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l. Introdução

Em cumprimento da Recomendação de I de julho de 2009, publicada no Diário da República

(DR), 2" série, n.o 140, de 22 de julho de 2009, e da Recomendação de 1 de julho de 2015,

publicada no DR" 2u série, n.o 132, de 9 de julho de 2015, ambas do Conselho de Prevenção da

Comrpção (CPC), a Inspeção Regional das Finanças (IRF) elaborou/reviu o seu Plano de

Prevenção de Riscos de Comrpção e Infrações Conexas (PPRCIC), que foi aprovado em julho

de2016 e remetido ao órgão de tutela e ao CPC.

Em conformidade com as referidas recomendações, cabe por agora elaborar o relatório anual

de execução desse Plano, relativamente ao ano de 2017. E*e consubstancia-se na verificação

da implementação das medidas preventivas estabelecidas pela IRF para minimizar a ocorrência

dos riscos identificados no seu PPRCIC e do cumprimento em geral do mesmo.

Concludentemente, assiste analisar e aferir da pertinência/necessidade de revisão dos riscos e

das medidas nele previsto.

O PPRCIC da IRF compreende as principais áreas de risco, atendendo às suas atribuições e

áreas de atividade/intervenção.

Tendo por base o referido Plano, o presente relatório assenta na monitorização e recolha de

informação junto dos serviços implicados, colaboradores e responsáveis sectoriais pelo seu

acompanhamento e execução, com vista a aferir o grau de implementação das medidas nele

previstas e o acatamento em geral do recomendado pelo CPC nesta sede.

3
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2. Breve Caracterização da IRF'

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

Regional (DLR) n." 18i2005/M,de24 de novembro, e Decreto Regulamentar Regional (DRR)

n.' l5l20I6lÌVI, de 02 de maio, é o serviço da administração direta da Região Autónoma da

Madeira (RAM), integrado no departamento do Governo Regional que tutela o setor das

finanças, que tem por missão fundamental assegurar o controlo financeiro da administração

pública regional.

2.1. Ambito de Intervenção

A intervenção da IRF abrange os órgãos, os serviços e as entidades da administra$o 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 natuÍeza, 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 (vd. artigo 2.o do citado DRR n.o l5/2016/M).

2.2. Atribuições

lncumbe à IRF o exercício do controlo nos domínios orçamental, económico, ftnancetro e

patrimonial, de acordo com os princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão

financeira, contribuindo paru a economia, eficácia e eficiência na realização das receitas e

despesas públicas, nos termos previstos no artigo 3.o do supra mencionado DRR n.o l5l20l6/M.

Compete-lhe ainda prestar apoio técnico especializado ao membro do Governo Regional que

detém a tutela do setor das finanças (vd. n.o 6 do artigo 3.' do DRR n." l5/2016/\4).

w
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3. Monitorização do PPRCIC

A IRF, atenta às suas atribuições e áreas de atividade, recoúece no seu PPRCIC que aprincipal

área de risco de comrpção e de infrações conexas reside nas ações de controlo que realiza sobre

as entidades sujeitas à sua intervenção, assim como em sede das informações técnicas que emite

sobre matéria da sua competência, nomeadamente ao membro do Governo Regional com a

tutela do setor das finanças. Os riscos identificados no âmbito da aquisição de bens e serviços,

da gestão dos bens e aprovisionamento e da gestão documental, foram qualificados como de

impacto/ocorrência fraca.

Identificados e classificados os potenciais riscos inerentes à atividade da IRF, foram definidas

medidas preventivas a adotar para evitar a sua ocorrência e indicados os responsáveis sectoriais

pela sua implementação e execução, tendo-se elaborado o Quadro I - Potenciais Riscos de

Corrupção e Infrações Conexas e respetivas Medidas Preventivas, por Área de Atividade, que

é parte integrante do PPRCIC . Para a elaboração do relatório anual de execução do PPRCIC,

acresceu-se ao referido Quadro I uma coluna intitulada "Implementação das Medidas

Prevenfivas a 3l/12/2017", onde evidencia-se o grau de implementação dessas medidas,

categorizado por "Concluído", "Em curso" e "Por iniciar", compreendido no Anexo I a este

relatório.

O presente relatório de execução consubstanciou-se na monitorização geral e sectorial do Plano

da IRF, articulada entre os responsáveis sectoriais por área de atividade, que tiúam sob sua

responsabilidade a implementação das medidas de prevenção dos riscos, e o responsável geral

designado para fazer a monitorização em geral da execução do Plano e a elaboração do

consequente relatório, tendo sido considerados os contributos/balanço desses responsáveis

sectoriais e dos colaboradores desta Inspeção.

.!
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4. Conclusão

Da análise ao PPRCIC da IRF e da sua monitorização, conclui-se que de um modo global as

medidas preventivas identificadas e preconizadas no Plano encontravam-se implementadas a

3Ill2l20l7, sendo consideradas, em grande paúe, como medidas de implementação contínua.

Algumas dessas medidas, ainda que em número diminuto, estão em curso, justificado pelo

limitado número de recursos humanos face aos trabalhos/processos desenvolvidos e em

desenvolvimento na IRF, no ano de 2017.

Não se verifica a necessidade de rever os riscos inicialmente identificados, considerando-se o

PPRCIC da IRF adequado e eficiente na mitigação da ocorrência desses riscos, inerentes à sua

atividade/intervenção. Contudo, importa salvaguardar a necessidade de dar continuidade às

medidas já implementadas e de concluir as em curso, de modo a assegurar o seu propósito.

Na sequência de resposta a questionário do CPC sobre "A Gestão de Conflitos e Interesses no

Setor Público", dirigido ao responsável máximo à data em funções na IRF, datado de

0411012017, entendeu-se, superiormente, que o Plano em vigor, não obstante compreender

medidas que previnam a ocorrência de conflitos de interesse no âmbito da sua

atividade/atuação, carece ser aperfeiçoado no sentido de ser incluída(s) medida(s) de gestão que

inclua também o período que sucede ao exercício de funções públicas de trabalhadores da

entidade, pelo que propõe-se ao atual máximo desta Inspeção Regional a revisão do

Plano nesse sentido.

Acresce dizer que o PPRCIC da IRF é assumido como importante instrumento de apoio à

gestão, de análise às áreas de maior risco no âmbito da sua área de atividade, auxiliar na

melhoria contínua dos serviços prestados e na prossecução da sua missão. Este foi diwlgado

por todos os seus colaboradores e publicitado no sítio da intemet desta Inspeção Regional, em

conformidade com o recomendado pelo CPC.

E
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Posto isto, conforme o disposto nas Recomendações de I de julho de 2009 e de 1 de julho de

2015, do CPC, propõe-se que o pÍesente relatório de execução, depois de aprovado pelo Seúor

Inspetor Regional de Finanças, seja:

Remetido ao CPC e ao Seúor Vice-Presidente do Governo;

Divulgado aos colaboradores da IRF;

Publicitado mpáryina Internet da IRF
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Elaborado em l0 de abril de 2018,

por Magda Gomes Franco, responsável geral pela monitorização do PPRCIC da IRF e

elaboração dos correspondentes relatórios anuais de execução, designada por despacho n.o

8/IRF/2016, datado de 16 de juúo.

'.l
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Aprovado em 10 de abril de 2018,

por Silvio Costa,
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Quadro I - Potenciais Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e respetivas Medidas Preventivas, por Área de Atividade - Monitorizaçío ano de 2017

H

Implementação das
Medidas Preventivas

em3lll2l20l7
Ações de Controlo

Concluído

Concluído q)

Concluído ")

Concluído

Responsáveis setoriais

Dirigente mârimo

Dirigente márimo

lnspetores/Dirigente
máximo

Dirigente márimo

Medidas Preventivas

Dir,ulgação do regime de impedimentos e incompatibilidades
previsto no regime da carreira especial de inspeção. aprovado
pelo DL n: 17012009. de 03/08. adaptado à Região pelo DLR
n.' 1912010À4. de l9l08. e na Lei Gerzú do Trabalho em
Funções Públicas (LTFP)" aprovada pela Lei n." 35/2014. de

20106, designadamente via disponibilização destes

dispositivos legais na partillra da IRF e/ou na sua lntranet:
Inte$ação de. pelo menos, dois inspetores nas equipas de

auditoria e em regime de rotatividade.
Obrigatoriedade de indicação expressa. aúaves de entrega de
"Declaração cle Inexistência ele Impedimento,
In compati b i Ii tíade ou hti b i ção " - pelos inspetores designados
por cada ação" dirigente máximo e outros participantes nas

aÇões de controlo.
Dilulgação do regime de irnpedimentos e incompatibilidades
previsto no regime da carreira especial de inqpeção. aprovado
pelo DL n' 17012009. de 03i08, adaptado à Região pelo DLR
n." l9l2010/lv[ de l9l08. e na LTFP, aprovada pela Lei n.o

35/2011- de 20/06. designadamente via disponibilização
destes dispositivos legais na partilha da IRF e/ou na sua

Intranet:

Qualificação
do Risco

Moderado

Moderado

Risco IdentiÍicado

Realização de ações de controlo ou de natureza
disciplinar em órgãos, serviços e empresas onde
exerçam funções. ou prestem serviços parentes ou

afins. em qualquer grau da linÌra reta ou até ao 3.o

grau da liúa colateral.

Realização de ações de controlo ou de natureza
disciplinar em órgãos. sen'iços e empresas onde
terúram exercido funções há menos de três anos ou

onde as exerçarn em regime de acumulação.
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H

Implementação das
Medidas Preventivas

em3lll2l20l7
Ações de Controlo

Concluído u)

Concluído

Concluído ")

Concluído

Concluído "'

Conclúdo u)

Responsáveis setoriais

Inspetores/Dirigente
máximo

Dirigente márimo

Inspetores

Dirigente márimo

Dirigente márimo

Dirigente márimo

Medidas Preventivas

Obrigatoriedade de indicação expressa- através de enúega de
"Declaração de Inexistência de Intpedimento,
Incompati bi li dade ou Ini b ição ", pelos inspetores designados
por cada ação, dirigente máximo e outros participantes nas

ações de controlo.
Dir.ulgação do regime de impedimentos e incompatibilidades
previsto no regime da carreira especial de inspeção. aprovado
pelo DL no 170/2009. de 03/08, adapúado à Região pelo DLR
n.' I9/20I0llv\ de 19/08, e na LTFP. aprovada pela Lei n.o

3512014, de 20106, designadamente via disponibilização
destes dispositivos legais na paÍtilha da IRF e/ou na sua
Intranet.
Assinatum de "Declaração de InexistêncÌa de Impedimentos,
Incom pati bi li dade s on Ini b ição" .

Divulgação do manual de procedimentos da IRF. no qL al

consta na Parte II, os princípios éticos e nonnas de conduta.
da lei orgânica da IRF. do regime da carreira especial de
inspeção. aprovado pelo DL n-o 17012009. de 03/08, adaptado
à Região pelo DLR n." 19/20l0AvL de l9l08, e da LTFP.
aprovada pela Lei n.' 35/2014. de 20106. designdamente via
disponibilização destes dispositivos legais na paftillìâ da IRF
e/ou na sua Intranet:
Inlegração nas eqúpas inspetivas de. pelo menos" dois
inspetores para realização de ações de controlo;
Promoção da rotatividade dos inspetoresl

QualiÍicação
do Risco

Fraco

Elevado

Risco ldenúiÍïcado

Aceitar hospedagem. onerosa ou gratuita. em
estabelecimento que seja propriedade de dirigentes
dos órgãos ou serviços inspecionados. quando estes
sejam objeto de qualquer ação de natureza inspetiva.

Quebra de valores éücos e deveres funcionais e

Çomprometer as regrus deontológicas da carreira.
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H

Implemenúação das
Medidas Preventivas

em3lll2l20l7

Ações de Controlo
Concluído ur

Concluído "'

Em curso

Concluído n)

Concluído u'

Concluído n)

Concluído ")

Concluído o)

Responsáveis setoriais

Dirigente
máximolDiretor
Serviços do GPC

de

Inspetores/Tecnicos
Superiores

Diretor de Serviços do
GPC

Dirigente mârimo

Dirigente márimo

Dirigente máximo

Dirigente
máímo/Diretor
Serviços do GPC

de

Dirigente
máúmo/Diretor de

Serviços do GPC

Medidas Preventivas

Superr,'isão e acompadramento dos colaboradores e das

eqúpas inspetivas;

Assinatura dos trabalhos realizados. designadamente
relatórios de auditoria. com referência aos normativos
legais/referenciais de auditoria utilizados:
Atualização do manual de procedimentos da IRF e do seu

código deontológico e de etica da IRF" bem como elaboração
do regulamento da aüvidade inspeüva, a propor ao Inspetor
Regional de Finanças. por fonna a asseguftÌr que estão em
liúa com as melhores pníücas internacionais.
designadarnente com a 1Sl - Internacional Standards of
Auditing (revistas).

Integração de. pelo menos. dois inspetores nas equipas de

auditoria e em regime de rotatividadet
Adequar o nurnero de inspetores ao gmu de complesidade de

cada açâo de controlo;
Promover/asseguruìr a rotatividade dos inspetores e a

multidisciplinariedade na constituição das eqúpas de

inspeÇão:

Fomentar a paÍilha de informação e o espirito de eqúpa.

Implementar e dirmlgar procedimentos e instrumentos de

trabalho. desigradamente via disponibilização destes

dispositivos na partilha da IRF e/ou na sua Intranet:

QualiÍicação
do Risco

Moderado

Elevado

Risco ldentiíicado

Realização de ações de controlo pelo (s) mesmo (s)

inspetor (es) na mesma iârea de atuação e/ou nas

mesmas entidades.

Ausência de rigor ou omissão de factos relevantes

nos relatórios de auditoria.
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T'

Implementação das
Medidas Prcventivas

em3llt2l20l7
Ações de Controlo

Concluído ")

Concluído u)

Concluído u)

Concluído u)

Em curso

Responsáveis setoriais

Dirigente miiximo

Dirigente
máúmo/Diretor de
Serviços do GPC
Dirigente
máúmo/Diretor de
Serviços do GPC e

outros colaboradores
designados para o efeito.
Inspetores

Diretor de Sewiços do
GPC

Medidas Preventivas

Promover a realização de ações de formaçâo (internas e

externas) sobre as diversas:ireas de atuação;
Monitorizar, acompanhar e orientar os trabalhos de auditoria:

Controlos de qualidade aos relatórios e dossier de auditoria;

Assinatura dos trabalhos realizados. designadamente papéis
de trabalho e relatórios de auditoria, com referência aos
normativos legais/referenciais de auditoria utilizados:
Desenvolver o regulamento da atividade inspetiva, que inclua
normas/parâmetros de controlo de qualidade, a submeter ao
Inspetor Regional.

QualiÍicação
do Risco

Risco ldentificado
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'H

Inplementação das
Medidas Preventivas

em3ll12l2017

Concluído

Concluído ")

Concluído "'

Concluído')

Responsáveis setoriais

Dirigente márimo

Dirigente márimo

Dirigente mârimo

lnspetores/Tecnicos
Superiores

Medidas Preventivas

Diwlgação da LTFP" Parte II. Título IV.
norneadamente o artigo 73.o sob a epígrafe "Deveres d<t

trabalhador", designadamente via disponibilização destes

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

I. Secção I.

Decisões sujeitas sempre a validação:

Privilegiar/promover a discussão das diferentes tetúticas:

Assinatura dos tmbalhos realizados, com referência aos

normativos legais/referenciais de auditoria utilizados.

QualiÍïcação
do Risco

Elevado

Risco IdentiÍicado

Emissão de informações técnicas

Violação do dever de imparcialidade e do dever de

isenção.
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Implementação das
Medidas Preventivas

em3lll2â0l7
Aquisição de bens e serviços

Concluído

Concluído u)

Concluído ")

Concluido ")

Concluído

Concluído u)

Concluído u)

Concluído u)

Concluído ")

Em curso

Responsáveis setoriaig

Dirigente
máximo/Diretor
Serviços do GPC

de

Coordenador Técnico

Coordenador Tecnico

Dirigente
máúmoiDiretor
Sewiços do GPC

de

Dirigente
máximo/Diretor
Serviços do GPC

de

Coordenador Técnico

Coordenador Técnico
Dirigente
máximo/Diretor
Serviços do GPC

de

Dirigente
máximo/Diretor
Serviços do GPC

de

Juristas

Medidas Preventivag

Estabelecer procedimentos de controlo de. pelo menos, dois
níveis, segregando assim as funções ao nível da avaliação e

decisão;
A aquisição de bens deve ser precedida de informação escrita
descrevendo e iustifi cando/fundamentando a necessidade:
Elaborar anualmente estimativa das necessidades de aqúsição
de bens, por categorias de bens:
Validação/decisão sobre a informação e estimativa de
necessidades.

Estabelecer procedimentos de controlo de. pelo menos, dois
níveis. segregando assim as funções ao nível da avaliação e

decisão;
A aqúsição de serviços ou bens deve ser precedida de

informação escrita descrevendo e justificando/fundamentando
a necessidade;

Promover a consulta a pelo menos 3 operadores no mercadol
Validação/decisão sobre a informação para aquisição de
serviços ou bens.

Qualquer aquisição deve ser precedida de informação escrita
descrevendo e justificando/ fundamentando a necessidade:

Elaboração de minuta de Informação Interna para aquisição de
bens e serviços" com a deÍinição da informação mínima que
deverá constar para fundamentar a aquisiçãol

Qualificação
do Risco

Fraco

Fraco

Fraco

Risco ldentificado

Aquisição de bens desnecessários.

Aquisição de serviços ou bens ao mesmo fornecedor

Autorização de despesa não jusüficada ou
insuficientemente justifi cada.
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-H

Implementação das
Medidas Preventivas

em3lll2f20l7
Aquisição de bens e serviços

Concluído ")

Concluído ''

Concluído u)

Concluído

Concluído u'

Responsáveis setoriais

Dirigente
miiximo/Diretor
Serviços do GPC

de

Dirigente
máúmo/Diretor
Serviços do GPC

de

Jurista/Coordenador
Técnico
Diretor de Serviços do
GPC

Coordenadores Técnicos

Medidas Preventivas

Validação/decisão sobre a informação para aquisição de

serviços ou bens.

Qualquer aquisição deve ser precedida de informação escrita
descrevendo a situação e justificando/fundamentando a

necessidade:
A informação deve permitir ao dirigente rnáximo saber o
procedimento de contratação a adotar.
Implementaçâo e dirulgaçâo de procedimentos de verificação
e conferência de bens adqúridos e/ou reqúsitados à

DRPaGeSP:
Segregação de funções entre quem verifica e confere e quem

requer os bens.

Qualificação
do Risco

Fraco

Fraco

Risco IdentiÍicado

Não respeitar os procedimentos de conúatâção
correspondentes ao valor da despesa a contrair.

Não verificação e conferência dos bens entrados na
IRF.
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Em curso

Conclúdo u)

Em curso

Conclúdo ")

Diretor de Serviços do
GPC

Coordenador Técnico

Diretor de Serviços do
GPC
Coordenador Técnico

Estabelecer procedimentos de registo/inventariação de
recursos materiais (eqúpamentos) afetos à IRF, com
indicação do local em que se encontram e respetivos
destinatiários responsáveis:
Atualização do registo dos recursos materiais, sempre que se

veriÍique alteraÇõeVsubsütuições.
Implementação de procedimentos paÍa a gestllo interna de
stock de bens correntes;
Registo atu.alizado dos bens correntes em stock.

Fraco

Fraco

Gestão de bens e aproüsionamento
Recursos materiais (eqúpamento) não inventariados.

Ausência de conüolo de stock de bens correntes
(consumíveis).
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tf

Implementação das
Medidas Preventivas

em3lll2l2017

Gestão Documental
Em curso

Concluído ")

Em curso

Em curso

Concluído o)

Responsáveis setoriais

Diretor de Serviços do
GPC
Coordenadores Técnicos

Diretor de Serviços do
GPC
Diretor de Serviços do
GPC
Coordenador Técnico

Medidas Preventivas

Estabeleceriimplementar procedimentos de controlo ao nível
do registo de documentação/correspondência:
Segregação de firnções, de pelo menos dois níveis. enÍe quem
receciona a documentação/correspondência e quem a regista

no sistema de gestão documental.

Estabelecer/implementar procedimentos relativos ao

manuseamento e arqúvo de documentação.

Estabelecer procedimentos e níveis de acesso ao arquivo de

documentação;
Registo dos acessos.

QualiÍicaçÍo
do Risco

Fraco

Fraco

Moderado

Risco IdentiÍicado

Falta de registo de documentação/correspondência.

Erlravio ou deterioração de documentação.

Acesso indevido ao arqúvo.

a) Medidas preventivas de implementação contínuâ.
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