 0 0%

Investimentos do plano 3 500 3 500 0 0%
Total 672 417 717 359 673 135 94%

Descrição
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4.6. Recursos Materiais e Tecnológicos 

Durante o ano de 2015 foi possível concretizar a mudança de instalações da IRF. No 

entanto, as novas instalações são ainda manifestamente insuficientes, atendendo ao 

facto do espaço ser exíguo e condicionar de forma efetiva a entrada de novos 

elementos para a equipa, situação que é crítica atendendo às necessidades já 

referidas de reforço do número de inspetores. Por outro lado, não foi ainda possível 

agregar na mesma área física colaboradores que, pelo tipo de funções que 

desempenham, seria desejável que partilhassem o mesmo espaço, por forma a 

potenciar a partilha e a discussão das matérias. 

Em termos de recursos tecnológicos, verificou-se uma melhoria significativa com a 
substituição dos computadores Macintosh existentes e com a distribuição de (12) 

computadores portáteis por todos os inspetores, indispensáveis na realização do 

trabalho de campo.  

Como aspetos menos positivos há a salientar que ainda não foi possível implementar 

a rede estruturada, com garantias de segurança, persistindo também as dificuldades 

no acesso mais imediato à documentação interna, e a necessidade de criação de 
canais de comunicação internos e externos (Intranet e Internet). 

Figura 16- Desvio verificado nos Recursos Financeiros 
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A inexistência de um sistema informático para planeamento das ações e 

desenvolvimento das atividades tem dificultado a afetação e gestão dos recursos, 

impossibilitando ainda o apuramento dos custos de cada ação.  
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III. Autoavaliação SIADAP-RAM 1 

1. Resultados alcançados e desvios verificados 

Nos quadros seguintes podemos observar em detalhe o grau de cumprimento dos 

objetivos operacionais definidos para o ano de 2015, quer em termos quantitativos 

quer qualitativos. 

 

 

 

 

 

Os objetivos de eficácia foram cumpridos tendo sido atingidos 3 dos indicadores 

propostos, superado 1 e o quinto não atingido.  

Houve a preocupação nos novos relatórios de introduzir recomendações pertinentes 

e exequíveis, que contribuam para a melhoria do sistema de controlo interno dos 

organismos. 

Eficácia

OB 1 Taxa de execução: 103%

Ind 1: N.º de ações de 
controlo desenvolvidas 34 35 Atingiu

Ind 2: Cobertura de serviços 
controlados 12,2% 12,6% Atingiu

OB 2 Taxa de execução: 94%

Ind 3: Número médio de 
recomendações por ação

10 5 Não atingiu

Ind 4: Número de serviços 
em que se realizou o follow 
up de recomendações

1 2 Superou

Ind 5: Número de planos de 
ação para implementação 
das recomendações 
elaborados pelas entidades 
auditadas

4 3 Atingiu

Foi possível superar este objetivo uma vez que se 
enquadrou o follow-up  no âmbito de uma auditoria 
realizada à mesma entidade.

N/A

Classificação Justificação da superação/ do não cumprimento

Classificação Justificação da superação/ do não cumprimento

N/A

N/A

Indicador Meta 2015 Resultado 
2015

N.º Indicador Meta 2015 Resultado 
2015

Aumentar a abrangência da ação inspetiva

Contribuir para a melhoria do sistema de 
controlo interno dos organismos

Dos 13 relatórios concluídos em 2015, 5 respeitam a 
ações de controlo ex-post do PRODERAM, dos quais, 
pela sua natureza não resultam recomendações de 
melhoria do sistema de controlo interno dos organismos 
da APR.
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Foram já agendadas para o próximo ano algumas ações de follow up, para verificar o 

grau de acatamento das recomendações pelos organismos auditados. 

 

 

Os objetivos em termos de eficiência não foram, em termos genéricos, cumpridos. 

Saliente-se, no entanto, que os resultados de 2015 foram muito influenciados pelos 

trabalhos que transitaram dos anos anteriores e estavam em curso na altura da 

revisão do plano de atividades e do SIADAP-RAM 1, cujos prazos eram já muito 

longos, não tendo sido possível recuperar esse atraso no ano de 2015.  

 

Eficiência

OB 3 Taxa de execução: 67%

Ind 6: Tempo médio de 
duração do planeamento e 
execução da ação 

150 dias 227 Não atingiu

Ind 7: Tempo médio da 
elaboração do projeto de 
relatório

90 dias 134 Não atingiu

OB 4 Taxa de execução: 78%

Ind 8: Número de iniciativas 
desenvolvidas com 
entidades congéneres 
regionais e nacionais

9 7 Atingiu

Indicador Meta 2015 Resultado 
2015

Indicador Meta 2015 Resultado 
2015 Classificação

Classificação

Justificação da superação/ do não cumprimento

Justificação da superação/ do não cumprimento

Reduzir a duração das ações inspetivas

Reforçar os mecanismos de colaboração e 
cooperação com outros organismos de 
controlo

O tempo médio de execução das ações foi muito 
prejudicado pelo facto de não ter sido possível concluir 
todas as ações iniciadas nos anos anteriores que, por 
falta de delimitação inicial de planeamento, bem como 
pelo seu grau de complexidade, são muito extensas.

O tempo médio de elaboração dos projetos de relatório 
das ações concluídas no ano, foi penalizado pelo facto de:
- Alguns estavam em execução antes da revisão do plano 
de atividades, com um tempo de elaboração muito 
extenso e não foi possível recuperar o atraso;
- Houve casos de interrupção dos trabalhos devido ao 
início de outras ações;
- No âmbito do processo de controlo de qualidade, 
introduzido após julho de 2015, identificaram-se lacunas 
que tiveram de ser colmatadas para conclusão do projeto 
de relatório. 

N/A
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2. Apreciação dos utilizadores e avaliação do sistema de controlo interno 

Dos questionários para avaliação interna introduzidos foi possível concluir que a 

apreciação dos utilizadores é positiva, embora sejam apontados diversos aspetos a 

melhorar, designadamente: 

 Persistem algumas lacunas ao nível do planeamento das ações, 

nomeadamente quanto aos elementos recolhidos durante o trabalho de campo 

e à identificação das principais áreas de risco e testes de auditoria a 

desenvolver, que se traduziu num acréscimo do tempo de elaboração e revisão 

do projeto de relatório; 

 Há necessidade de harmonizar procedimentos, papéis de trabalho e 

organização do dossier, processo este entretanto já iniciado; 

 Subsiste a necessidade do dossier ser organizado de forma compreensiva e 

atempada, ou seja, apresentado no momento da submissão do projeto de 

relatório para revisão; 

Qualidade

OB 5 Taxa de execução: 71%

Ind 9: Número médio de 
ações de formação 
especializada frequentadas, 
por colaborador

1,5 1,06 Atingiu

OB 6 Taxa de execução: 117%

Ind 10:Pontuação média da 
avaliação interna das ações 
inspetivas (escala de 1 a 5)

3 3,5 Atingiu

Ind 11: Grau de satisfação 
dos organismos auditados 
(escala de 1 a 5)

3 N.a. N.a.

Indicador Meta 2015 Resultado 
2015

Indicador Meta 2015 Resultado 
2015

N/A

Classificação

Classificação

Os organismos auditados não preencheram o inquérito de 
avaliação das ações. Não obstante, dos comentários 
obtidos em sede de contraditório institucional, em 
particular às recomendações incluídas nos relatórios 
indiciam a utilidade do trabalho desenvolvido pela IRF.

Aumentar as ações de formação 
especializada 

Introduzir procedimentos de controlo de 
qualidade

Justificação da superação/ do não cumprimento

Justificação da superação/ do não cumprimento

N/A
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 Nem sempre se verifica a colaboração necessária por parte dos organismos, 

em especial, quanto à celeridade das respostas, sendo por vezes 

disponibilizada informação incorreta ou insuficiente. 

A avaliação do sistema de controlo interno da IRF prevista na alínea b) do n.º 2 do 

art.º 14.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, alterado e republicado pelo DLR n.º 

12/2015/M, de 21 de dezembro, consta do anexo II a este relatório. 

 

3. Avaliação final 

Em termos de balanço global há a referir o seguinte: 

Plano de atividades: foi cumprido o PA traçado para 2015 (revisão) para a IRF, como 

seguidamente se descreve: 

 Medidas a implementar resultantes da análise SWOT: as medidas definidas 

para ultrapassar os pontos fracos e as ameaças identificadas foram quase 

todas implementadas como detalhado no ponto 2.4. Ainda não foi possível 

reforçar devidamente a equipa de inspetores, o que condicionou a 

especialização por áreas de intervenção. 

 Projetos: foram realizadas 35 ações de controlo, mais uma que as previstas 

no PA. Das ações inicialmente previstas, apenas 4 não puderam ser realizadas 

pela limitação de recursos humanos existente, atentas as novas prioridades 

que surgiram. 

 Outras ações: As ações previstas foram efetuadas na sua maioria. 

Programa de Governo: foram vertidas as principais orientações deste documento na 

parte respeitante à IRF quer no plano de atividades quer no SIADAP-RAM 1. 

Avaliação do desempenho: atentos os objetivos fixados, respetivas metas e 

resultados atingidos, é proposta a avaliação final do desempenho da IRF com a 

menção de Desempenho Satisfatório, de acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 17 

do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, uma vez que foram atingidos os objetivos 

mais relevantes, tendo ainda sido superado um deles.  
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ANEXO I – Siglas e Acrónimos 
 

AL Administração Local 

APR Administração Pública Regional 

AT Autoridade Tributária 

CC Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno 

CE Comunidade Europeia 

CRAM Conta da Região Autónoma da Madeira 

DL Decreto-Lei 

DLR Decreto Legislativo Regional 

DRAPMA Direção Regional da Administração Publica e da Modernização 

Administrativa 

DRR Decreto Regulamentar Regional 

ESPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

GeRFiP Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado  

IGF Inspeção-Geral de Finanças 

IGAMAOT Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território 

IRE Inspeção Regional de Educação  

IRF Inspeção Regional de Finanças 

LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

MVD Mapa de Valores em Dívida 

ORAM Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

PA Plano de Atividades 

PaGeSP Direção Regional do Património e Gestão de Serviços Partilhados  
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PGRCIC  Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira 

RA Relatório de Atividades 

RAM Região Autónoma da Madeira 

SCEP Sistema Central de Encargos Plurianuais 

SCI Sistema de Controlo Interno 

SEIP Secção Especializada de Informação e Planeamento 

SIADAP-RAM Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Regional Autónoma da Madeira 

SNC Sistema de Normalização Contabilística 

SPE Sector Público Empresarial 

SRF Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 

SRMTC Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas 

SRPCM Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira  

UE União Europeia 
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ANEXO II – Avaliação do sistema de 

controlo interno 
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S N NA

1.1 Estão claramente definidas as especificações 
técnicas do sistema de controlo interno?

x

Estão criados diversos documentos, designadamente, 
manual de procedimentos, manual de procedimentos 
de controlo interno, Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), declarações 
de incompatibilidades.

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva 
sobre a legalidade, regularidade e boa gestão? x

Existe habitualmente dois níveis de controlo, o
primeiro efetuado por um técnico e o segundo pelo
inspetor regional.

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria 
possuem a habilitação necessária para o exercício da 
função?

x

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de 
integridade que regem o serviço (ex. códigos de ética 
e de conduta, carta do utente, princípios do bom 
governo)?

x

Os valores éticos e de integridade estão definidos na 
orgânica do serviço, no manual de procedimentos e  
no regime jurídico da atividade de inspeção.

1.5 Existe uma política de formação de pessoal que 
garanta a adequação do mesmo às funções e 
complexidade das tarefas?

x

Anualmente é feito o levantamento  das necessidades 
de formação. São realizadas ações de formação 
específicas, direcionadas para as necessidades 
identificadas.

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos 
contactos regulares entre a direção e os dirigentes 
das unidades orgânicas? x

São realizadas reuniões semanais com as equipas para 
discussão e análise dos trabalhos. Uma vez por mês é 
feita uma reunião geral da direção com todos os 
técnicos da inspeção.

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo 
externo?

x

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às 
regras definidas legalmente?

x A estrutura obedece ao previsto no diploma orgânico.

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço 
avaliados de acordo com o SIADAP 3? 100%

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma ação de formação? 76%

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? x Existe o manual de procedimentos da IRF e o manual 
de procedimentos de controlo interno.

3.2 A competência para autorização da despesa está 
claramente definida e formalizada?

x O manual de procedimentos de controlo interno define 
esta competência.

3.2 É elaborado anualmente um plano de compras? x
3.4 Está implementado um sistema de rotação de 

funções entre trabalhadores? x A rotação é tida em consideração nos despachos de
constituição das equipas.

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes 
tarefas, conferências e controlo estão definidas e 
formalizadas?

x
No manual de procedimentos de controlo interno.

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de 
qualidade mínimos?

x
No manual de procedimentos de controlo interno.

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente 
definidos para evitar redundâncias? x No manual de procedimentos de controlo interno.

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e 
de infrações conexas? x De acordo com as recomendações do Conselho de

Prevenção
3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e de 

infrações conexas é executado e monitorizado?
x

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao 
processamento de dados, nomeadamente nas áreas 
de contabilidade, gestão documental e tesouraria?

x
Existe uma aplicação informática de suporte à gestão 
documental, estando a contabilidade e a tesouraria 
afetas aos serviços da SRF competentes.

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo 
o cruzamento da informação? x

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a 
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos 
sistemas?

x

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é 
utilizada nos processos de decisão?

x

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o 
acesso de terceiros a informação ou ativos do 
serviço?

x
Definidos no manual de procedimentos do controlo 
interno.

4.6 A informação dos computadores de rede está 
devidamente salvaguarda (existência de backups)?

x É feito um backup diário, no final do dia, pela PaGesP 
de toda a informação colocada na rede.

4.7 A segurança na troca de informações e software 
está garantida?

x As regras de segurança do sistema estão definidas no 
manual de procedimentos de controlo interno. Todos 
os computadores pessoais estão protegidos através 
de login e password. Existe ainda uma política de 
segurança e controlo de acessos definida e gerida 
pela PaGesP.

2 - Estrutura organizacional

3 - Atividades e procedimentos de controlo administrativo e implementados no serviço

4 - Fiabilidade dos sistemas de informação

Questões
Aplicado

Fundamentação

1 - Ambiente de controlo 
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Anexo III - Relatório sintético SIADAP-

RAM 1
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Objetivos estratégicos (OE):

OE 1 Acrescentar valor para as entidades inspecionadas
OE 2 Reforçar o capital humano da IRF e respetivas competências
OE 3 Criar sinergias com outros organismos de controlo

Eficácia Ponderação: 35%

Objetivos operacionais

OB 1 Aumentar a abrangência da ação inspetiva Ponderação: 60%

Fórmula Superou Atingiu Não atingiu

N.º de ações de controlo 
desenvolvidas

Todas as ações em que participaram inspetores 
durante o ano 60%

Mapa de controlo "Processos 
em curso" e Relatório de 
atividades

34 34 > 38 30-38 < 30 0 100%

Cobertura de serviços 
controlados

Número de serviços auditados / Número total de 
serviços sujeitos a controlo (278) 40%

Mapa de controlo "Processos 
em curso" /"OrganismosGR" 12,2% 12,23% > 13,6% 10,8%-13,6% < 10,8% 0,0% 100%

OB 2 Contribuir para a melhoria do sistema de controlo interno dos organismos Ponderação: 40%

Fórmula Superou Atingiu Não atingiu

Número médio de 
recomendações por ação

Número total de recomendações / Número de 
relatórios 50% Projetos de relatório aprovados 

no ano 10 5 > 12 8-12 < 8 -5 50%

Número de serviços em que se 
realizou o follow up de 
recomendações

Número total de organismos em que se realizou o 
follow up de recomendações (ações de follow up e 
no decurso de outras)

25%
Mapa controlo "processos em 
curso" e Projetos de relatório 
aprovados no ano

1 2 > 1 1 < 1 1 200%

Número de planos de ação para 
implementação das 
recomendações elaborados 
pelas entidades auditadas

Número de planos de ação para implementação 
das recomendações elaborados pelas entidades 
auditadas

25% Ofícios resposta 4 3 > 5 3-5 < 3 -1 75%

Resultados 
%

Resultados 
%

Fonte de verificação Meta 2015 Resultado 
2015

Classificação
Desvio

Classificação
Indicador Peso Fonte de verificação Meta 2015 Resultado 

2015 Desvio

Indicador Peso
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Eficiência Ponderação: 35%

OB 1 Reduzir a duração das ações inspetivas Ponderação: 70%

Fórmula Superou Atingiu Não atingiu

Tempo médio de duração do 
planeamento e execução da 
ação 

Tempo decorrido entre a data do despacho de 
designação da equipa e a data de fim do trabalho 
de campo de todas as ações desenvolvidas / 
Número total de ações desenvolvidas

50%
Mapa controlo "processos em 
curso" 150 dias 205 < 120 120-180 > 180 58 73%

Tempo médio da elaboração do 
projeto de relatório

Tempo decorrido entre a data de fim do trabalho 
de campo e conclusão do projeto de relatório de 
todas as ações concluídas/ Número total de ações 
concluídas

50% Mapa controlo "processos em 
curso" 90 dias 138 < 75 75-105 > 105 48 65%

OB 2 Reforçar os mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos de controlo Ponderação: 30%

Fórmula Superou Atingiu Não atingiu

Número de iniciativas 
desenvolvidas com entidades 
congéneres regionais e 
nacionais

Número de reuniões, ações inspetivas conjuntas, 
sessões de esclarecimento e outros mecanismos 
de cooperação

100% Sistema de gestão documental 9 7 > 11 7-11 < 7 -2 78%

Resultados 
%

Resultados 
%

Classificação
Desvio

Indicador Peso Fonte de verificação Meta 2015 Resultado 
2015

Classificação
Desvio

Indicador Peso Fonte de verificação Meta 2015 Resultado 
2015
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Qualidade Ponderação: 30%

OB 1 Aumentar as ações de formação especializada Ponderação: 50%

Fórmula Superou Atingiu Não atingiu

Número médio de ações de 
formação especializada 
frequentadas, por colaborador

Número de ações de formação frequentadas/ 
Número médio de colaboradores 100% Sistema de gestão documental 1,5 1,06 >2 1-2 < 1 -0,44 71%

OB 2 Introduzir procedimentos de controlo de qualidade Ponderação: 50%

Fórmula Superou Atingiu Não atingiu

Pontuação média da avaliação 
interna das ações inspetivas 
(escala de 1 a 5)

Total de pontos obtidos nas ações inspetivas / 
Número total de ações inspetivas concluídas no 
ano

50%
Fichas de avaliação das ações 
a preencher pelos membros da 
equipa 

3 3,5 > 3,5 2,5-3,5 < 2,5 0,5 117%

Grau de satisfação dos 
organismos auditados (escala 
de 1 a 5)

Média dos resultados da avaliação das ações 
inspetivas 50%

Inquéritos de satisfação a 
preencher pelos organismos no 
fim das ações 

3 N.a. > 3,5 2,5-3,5 < 2,5 N.a. N.a.

Resultados 
%

Resultados 
%

Classificação
Desvio

Indicador Peso Fonte de verificação Meta 2015 Resultado 
2015

Classificação
Desvio

Indicador Peso Fonte de verificação Meta 2015 Resultado 
2015


