
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

INSPEÇÃO REGIONAL DE 

FINANÇAS 

 

 

 

 

 

 

2017/03/31 

  



 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

2 

 

 

Índice 
I. Nota introdutória ............................................................................................................. 4 

1. O relatório de atividades ........................................................................................................ 4 

2. Enquadramento ................................................................................................................... 4 

2.1. Missão, Visão e Valores ......................................................................................................... 5 

2.2. Atribuições e competências .................................................................................................... 5 

2.3. Âmbito de Intervenção .......................................................................................................... 7 

2.4. Orientações gerais e específicas .............................................................................................. 7 

2.5. Objetivos estratégicos ........................................................................................................... 9 

II. A atividade da IRF .......................................................................................................... 10 

1. Resultados chave ................................................................................................................ 10 

2. Execução do Plano de Atividades........................................................................................... 11 

2.1. Ações de controlo ............................................................................................................... 11 

2.1.1. Administração Pública Regional (APR) .................................................................................... 11 

2.1.2. Setor público empresarial (SPE)............................................................................................. 12 

2.1.3. Administração Local (AL) ...................................................................................................... 13 

2.1.4. Fundos comunitários (FC) ..................................................................................................... 14 

2.1.5. Grau de colaboração dos organismos auditados ...................................................................... 14 

2.1.6. Principais recomendações .................................................................................................... 14 

2.2. Apoio Técnico Especializado ................................................................................................. 17 

2.3. Relações Externas ............................................................................................................... 19 

2.4. Análise SWOT – Medidas implementadas ............................................................................... 20 

2.5. Modernização Administrativa ............................................................................................... 24 

2.6. Outras Atividades e Projetos................................................................................................. 25 

3. Atividades não previstas e atividades não desenvolvidas ........................................................... 25 

4. Recursos ........................................................................................................................... 27 

4.1. Evolução dos recursos humanos ............................................................................................ 27 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

3 

 

4.2. Absentismo........................................................................................................................ 27 

4.3. Recursos Humanos utilizados................................................................................................ 28 

4.4. Formação .......................................................................................................................... 29 

4.5. Recursos Financeiros ........................................................................................................... 32 

4.6. Recursos Materiais e Tecnológicos ........................................................................................ 33 

III. Autoavaliação SIADAP-RAM 1 ..................................................................................... 35 

1. Resultados alcançados e desvios verificados ........................................................................... 35 

2. Apreciação dos utilizadores e avaliação do sistema de controlo interno ...................................... 37 

3. Avaliação final .................................................................................................................... 37 

ANEXO I – Siglas e Acrónimos ............................................................................................ 39 

ANEXO II – Avaliação do sistema de controlo interno ........................................................... 41 

Anexo III - Relatório sintético SIADAP-RAM 1 ...................................................................... 43 

 

Índice de figuras 

Figura 1- Ações de controlo realizadas................................................................................................ 11 

Figura 2- Ações de controlo APR......................................................................................................... 12 

Figura 3- Ações de controlo SPE ......................................................................................................... 13 

Figura 4- Ações de controlo AL ........................................................................................................... 13 

Figura 5 - Apoio Técnico Especializado................................................................................................ 17 

Figura 6 - Principais matérias do apoio técnico especializado .............................................................. 18 

Figura 7- Ações previstas e não realizadas realizadas .......................................................................... 26 

Figura 8- Ações realizadas e não previstas .......................................................................................... 26 

Figura 9 - Evolução dos Recursos Humanos ........................................................................................ 27 

Figura 10- Causas do absentismo ....................................................................................................... 28 

Figura 11- Recursos Humanos Planeados e Efetivos ............................................................................ 29 

Figura 12- Desvio verificado nos Recursos Humanos ........................................................................... 29 

Figura 13- Ações de formação frequentadas ....................................................................................... 30 

Figura 14- Ações de Formação por Áreas/Temáticas ........................................................................... 31 

Figura 15 - Ações de Formação por Área ............................................................................................ 32 

Figura 16- Recursos financeiros utilizados........................................................................................... 32 

Figura 17- Desvio verificado nos Recursos Financeiros ........................................................................ 33 

 

file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726676
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726677
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726678
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726679
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726680
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726681
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726682
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726683
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726684
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726685
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726686
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726687
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726688
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726689
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726690
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726691
file://///grm_users.grm.gov-madeira.pt/users$/lucilinasousa/IRF/RelatórioAtividades/RelAct2016/RelActividades_IRF_2016.docx%23_Toc478726692


 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

4 

 

I. Nota introdutória 

 

1. O relatório de atividades  

O presente Relatório de Atividades (RA) visa dar a conhecer as principais atividades que foram 

desenvolvidas pela Inspeção Regional de Finanças (IRF) no ano de 2016, em cumprimento do 

preconizado no Decreto-Lei (DL) n.º 183/96, de 27 de setembro1. 

De acordo com o disposto no seu Plano de Atividades (PA), a atuação da IRF ao longo do ano 

de 2016 obedeceu às linhas orientadores vertidas nesse documento e foi ajustada com base 

nas análises de riscos elaboradas ao longo do ano, que permitiram identificar as áreas 

prioritárias de intervenção e o enfoque a dar nas ações a desenvolver. 

Tal como já se tinha verificado no ano anterior, foram disponibilizadas aos diferentes 

colaboradores, por correio eletrónico, fichas para recolha de informação diversa que, depois 

de devidamente tratada e sistematizada, permitiu a produção deste RA.  

O RA encontra-se dividido em três capítulos, o primeiro de contextualização, o segundo que 

comporta a atividade desenvolvida pela IRF durante o ano e o último que apresenta a 

Autoavaliação do Serviço referente a 2016, em conformidade com o disposto no 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 dezembro2.  

 

2. Enquadramento 

A IRF é um serviço da administração direta da Região Autónoma da Madeira (RAM), dotado 

de autonomia técnica, integrado na Secretaria Regional das Finanças e da Administração 

Pública (SRF).  

                                                

1 Diploma que institui a obrigatoriedade dos serviços e organismos da administração pública elaborarem planos e relatórios 

anuais de atividades.  

2 Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da Madeira 

(SIADAP-RAM). 
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Na sua organização interna obedece a um modelo estrutural misto, com uma estrutura 

matricial nas áreas de missão e uma estrutura hierárquica nas de suporte. É dirigida pelo 

inspetor regional. 

 

2.1. Missão, Visão e Valores 

A missão da IRF é assegurar o controlo financeiro da administração pública regional.  

Tem como visão impulsionar uma cultura de rigor e boa gestão dos dinheiros públicos.  

Norteia a sua atuação pelos seguintes valores: 

 Integridade; 

 Inovação; 

 Objetividade; 

 Transparência; 

 Proporcionalidade; 

 Prossecução do interesse público; 

 Competência e zelo profissional; 

 Responsabilidade; e 

 Independência. 

 

2.2. Atribuições e competências 

São atribuições da IRF, designadamente 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. 

A IRF prossegue ainda quaisquer outras atribuições que resultem da lei ou de normativos 

regionais, nacionais ou comunitários. 

No âmbito da sua missão, a IRF presta apoio técnico especializado ao membro do Governo 

Regional que detém a tutela do setor das finanças, o qual compreende, designadamente: 
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a) Elaborar projetos de diplomas legais e dar parecer sobre os que lhe sejam submetidos; 

b) Promover investigação técnica, efetuar estudos e emitir pareceres; 

c) Coordenar e colaborar com os órgãos regionais, nacionais e comunitários nas ações 

regionais de controlo dos recursos próprios comunitários; 

d) Acompanhar as missões comunitárias de controlo, a efetuar na Região, em matéria 

de recursos próprios comunitários, no âmbito dos fundos comunitários; 

e) Participar, bem como prestar apoio técnico, em júris, comissões e grupos de trabalho 

regionais, nacionais e comunitários, em situações que constituam matéria de 

interesse específico para a Região; 

f) Assegurar, no âmbito da sua missão, a articulação com as entidades congéneres, 

nacionais e estrangeiras, e organizações internacionais; e 

g) Desempenhar quaisquer outras tarefas de apoio técnico especializado para que se 

encontre vocacionada; 

Nos termos do n.º 1 do art.º 6.º do DL n.º 166/98, de 25 de junho3, a IRF integra o Conselho 

Coordenador (CC) do Sistema de Controlo Interno (SCI) da Administração Financeira do 

Estado, como órgão de controlo regional, estando presente nas reuniões do CC e colaborando 

com as secções especializadas. O SCI da Administração Financeira do Estado visa assegurar o 

exercício coerente e articulado do controlo, no âmbito da Administração Pública. 

Por solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), e ao abrigo do princípio da 

cooperação a que se encontra sujeita, a IRF desenvolve ações em matérias dentro do seu 

âmbito de atuação.  

Para além das competências estabelecidas na orgânica da IRF, com a publicação de alguns 

diplomas foram-lhe atribuídas outras, designadamente: 

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

organismos da administração pública regional4; 

                                                

3 Diploma que institui o sistema de controlo interno da administração financeira do Estado.  

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. 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
SECRETARIA REGIONAL DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

7 

 

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) 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 incumprimento6; 

d) Fiscalização do cumprimento das regras de concessão de subsídios e outras formas de 

apoio7, sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades. 

 

2.3. Âmbito 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 

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. 

 

2.4. Orientações gerais e específicas 

O Programa de Governo para 2015 – 2019 definiu como objetivos estratégicos, para a IRF:  

                                                

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 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. 

7 Art.º 40.º do DLR n.º 17/2015/M, de 30 de dezembro. 
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I. A constituição de equipas multidisciplinares, organizadas por centros de competência, 

especializados de acordo com os seus diferentes domínios de intervenção, e o reforço 

das competências profissionais do seu capital humano: 

 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. 

 

II. O estabelecimento de mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos 

de controlo regionais e nacionais, com vista à partilha de experiências e à clarificação e 

harmonização de procedimentos, baseados nas melhores práticas: 

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

de Finanças (IGF); 

 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); 

e 

 Ações conjuntas com outras instituições de controlo ou auditoria dos serviços e 

organismos da Administração Pública Regional (APR) por forma a criar sinergias. 

Foram definidas as seguintes linhas estratégicas no PA da IRF para 2016: 

 Reforço do controlo da administração financeira da Região; 

 Promoção do desenvolvimento e da mentalidade de controlo; 
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 Formação especializada do pessoal; 

 Colaboração com outras instituições públicas de controlo; e 

 Maior divulgação dos resultados das ações. 

 

2.5. Objetivos estratégicos 

Em sede de PA, foram definidos três objetivos estratégicos para o ano de 2016: 

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, assegurando o desenvolvimento de uma cultura de controlo 

e rigor e acentuando o carácter preventivo da atuação da IRF e, por outro, da produção de 

relatórios claros, objetivos, com recomendações pertinentes 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. 

OE2: Reforçar o capital humano da IRF e respetivas competências 

Garantir uma permanente e adequada qualificação dos recursos humanos através da 

identificação das necessidades de formação e de desenvolvimento profissional adequadas à 

melhoria do desempenho, bem como da promoção da motivação e do desenvolvimento das 

respetivas competências e qualificações, com o objetivo de aumentar a eficácia, eficiência e 

qualidade da ação da IRF. 

OE3: Criar sinergias com outros organismos de controlo 

Reforçar os mecanismos de cooperação e coordenação das ações da inspeção regional 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 e potencie a realização de ações conjuntas. 
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II. A atividade da IRF 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos e os recursos utilizados nas atividades 

core e de apoio da IRF, durante o ano de 2016.  

 

1. Resultados chave 

O ano de 2016 trouxe alguns constrangimentos ao desenvolvimento da atividade da IRF 

devido essencialmente: 

 À saída de um inspetor com larga experiência, em maio de 2016; 

 À ausência prolongada de um inspetor, durante a quase totalidade do ano de 2016; 

 À integração de dois inspetores da IRF na equipa que conduziu uma auditoria financeira 

realizada pela IGF na Região ao Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da 

RAM (PAEF-RAM); e 

 À necessidade de afetar dois inspetores à realização das ações de controlo resultantes 

dos compromissos assumidos no âmbito do protocolo celebrado com a Inspeção-Geral 

da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) para a 

realização de controlo ex-post das operações de investimento financiadas pelo Fundo 

Europeu agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM). 

Os motivos apresentados explicam o decréscimo verificado ao nível dos resultados atingidos 

pela IRF em 2016, designadamente em termos de número de relatórios emitidos (menos 2): 

 

54

Entidades 
auditadas

11 

Relatórios de 
auditoria emitidos

44

Recomendações/ 
Propostas 
efetuadas

2 

Ações de controlo 
transversais

58

Solicitações de 
Apoio 

Especializado

33

Pareceres / 
Estudos efetuados

10

Análises de 
Denúncias/ 

Participações
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2. Execução do Plano de Atividades 

 

2.1. Ações de controlo 

Durante o ano de 2016, os inspetores participaram em 28 ações, que abrangeram 54 

entidades, distribuídas pelas diferentes áreas de atuação da IRF, como seguidamente se 

apresenta. 

 

As ações de controlo, no ano de 2016, incidiram essencialmente sobre o Setor Público 

Empresarial e a Administração Púbica Regional direta. 

 

2.1.1. Administração Pública Regional (APR)  

As equipas de inspeção da IRF participaram em 6 ações de controlo aos Serviços simples e 

Serviços e Fundos Autónomos do subsetor da APR, tendo auditado um total de 38 entidades. 

Estas ações de controlo consubstanciaram-se essencialmente em auditorias para controlo do 

cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), da 

Figura 1- Ações de controlo realizadas 
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implementação dos dispositivos legais relativos à elaboração de instrumentos de gestão e 

avaliação (ação transversal), da conformidade legal dos subsídios e apoios financeiros 

concedidos e ainda uma auditoria, realizada em conjunto com a IGF, ao PAEF-RAM: 

  

a) Ação transversal a todos os Serviços simples e Serviços e Fundos Autónomos da APR (não contabilizada em termos de 

entidades abrangidas pela ação da IRF). 

 

 

2.1.2. Setor público empresarial (SPE) 

A generalidade das ações de controlo realizadas pela IRF a entidades do SPE abrangeu 

empresas reclassificadas no perímetro das APR. Foram efetuadas 13 ações de controlo, num 

total de 8 entidades auditadas, uma vez que 2 dessas entidades foram objeto de duas (ou 

mais) ações diferentes, em áreas de intervenção distintas.  

A atuação da IRF neste subsetor visou, essencialmente, a verificação do cumprimento da LCPA 

e das regras de contratação pública, das regras de realização das despesas e controlo 

orçamental, para além de algumas auditorias a áreas mais específicas, onde se incluiu o 

sistema de controlo interno: 

 

  

Figura 2- Ações de controlo APR 

Ações Realizadas N.º de Ações Entidades 

Auditadas

Auditoria a subsídios e apoios concedidos 1 1

Auditoria ao "Programa de Reconstrução da Madeira " 1 1

Auditoria ao cumprimento da LCPA 1 1

Auditoria orientada à execução de um contrato programa 1 1

Auditoria ao PAEF-RAM 1 34

Verificação do grau de implementação dos dispositivos legais relativos à 

elaboração de instrumentos de gestão e avaliação (PA, RA, QUAR e 

SIADAP) 1 a)

Total 6 38
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2.1.3. Administração Local (AL) 

Foram 7 as ações de controlo às autarquias locais em 2016, sendo 5 no âmbito de pedidos de 

colaboração da PGR, e que se consubstanciaram essencialmente em ações com vista a concluir 

acerca da legalidade dos atos praticados e do cumprimento das regras de contratação pública, 

conforme apresentado no quadro infra. 

 

a) Estas ações foram realizadas a uma autarquia local que foi objeto de outra ação de controlo por parte da IRF no 

ano de 2016. 

Foram realizadas duas ações de controlo a uma autarquia local sedeada na RAM, no âmbito 

do controlo dos fundos comunitários (vd subponto 2.1.4, abaixo).  

 

Figura 3- Ações de controlo SPE 

Figura 4- Ações de controlo AL 

Ações Realizadas Total

Entidades 

Auditadas

Auditoria ao cumprimento da LCPA 5 5

Auditoria ao Sistema de Controlo Interno 1 1

Auditoria aos Ativos não Correntes 1 1

Auditoria aos Gastos e Passivos 1 1

Auditoria aos Rendimentos e Ativos Correntes 1 1

Auditoria orientada despesas com um trabalhador - mobilidade 1 1

Auditoria orientada para o cumprimento das regras de contratação pública 2 2

Auditoria para esclarecer divergência no montante reportado da dívida 1 1

Ajustamento de ações tranversais (a) 0 -5

Total 13 8

Ações Realizadas Total

Entidades 

Auditadas

Averiguação com vista a aferir da legalidade dos atos praticados 3 3

Averiguação do cumprimento das regras de contratação pública 1 1

Averiguação do cumprimento das regras de contratação pública e de 

assunção de despesas 1 1

Ajustamento ações no âmbito do controlo dos fundos comunitários 2 a)

Total 7 5
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2.1.4. Fundos comunitários (FC) 

Em 2016, a IRF realizou 4 ações de controlo ex-post a projetos de investimentos do 

PRODERAM, cofinanciados pelo FEADER, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

65/2011 da Comissão, de 27 de janeiro8, todas efetuadas ao abrigo do protocolo celebrado 

com a IGAMAOT. As entidades e projetos auditados foram selecionados pela IGAMAOT, tendo 

sido seguida a metodologia de trabalho definida por essa entidade.  

 

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 

contém o regime jurídico da atividade inspetiva a que a IRF está sujeita, deve esta inspeção 

fazer constar no seu relatório anual de atividades os obstáculos colocados ao normal exercício 

da sua ação. 

No ano de 2016, nada há a relatar neste âmbito, tendo-se verificado uma boa colaboração 

por parte dos organismos auditados. 

 

2.1.6. Principais recomendações 

Neste ponto são apresentadas as principais recomendações efetuadas no âmbito das 

auditorias concluídas no ano de 2016 que, em nossa opinião, poderão contribuir para a 

melhoria dos procedimentos nos diversos organismos públicos.  

Atentas as especificidades, são apresentadas em separado as recomendações efetuadas a 

empresas públicas e a organismos da APR, por temática de auditoria.  

Empresas Públicas  

a) Aquisição de bens e serviços: 

                                                

8 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.  
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 A entidade deverá finalizar e aprovar o manual de procedimentos interno para a 

Aquisição de Bens e Serviços, por forma a assegurar o respeito pelos princípios da 

publicidade, da transparência, da igualdade de tratamento, da não discriminação, da 

concorrência e da proporcionalidade; 

 Deverão ser estabelecidas, nesse manual, as diferentes fases dos processos de 

contratação e de realização da despesa, bem como os diferentes níveis de 

autorização; 

 Os responsáveis da entidade auditada deverão assegurar uma adequada 

fundamentação escrita dos seus atos, designadamente, em atas assinadas, atendendo 

ao disposto na legislação em vigor e nos respetivos estatutos; 

 As despesas deverão ser devidamente fundamentadas, de facto e de direito; 

 A documentação que suporta a faturação, emitida pela empresa adjudicatária, deverá 

ser objeto de uma adequada validação, por forma a assegurar que o valor faturado 

corresponde a serviços efetivamente prestados; 

 Deverá ser finalizado e aprovado o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas e elaborados os respetivos relatórios anuais, os quais deverão 

conter os elementos essenciais referidos nas Recomendações, nomeadamente nas 

orientações do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre esta matéria e onde sejam 

elencados, designadamente, os potenciais riscos, as medidas que previnam a sua 

ocorrência, tais como mecanismos de controlo interno, segregação de funções, 

declarações de interesses, controlo efetivo das situações de acumulações de funções 

públicas com funções privadas, conflitos de interesses e incompatibilidades, e 

designados os respetivos responsáveis. 

Organismos da APR 

a) Concessão de subsídios e outro tipo de apoios: 

 Deverá ser elaborado um manual de procedimentos que estabeleça as regras e 

procedimentos a observar pelos beneficiários dos apoios e que defina os 
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procedimentos de articulação entre os beneficiários e a entidade que concede os 

apoios; 

 A entidade auditada deverá exercer as competências de fiscalização e controlo dos 

projetos, que lhe estão cometidas, e que são as previstas na legislação aplicável, e, 

nos respetivos processos, deverá constar evidência da realização dessas ações, na 

devida forma legal, e nos termos previstos na legislação aplicável; 

 Deverá ser exigida aos beneficiários dos apoios a indicação, em sede do processo de 

candidatura, dos meios disponíveis para o financiamento da totalidade do projeto, de 

acordo com o previsto no formulário de candidatura; 

 O período de elegibilidade das despesas a apresentar pelos beneficiários dos apoios 

deverá ser definido de forma expressa nos contratos a celebrar entre as partes, em 

função da natureza específica de cada projeto; 

 Em sede de candidatura e da celebração dos contratos, deverão ser efetuadas todas 

as correções e ajustamentos necessários, de forma a adequar os termos finais 

aprovados para a concessão do apoio, aos termos da candidatura apresentada, e 

garantir que está assegurado o financiamento para a parte remanescente do projeto, 

que não for apoiada por dinheiros públicos, quando for caso disso; 

 A elaboração dos contratos deverá adequar-se e refletir a natureza específica do 

apoio e do projeto, nomeadamente em função da natureza dos beneficiários e dos 

projetos em causa; 

 Dos processos deverá constar evidências de que, previamente à celebração dos 

protocolos/contratos-programa, foi confirmada a situação contributiva e tributária 

dos beneficiários dos apoios; 

 Deverá ser exigida aos beneficiários dos apoios informação acerca do estado de 

desenvolvimento dos projetos, nomeadamente através da entrega periódica de 

relatórios detalhados sobre a sua execução, em função da sua natureza e duração, em 

observância do disposto na legislação aplicável, sendo tal definido de forma expressa 

nos contratos a celebrar; 
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 Nos futuros protocolos ou contratos a celebrar deverá estar prevista a 

obrigatoriedade de apresentação dos documentos comprovativos das despesas 

realizadas e do seu pagamento, para efeitos de financiamento, bem como 

mecanismos específicos, de fiscalização da realização e pagamento das mesmas, em 

função da natureza de cada projeto e da entidade financiada, nos termos previstos na 

legislação aplicável. 

 

2.2. Apoio Técnico Especializado 

A IRF desenvolveu 58 ações de apoio técnico especializado durante o ano de 2016, que se 

consubstanciaram, essencialmente, na elaboração de estudos e pareceres, na análise de 

denúncias e participações e em pareceres sobre projetos de diplomas, entre outros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O apoio técnico especializado abrangeu diversas matérias, conforme apresentado no quadro 

seguinte: 

Figura 5 - Apoio Técnico Especializado 
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  Figura 6 - Principais matérias do apoio técnico especializado 

Tipologia

3 Incumprimento das regras da contratação pública

1 Incumprimento da LCPA

1 Despesas ilegais e/ou indevidas

1 Não pagamento de vencimentos por parte de uma entidade pública

10 1 Legalidade do(s) ato(s) de licenciamento de uma obra

3 Outros

Estudos e 

pareceres 1

Análise comparativa conceptual dos conceito "Ativos Financeiros", constante dos diferentes 

normativos contabilísticos adotados pelas entidades do perímetro da APR

1

Análise comparativa conceptual dos conceitos "Ativos Fixos Tangíveis", constante dos 

diferentes normativos contabilísticos adotados pelas entidades do perímetro da APR 

1

Análise comparativa conceptual dos conceitos "Inventários", constante dos diferentes 

normativos contabilísticos adotados pelas entidades do perímetro da APR

1 Análise de questões relativas à inventariação de bens móveis 

1

Análise jurídica relativa às competências da IRF decorrentes da aplicação do n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

1

Apreciação de parecer emitido por uma Secretaria Regional relativo à cessação ou à redução 

de apoio financeiro concedido

1

Apreciação de uma situação reportada relativa à assunção de compromissos plurianuais sem 

autorização prévia do membro do Governo Regional

1

Apreciação de uma solicitação de cobrança de dívidas por parte de um fornecedor 

relativamente a uma entidade cuja extinção foi deliberada

8

Obrigações declarativas dos gestores públicos nos termos do n.º 8 do artigo 16.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agosto

1

Parecer relativo à interpelação para devolução de comparticipação financeira paga ao abrigo 

de contrato-programa celebrado com a RAM

1 Parecer relativo ao processo de Reconhecimento de uma fundação

1

Parecer sobre a suspensão de pagamentos a uma entidade adjudicatária enquanto decorre 

uma auditoria relativa a serviços prestados por essa entidade

1

Elaboração de proposta de Despacho do SRF, relativo à regulamentação do reporte dos 

subsidios atribuídos pelas entidades da APR, ao abrigo do DLR n.º 17/2015 de 30/12 

(ORAM/2016).

33 1 Análise do Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado

12 Outros

1 Elaboração de proposta de diploma de alteração à Lei orgânica da IRF.

1 Parecer sobre a proposta de diploma que aprova a execução do ORAM para 2016

1 Parecer sobre a proposta de diploma que aprova o ORAM para 2017

1 Parecer sobre projeto de diploma relativo à criação de um Portal da Transparência na RAM

Outros 1 Análise da coerência dos dados relativos às subvenções atribuídas em 2015 por entidades 

pertencentes ao universo da APR, reportados à IGF, por força do disposto na Lei 64/2013, de 

27 de agosto

1 Elaboração da CRAM 2015 - capítulo do Sistema de Controlo Interno.

3
1 Validação do reporte subsídios de acordo com o previsto no diploma que aprova o ORAM de 

2015.

Acompanhamento 4

4

2 Participação no Comité de Acompanhamento Madeira 14-20 

3

Acompanhamento 

SIADAP

1

Reporte trimestral ao SRF do acompanhamento dos Planos de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas

Participação em 

comissões e 

grupos de 

trabalho Participação no Grupo Trabalho "Plataforma das Finanças/Subsídios"1

Programa Anual de heteroavaliações1

Matérias

Análise de 

denúncias e 

participações

Pareceres sobre 

diplomas

4
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2.3. Relações Externas 

Em 2016 foram promovidas as seguintes iniciativas em termos de relações externas, atento o 

objetivo estratégico de criar sinergias com outros organismos de controlo: 

 A IRF promoveu a realização de ações de formação na RAM, junto da IGF, ao abrigo 

do protocolo de cooperação celebrado em 2015. Nesse âmbito, os inspetores da IRF 

participaram em três ações de formação ministradas pela IGF, que versaram sobre as 

seguintes temáticas, essenciais para o reforço de competências dos colaboradores 

afetos à IRF: normas internacionais de auditoria, metodologias de auditoria, auditoria 

Informática e Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

(SNC-AP). Estas ações de formação realizaram-se no âmbito do protocolo de 

cooperação celebrado entre as duas entidades em 2015, que estabeleceu 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; 

 Dois inspetores da IRF integraram a equipa de uma auditoria financeira ao PAEF-RAM, 

realizada pela IGF na Região; 

 No âmbito do SCI, a IRF participou nas 34.ª e 35.ª reuniões do respetivo CC, 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, 

sendo a participação ativa da IRF e a colaboração com as respetivas secções 

especializadas essencial para a troca de experiências, harmonização de 

procedimentos e coordenação das ações; 

 Um inspetor da IRF esteve presente nas 3.ª e 4.ª Reunião do Comité de 

Acompanhamento do Programa Madeira 14-20, que se realizaram, respetivamente, 

em maio e dezembro de 2016; 

 Em junho de 2016, um inspetor da IRF participou na 2.ª Reunião do Comité de 

Acompanhamento do PRODERAM; 
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 A IRF colaborou com a IGF na análise da coerência dos dados relativos às subvenções 

atribuídas em 2015 por entidades pertencentes ao universo da Administração Pública 

Regional, reportados àquela Inspeção-Geral por força do disposto na Lei 64/2013, de 

27 de agosto9. 

 

2.4. Análise SWOT – Medidas implementadas 

Atentas as medidas a implementar, previstas no plano de atividades da IRF de 2016, 

apresentam-se de seguida os principais resultados atingidos: 

Recursos Humanos 

 Foi dada abertura a dois procedimentos concursais, um interno e outro externo, para 

recrutamento de 3 inspetores, em dezembro de 2016, para colmatar, em parte, as 

saídas de inspetores verificadas nos últimos dois anos; 

 Em termos de formação, o ano de 2016 foi bastante enriquecedor, tendo os 

colaboradores participado, em média, em 5 ações de formação cada. Para além das 

formações já referidas no âmbito do protocolo com a IGF, os colaboradores da IRF 

participaram em diversas ações de formação organizadas pela Direção Regional da 

Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA), relacionadas 

essencialmente com a área financeira (designadamente auditoria, SNC e SNC-AP), 

jurídica (nomeadamente avaliação de desempenho, código do procedimento 

administrativo e lei geral do trabalho em funções públicas), e de desenvolvimento 

pessoal (designadamente relações interpessoais, inteligência emocional e valorização 

das pessoas). A Direção Regional do Património e Gestão de Serviços Partilhados 

(PaGeSP) realizou, no mês de janeiro, uma formação em Excel, específica para a IRF, 

conforme solicitado por esta Inspeção Regional; 

 Durante o ano de 2016, realizaram-se diversas reuniões com todos os inspetores e 

técnicos da IRF, com a inclusão de sessões de formação em cascata, versando 

                                                

9 Regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares. 
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temáticas diversificadas, em função das necessidades identificadas e das áreas de 

especialidade de cada inspetor; 

 Deu-se continuidade à prática instituída de difusão dos manuais de formação por 

todos os colaboradores, designadamente através da respetiva disponibilização na 

rede estruturada da IRF, e de sessões de apresentação pelos colaboradores que 

participaram nas referidas ações de formação; 

 No último trimestre de 2016 foi efetuada uma consulta aos inspetores no sentido de 

serem identificados os livros técnicos mais relevantes para a atividade da IRF, tendo 

sido desencadeado um processo de aquisição dos livros considerados prioritários. Não 

obstante, persistem ainda algumas necessidades identificadas e que, por razões de 

vária ordem, não foi possível colmatar; 

 Foi realizado o inventário e organizada a biblioteca da IRF, tendo sido definidos 

procedimentos para a sua utilização. Foi disponibilizada, na rede estruturada, a 

listagem com todos os livros técnicos existentes. 

De referir, no entanto, que até à data não foi possível concretizar o objetivo estratégico 

definido no Programa de Governo de afetação dos recursos humanos por centros de 

competência, dada a limitação de inspetores existente. A especialização dos inspetores, a esse 

nível, está inevitavelmente condicionada ao incremento dos recursos humanos da IRF. Não 

obstante, tem havido a preocupação de, na fase de definição das equipas de auditoria, afetar 

recursos com experiência em auditorias similares, por forma a maximizar a experiência 

adquirida e desta forma colmatar a insuficiente especialização.  

 

Instalações, Equipamentos e Rede 

 No decorrer de 2016, foi atribuída à IRF uma sala, para minimizar as carências 

existentes em termos de espaço físico. Não obstante, a mesma necessita de 

reparações que a dotem de condições mínimas de trabalho, pelo que ainda não foi 

possível acomodar colaboradores nesse espaço, pese embora os contactos 

desencadeados junto da entidade com competências nessa matéria; 
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 Foram realizadas diversas reuniões com a PaGeSP, no sentido de procurar uma 

solução para a necessidade existente de aplicações informáticas que possibilitem o 

adequado planeamento e gestão dos recursos, bem como o apuramento dos custos 

de cada ação. Aguarda-se resposta da PaGeSP quanto às possíveis soluções;  

 O canal de comunicação com o exterior foi melhorado com a criação, em 2016, da 

nova página eletrónica da IRF, que veio permitir a disponibilização de informação aos 

potenciais interessados. Estão designados os colaboradores responsáveis pela sua 

manutenção, existindo a preocupação de garantir a atualização permanente dos 

conteúdos da mesma; 

 Foi dada continuidade ao projeto de implementação de um sistema de gestão da 

informação e da documentação. Sob a orientação do técnico de gestão documental, 

foram concluídas as seguintes etapas: 

- Levantamento das unidades documentais em arquivo; 

- Elaboração do sistema de classificação arquivístico de base funcional (em fase de 

conclusão). 

No que concerne às instalações, importa referir que nos parecem desajustadas às 

necessidades da IRF, quer devido ao reduzido número de salas, quer em termos das respetivas 

condições de conservação e da sua localização. Torna-se premente encontrar uma solução 

para esta questão, atenta a necessidade de assegurar que os colaboradores têm condições 

adequadas para desenvolver as suas funções bem como para dignificar e potenciar o 

desempenho das funções de inspeção. 

 

Procedimentos e metodologias de trabalho 

 A matriz de riscos, elemento agregador de todos os riscos identificados, foi melhorada 

por forma a possibilitar uma mais fácil e imediata identificação do nível de risco 

atribuído (graduação) e da área de intervenção em que se insere (categorização). As 

alterações introduzidas visaram igualmente facilitar a identificação dos riscos por 

temáticas e entidades, dada a necessidade de assegurar maior abrangência da 

atividade inspetiva. O resultado da análise de riscos efetuada é apresentado ao 
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Senhor Secretário Regional, e tem servido de base para a identificação das prioridades 

de atuação; 

 Foram definidos procedimentos para algumas temáticas (designadamente reporte de 

subsídios ao abrigo do Orçamento da RAM (ORAM) pelas entidades concedentes à 

IRF, registo e gestão dos bens imobilizados, controlo de qualidade dos relatórios e 

dossiers de auditoria e aquisição de bens e serviços). Não obstante, atenta a dimensão 

do trabalho e os parcos recursos humanos, não foi possível, durante o ano de 2016, 

formalizá-los no manual de procedimentos; 

 Foi implementada a utilização generalizada do modelo de relatório de auditoria, 

minutas de despachos e de ofícios. Não obstante, persistem ainda algumas 

necessidades em termos de harmonização de procedimentos; 

 Foram desenvolvidos e implementados papéis de trabalho para as auditorias, 

designadamente as relativas à análise do cumprimento da LCPA e das regras de 

contratação pública, com o objetivos de uniformizar o planeamento e execução 

dessas ações, procurando ganhar eficiência com a padronização dos procedimentos; 

 Foi dada continuidade aos procedimentos de controlo de qualidade instituídos no ano 

anterior, designadamente em termos de revisão de relatórios. Não foi ainda possível 

concretizar a elaboração e aprovação do regulamento de controlo de qualidade, por 

forma a assegurar que os relatórios cumprem com os critérios definidos; 

 O inspetor regional tem acompanhado a execução dos trabalhos das equipas, 

mediante reuniões periódicas com cada uma delas para avaliação/redefinição de 

estratégias de atuação e esclarecimento de questões. Tem presidido igualmente a 

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

auditadas. 
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2.5. Modernização Administrativa 

Dando cumprimento ao disposto no art.º 40.º do DL 135/99, de 22 de abril10, vem a IRF 

divulgar as medidas de modernização administrativa que desenvolveu em 2016, 

nomeadamente relativas à desburocratização, qualidade e inovação: 

 Melhoria da matriz de risco com a inclusão do nível de risco atribuído (graduação) e 

da área de intervenção em que se insere (categorização); 

 Melhoria de processos com a definição de minutas de papéis de trabalho e de ofícios 

(processo ainda em curso); 

 Foi dado seguimento à implementação de um sistema de gestão da informação e da 

documentação. No ano de 2016 concluiu-se a fase de levantamento das unidades 

documentais em arquivo e foi quase terminada a elaboração do sistema de 

classificação arquivístico de base funcional; 

 Utilização 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), com vista à harmonização de processos; 

 Implementação da prática de envio da correspondência e documentação diversa 

através de correio eletrónico, com solicitação de confirmação da receção, reduzindo 

a utilização do papel e do Protocolo; 

 Desmaterialização dos dossiers de auditoria e alterações de procedimentos, 

potenciando o trabalho em rede; 

 Divulgação interna de informação por correio eletrónico e respetiva disponibilização 

na rede estruturada da IRF; 

 Criação da nova página eletrónica da IRF, com divulgação de informação que possa 

ser relevante para as entidades, designadamente os principais resultados das ações; 

                                                

10 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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 Criação de um canal de comunicação direto com o público, através da página 

eletrónica da IRF. 

 

2.6. Outras Atividades e Projetos 

No ano de 2016, a IRF desenvolveu diversas atividades de apoio, importantes para o sucesso 

da sua missão, das quais se destacam:  

Projetos em curso: 

 Revisão do manual de procedimentos da IRF. 

Projetos concluídos: 

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

GeRFiP; 

 Definição do SIADAP-RAM 1 para 2017; 

 Plano de Atividades para 2017; 

 Elaboração do Relatório de Atividades de 2015; 

 Revisão do PGRCIC da IRF; 

 Elaboração do relatório de execução do PPRCIC da IRF de 2015; 

 Participação na elaboração da Conta da RAM (CRAM) de 2015 e na proposta de ORAM 

para 2017; 

 Acompanhamento mensal da execução orçamental e da posição financeira da IRF. 

 

3. Atividades não previstas e atividades não desenvolvidas 

No plano de atividades para 2016 estavam previstas 34 ações de controlo, distribuídas pelos 

diferentes subsetores da administração pública, tendo a IRF realizado 28 ações.  

Não foi possível cumprir na íntegra o plano previsto, atendendo aos constrangimentos 

identificados no ponto 1 do capítulo II deste relatório. As solicitações remetidas a esta 
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Inspeção Regional no decorrer do ano e ainda ao reduzido número de inspetores, 

impossibilitaram que se atingissem as metas traçadas. 

Por outro lado, as ações previstas foram ajustadas em função das análises de risco efetuadas, 

atento o perfil dos inspetores necessário para a respetiva realização, o que conduziu à não 

realização de algumas das inicialmente previstas, bem como à sua substituição por outras:  

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Ações previstas e não realizadas 

realizadas 

Figura 8- Ações realizadas e não previstas 

Subsetor Tipo de ação prevista N.º de ações

Auditoria ao cumprimento da LCPA 1

Auditoria a subsídios e apoios atribuídos 1

Auditoria aos Sistemas de Controlo Interno 2

Auditoria ao cumprimento das regras de contratação pública (obra suspensa) 1

Follow up à implementação das recomendações no âmbito de auditorias ao 

cumprimento da LCPA, SCI e subsídios e apoios concedidos
4

Auditoria às regras de Contratação Pública 1

Avaliação do sistema de controlo interno relativo à geração de proveitos e cobrança 

de dívidas de terceiros
1

Auditoria a subsídios e apoios atribuídos 2

AL
Auditoria no âmbito do Protocolo de cooperação celebrado com a IGF, em particular 

no âmbito do acompanhamento do PAEL (competência acometida à IGF) 
1

FC 

Ação de follow up à implementação das recomendações dirigidas ao gestor de 

fundos
1

Total 15

APR

SPE

Subsetor Tipo de ação realizada N.º de ações

APR 
Verificação do grau de implementação dos dispositivos legais relativos à elaboração de 

instrumentos de gestão e avaliação (PA, RA, QUAR e SIADAP)
1

Auditoria orientada despesas com um trabalhador - mobilidade 1

Auditoria orientada para o cumprimento das regras de contratação pública 1

Auditoria ao cumprimento das regras de Contratação Pública 1

Averiguação com vista a aferir da legalidade dos atos praticados 2

Total 6

SPE

AL
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4. Recursos  

4.1. Evolução dos recursos humanos 

Apesar de, no ano de 2016, se ter mantido o número de efetivos face ao ano anterior (17), 

verificou-se a saída de um inspetor da área financeira com larga experiência e a entrada de 

um novo inspetor, formado em direito, que veio colmatar uma saída verificada em 2015. 

Importa referir que um dos inspetores da área financeira esteve ausente durante a quase 

totalidade do ano, só regressando ao serviço em meados do mês de dezembro. 

Em maio de 2016 verificou-se ainda a saída de um técnico superior, da área financeira, saída 

esta que ainda está por preencher. 

 

4.2. Absentismo 

Em 2016 os trabalhadores da IRF faltaram 733,5 dias, o que representa uma ausência média 

de aproximadamente 43 dias por colaborador, mais 5 que no ano transato. De referir que este 

indicador foi fortemente influenciado pelo facto de uma colaboradora ter estado ausente a 

quase totalidade do ano (239,5 dias úteis) por gravidez de risco e licença de maternidade. 

Não obstante, as ausências por período de férias continuam a ser a principal causa de 

absentismo (51%), seguida das situações de doença (216,5 dias, o que corresponde a 29% do 

total das faltas verificadas em 2016). 

Figura 9 - Evolução dos Recursos Humanos 

Saídas Entradas

Direção Superior 1 0 0 1

Direção Intermédia 0 0 1 1

Inspetor 11         1     a)            1     b)           11    c)

Técnico Superior 2 1 0 1

Assistente técnico / 

Coordenador Técnico
2 0 0 2

Assistente Operacional 1 0 0 1

17 2 2 17

a) Data de saída: 13/06/2016

b) Data de entrada: 14/03/2016

c) 1 colaborador em situação de baixa prolongada e licença de maternidade durante quase todo o ano

Administrativo 

TOTAL

Movimentos do ano
Situação a 

31/12/2015

Situação a 

31/12/2016
Cargo/ Carreira/CategoriaGrupo de Pessoal

Dirigente

Técnico Superior
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4.3. Recursos Humanos utilizados 

O número de efetivos previsto no PA de 2016 era de 19, o que corresponderia a 227 Unidades 

Equivalentes de Recursos Humanos (UERH). 

No entanto, não foi possível concretizar o aumento de colaboradores previsto, pelo que, a 

31/12/2016, o total de efetivos se cifrava em apenas 17.  

Atendendo ainda à ausência prolongada de um trabalhador já referida, o número de UERH 

efetivo ficou muito aquém do planeado, apenas 189. Sendo este indicador o referencial, em 

termos de dias úteis de trabalho disponíveis, ponderado pelo número de efetivos e respetiva 

pontuação (atenta a carreira/cargo), tal significa que, efetivamente, a IRF dispôs de menos 

recursos humanos (medidos em dias de trabalho efetivo, ponderados pelos fatores referidos), 

do que os planeados com base no número de colaboradores previsto para 2016: 

Figura 10- Causas do absentismo 

Causas Dias Ausência

Acidente de trabalho 0,5

Férias 371,5

Doença 216,5

Licença de maternidade 122

Assistência familiar 20

Outros 3

Total 733,5
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4.4. Formação 

Sendo a qualificação dos recursos humanos uma das apostas estratégicas da IRF, no ano de 

2016 apostou-se na formação dos colaboradores, dando prioridade às áreas onde se tinham 

identificado maiores necessidades.  

No quadro abaixo apresenta-se o resumo das ações de formação frequentadas, respetiva 

duração e número de participantes. 

Figura 11- Recursos Humanos Planeados e Efetivos 

Figura 12- Desvio verificado nos Recursos Humanos 

Recursos Humanos Pontuação

n.º efetivos Pontuação n.º efetivos Pontuação n.º efetivos Pontuação

Dirigentes - Direção superior 20 1 20 1 20 0 0

Dirigentes - Direção intermédia 16 1 16 1 15 0 -1

Técnico superior 12 14 168 12 133 -2 -35

Coordenador técnico 9 2 18 2 16 0 -2

Assistente técnico 8 0 0 0 0 0 0

Assistente operacional 5 1 5 1 5 0 0

TOTAL 19 227 17 189 -2 -38

Planeados Resultado Desvio
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Em 2016, os colaboradores da IRF frequentaram um total de 85 ações de formação (mais 66 

que em 2015), o que representa uma média de 5 ações de formação por colaborador (mais 

quase 4 ações de formação que no ano anterior), num total de 1.140,5 horas. 

A aposta na formação dos colaboradores foi um dos objetivos definidos e atingidos com 

sucesso em 2016. Deste modo foi possível cimentar conhecimentos e desenvolver 

competências em áreas específicas e de relevo para o desempenho dos colaboradores: 

Figura 13- Ações de formação frequentadas 

Ação de Formação
N.º 

Participantes

N.º 

Horas/ 

Formação

N.º total 

horas

8.ª Sessão de Apresentação de Boas Práticas de Valorização das 

Pessoas 1 3 3

Atendimento e Relacionamento com o Público 1 21 21

Auditoria - Normas de Auditoria, Planeamento, Técnicas Relato 2 35 70

Auditoria Informática 11 14 154

Código do Procedimento Administrativo 1 28 28

Conferência "ISO9001 e ISSO 14001" 1 3 3

Contabilidade Analítica 1 35 35

Desenvolver a Inteligência Emocional 1 21 21

Excel 11 17,5 192,5

Finanças Públicas e Fiscalidade Regionais 2 4 8

Introdução  ao SNC-AP 14 7 98

LGTPF 1 28 28

Metodologias de Auditoria 14 7 98

NCRF 22 - Contabilização dos subsídios do Governo e Divulgação de 

Apoios do Governo 1 8 8

Os atuais códigos do procedimento Administrativo dos contratos 

públicos e do processo nos tribunais administrativos 2 12 24

QUAR e Controlo Interno 2 24 48

Relações Interpessoais 1 21 21

Secretariado, Arquivo e Expediente 1 21 21

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 1 21 21

SIADAP-RAM 1 28 28

SIMPLEX 1 2 2

Sistema  integrado de Avaliação do desempenho - RAM 1 21 21

SNC-AP (Introdução) 3 8 24

SNC-AP (1) 3 21 63

SNC-AP (2) 2 30 60

Workshop - Trabalhar e conhecer os Conceitos Financeiros 1 4 4

Workshop  - Trabalhar e conhecer os Conceitos Económicos 1 4 4

Workshop - Como saber ler os mapas contabilísticos de forma 

simples 1 4 4

LGTFP (Princípios Básicos, Férias, Faltas e Licenças) 1 21 21

LCPA e a sua regulamentação 1 7 7

Total 85 1.140,5
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N.º 

Participantes

Administrativa 2

Secretaria e Arquivo 1

Simplex 1

Comportamental 4

Atendimento ao público 1

Inteligência emocional 1

Relações Interpessoais 1

Valorização das pessoas 1

Financeira 56

Auditoria 27

Conceitos financeiros 3

Finanças Públicas e Fiscalidade Regionais 2

SNC 2

SNC-AP 22

Informática 11

Excel 11

Jurídica 10

Avaliação de Desempenho 2

Avaliação de Desempenho dos Serviços 2

CPA 3

LCPA 1

LGTFP 2

Outra 2

ISSO 9001 e 14001 1

Segurança, Saúde e Segurança no Trabalho 1

Total 85

Ações de Formação por Áreas/Temáticas

Figura 14- Ações de Formação por Áreas/Temáticas 
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4.5. Recursos Financeiros 

 

 

O orçamento de funcionamento foi executado em 96%. Não houve necessidade, no ano de 

2016, de utilizar a dotação afeta ao projeto de investimento da IRF, previsto no PIDDAR uma 

vez que o projeto previsto – formação do pessoal da IRF –, uma vez que as ações de formação 

promovidas pela IGF foram calendarizadas por forma a potenciar as deslocações dos 

respetivos inspetores no âmbito da auditoria realizada ao PAEF-RAM (em conjunto com a IRF) 

e atenta a boa cooperação interinstitucional existente.  

Figura 16- Recursos financeiros utilizados 

Figura 15 - Ações de Formação por Área 

Unidade: Euro

Orçamento 

Aprovado

Doteção 

Corrigida

Orçamento 

Executado

Taxa de 

Execução

906.768 784.956 764.201 97%

Despesas com pessoal 898.668 777.416 761.640 98%

Outras despesas correntes 5.600 5.040 2.561                      51%

Aquisição de bens de capital 2.500 2.500 0 0%

7.500 7.500 0 0

914.268 792.456 764.201 96%

Descrição

Orçamento de Funcionamento

Investimentos do plano

TOTAL
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4.6. Recursos Materiais e Tecnológicos 

Os espaços físicos continuam a ser manifestamente insuficientes. Apesar da atribuição à IRF 

de uma sala adicional, em 2016, a mesma ainda não pôde ser utilizada uma vez que não foi 

possível realizar as obras necessárias. Esta limitação de espaço condiciona de forma efetiva a 

entrada de novos elementos para a equipa, apesar das necessidades já referidas de reforço 

do número de inspetores, e não permite 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, foi implementada em 2016 a rede estruturada, o que 

veio facilitar o trabalho equipa e possibilitar o acesso, por parte de todos os membros, à 

informação sempre atualizada. Esta rede, partilhada por todos os colaboradores mediante 

diferentes perfis de acesso, disponibiliza igualmente o acesso mais imediato à documentação 

interna. 

Persiste a necessidade de criação de um canal de comunicação interno (Intranet), já 

manifestada à PaGeSP. 

Figura 17- Desvio verificado nos Recursos Financeiros 
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A inexistência de um sistema informático para planeamento das ações e afetação dos 

recursos, tem dificultado a gestão dos recursos, não permitindo igualmente o apuramento 

dos custos de cada ação. Foi solicitada a colaboração da PaGeSP no sentido da identificação 

de possíveis soluções.  
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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 2016, em termos quantitativos e qualitativos, bem como 

os motivos dos principais desvios em relação aos objetivos traçados. 

 

 

Os objetivos de eficácia foram, de forma global, cumpridos. Foram atingidos 2 dos indicadores 

propostos, superado 1 e não foi atingido 1, atentas as dificuldades expressas no quadro supra.  

No ano de 2016 manteve-se a preocupação de introduzir nos novos relatórios recomendações 

pertinentes e exequíveis, que contribuíssem para a melhoria do sistema de controlo interno 

dos organismos. 

Eficácia

OB 1  -Aumentar a abrangência da ação inspetiva Taxa de execução: 111%

Ind 1: N.º de ações de 

controlo desenvolvidas

28 ações Não atingiu

(-2 ações)

Ind 2: Cobertura de serviços 

controlados
18,8%

Superou

(+5,1%)

OB 2 - Contribuir para a melhoria do sistema de controlo interno dos organismos Taxa de execução: 105%

Ind 3: Número médio de 

recomendações por ação

11 

Recomendações
Atingiu

Ind 4: Número de serviços em 

que se realizou o follow up de 

recomendações

5 Serviços Atingiu

N/ A

N/ A

Resultado 2016

- Movimento de efetivos verificado em 2016;

- Elevado absentismo;

- Cooperação com outras instituições, ações de apoio técnico 

especializado e outros projetos, que requereu a afetação de 

recursos humanos a essas ações, em deterimento das 

planeadas.

Algumas das ações realizadas tiveram um caráter 

transversal.

Indicador Classificação Justificação da superação/ do não cumprimento

N.º Indicador Classificação Justificação da superação/ do não cumprimentoResultado 2016
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No que concerne à eficácia, um dos indicadores foi atingido, outro foi superado e o terceiro 

não foi atingido, face às circunstâncias explicitadas no quadro abaixo e pese embora todos os 

esforços desenvolvidos. Não obstante, importa referir que os objetivos definidos a este nível 

foram, em termos globais, cumpridos.  

 

 

Eficiência

OB 3 - Reduzir a duração das ações inspetivas Taxa de execução: 84%

Ind 5: Tempo médio de 

duração do planeamento e 

execução da ação 

165 dias Atingiu

Ind 6: Tempo médio da 

elaboração do projeto de 

relatório

117 dias
Não atingiu

(-12 dias)

Taxa de 

execução:
144%

Ind 7: Número de iniciativas 

desenvolvidas com entidades 

congéneres regionais e 

nacionais

13 ações
Superou

(+2 ações)

Resultado 2016 Justificação da superação/ do não cumprimento

Foram desenvolvidas diversas diligências no sentido do 

reforço de sinergias e cooperação inter-institucional, 

concretizadas em reuniões de trabalho, ações de formação e 

ações de controlo no âmbito de Protocolos de cooperação 

celebrados.

Indicador Classificação

Classificação Justificação da superação/ do não cumprimento

N/ A

Foram concluídos alguns dos projetos de relatório que 

transitaram de 2015 os quais, atendendo à sua 

complexidade e extensão, tiveram um tempo de elaboração 

muito extenso.

OB 4 - Reforçar os mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos de 

controlo

Resultado 2016Indicador

Qualidade

OB 5 - Aumentar as ações de formação especializada Taxa de execução: 333%

Ind 8: Número médio de ações 

de formação especializada 

frequentadas, por 

colaborador

5 ações de 

formação

Superou

(+3 ações de 

formação)

OB 6 - Introduzir procedimentos de controlo de qualidade Taxa de execução: 104%

Ind 9:Pontuação média da 

avaliação  das ações 

inspetivas (escala de 1 a 5)

4,2 pontos Atingiu

Resultado 2016

Resultado 2016 Justificação da superação/ do não cumprimento

N/ A

Justificação da superação/ do não cumprimento

Fruto das diligências iniciadas em 2015 com a IGF, a PAGESP 

e a DRAPMA, no sentido de dinamização de ações de 

formação especializada, foi possível em 2016 concretizar a 

generalidade das ações de formação previstas.

Indicador Classificação

Indicador Classificação
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2. Apreciação dos utilizadores e avaliação do sistema de controlo interno 

Dos questionários de avaliação interna das ações de controlo concluídas, resulta uma 

apreciação positiva por parte dos participantes. Não obstante, são referidos alguns aspetos a 

melhorar. 

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 

Seguidamente é apresentado o balanço global das atividades desenvolvidas ao longo do ano 

de 2016: 

Plano de atividades: o PA para 2016 foi, genericamente, cumprido, 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.  

Mantém-se a necessidade de reforçar a equipa de inspetores, o que tem condicionado 

a especialização por áreas de intervenção. 

 Projetos: foram realizadas 28 ações de controlo, menos 6 do que as previstas no PA, 

devido às movimentações ocorridas em termos de recursos humanos, 

designadamente inspetores. Das ações inicialmente previstas, 15 não puderam ser 

realizadas pela limitação de recursos humanos existente, atendendo a que, fruto das 

novas prioridades surgidas durante o ano, foram realizadas mais 6 ações que não 

estavam inicialmente previstas. 

 Outras ações: As outras ações previstas foram realizadas na sua maioria. 
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Programa de Governo: foram vertidas as principais orientações deste documento, na parte 

respeitante à IRF, quer no plano de atividades quer no QUAR. 

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 superados 

três deles.  
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ANEXO I – Siglas e Acrónimos 

   

  
AL Administração Local

APR Administração Pública Regional

CC Conselho Coordenador

CE Comunidade Europeia

CRAM Conta da RAM 

DL Decreto-Lei

DLR Decreto Legislativo Regional

DRAPMA Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa

FC Fundos Comunitários

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

IRF Inspeção Regional de Finanças

LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

ORAM Orçamento da RAM

PA Plano de Atividades

PAEF-RAM Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira

PaGeSP Direção Regional do Património e Gestão de Serviços Partilhados
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PGR Procuradoria-Geral da República 

PIDDAR Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

da RAM

PPRCIC Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira

RA Relatório de Atividades

RAM Região Autónoma da Madeira

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

SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

SPE Sector Público Empresarial

SRF Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública

UE União Europeia

UERH Unidades Equivalentes de Recursos Humanos
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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 incompatibil idades.
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 diretor de serviços ou 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?
94%

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 

frequentaram pelo menos uma ação de formação?
94%

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 util idade dos outputs dos sistemas? x

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é util izada 

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



Inspeção Regional de Finanças

Missão:

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%

Superou Atingiu Não atingiu

N.º de ações de controlo 

desenvolvidas
60% 34 28 > 38 30-38 < 30 -6 82%

Cobertura de serviços 

controlados
40% 12,3% 18,8% > 13,7% 10,9%-13,7% < 10,9% 6,5% 153%

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

Superou Atingiu Não atingiu
Número médio de 

recomendações por ação
50% 10 11 > 12 8-12 < 8 1 110%

Número de serviços em que se 

realizou o follow up de 

recomendações

50% 5 5 > 6 04/jun < 4 0 100%

Eficiência Ponderação: 35%

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

Superou Atingiu Não atingiu

Tempo médio de duração do 

planeamento e execução da 

ação 

50% 150 dias 165 < 120 120-180 > 180 58 91%

Tempo médio da elaboração do 

projeto de relatório
50% 90 dias 117 < 75 75-105 > 105 48 77%

Desvio Resultados 
%

Indicador Peso Meta 2016 Resultado 
2016

Classificação Desvio Resultados 
%

Indicador Peso Meta 2016 Resultado 
2016

Classificação

Sistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública regional autónoma da Madeira (SIADAP-RAM 1) - 2016

Desenvolver o controlo da administração financeira da Região Autónoma da Madeira, cometido aos órgãos do Governo 

Regional, e prestar apoio técnico especializado

Indicador Peso Meta 2016 Resultado 
2016

Classificação Desvio Resultados 
%



Inspeção Regional de Finanças

Sistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública regional autónoma da Madeira (SIADAP-RAM 1) - 2016

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

Superou Atingiu Não atingiu
Número de iniciativas 

desenvolvidas com entidades 

congéneres regionais e 

nacionais

100% 9 13 > 11 7-11 < 7 4 144%

Qualidade Ponderação: 30%

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

Superou Atingiu Não atingiu
Número médio de ações de 

formação especializada 

frequentadas, por colaborador

100% 1,5 5,0 >2 1-2 < 1 3,5 333%

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

Superou Atingiu Não atingiu

Pontuação média da avaliação 

interna das ações inspetivas 

(escala de 1 a 5)

100% 4 4,2 > 4,5 3,5-4,5 < 3,5 0,2 105%

Síntese

Ponderação Avaliação 
quantitativa

Avaliação 
qualitativa

35% 108%

35% 102%

30% 219%

100% 139%

Desvio Resultados 
%

Satisfatório

Indicador Peso Meta 2016 Resultado 
2016

Classificação

Desvio Resultados 
%

Indicador Peso Meta 2016 Resultado 
2016

Classificação Desvio Resultados 
%

Indicador Peso Meta 2016 Resultado 
2016

Classificação


