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L. Nota introdutória

1.1 O relatório de atividades

Na senda do previsto no Decreto-Lei (DL) n.o 183196, de27 de setembrol, foi preparado

pela Inspeção Regional de Finanças (IRF) o seu Relatório de Atividades (RA) com o

intuito de sistematizar asprincipais atividades desenvolvidas por este órgão de controlo

durante o ano de 2018.

Ao longo do ano de 2018, toda a atividade da IRF esteve centrada no conjunto de ações

que estavam previstas no seu Plano de Atividades e que constituem o referencial

operacional no contexto da respetiva execução.

A alteração que se registou em março de 201 8, mais precisamente a partir do dia 12, na

estrutura dirigente da IRF, originaram alguns ajustamentos, que foram mais de carâter

metodológico, tanto ao nível do acompanhamento dos trabalhos em curso, como

também, da própria mensuração da realizaçáo efetiva resultante da atividade

desenvolvida. Procurou-se, através de um contato permanente com os colaboradores da

IRF e em especial com o seu co{po de inspetores, acompanhar os trabalhos de forma a

que conseguíssemos encontrar situações equilibradas e consensos nos aspetos que,

porventura, se considerasse ser oportuna e benéhca, urna ponderação relativamente a

matérias e situações de análise mais complexa. Naturalmente, sem pôr em causa a

independência técnica dos colaboradores da IRF e em particular dos seus inspetores,

que constitui um vetor absolutamente determinante, para a qualidade do trabalho , para

o rigor e transparência e para a própria pertinência e efeitos práticos que estão

subjacentes aos trabalhos de auditoria.

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

anuais de atividades.

-U
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Porque julgamos ser de maior justiça realçarmos o empeúo, dedicação e qualidade

técnica de toda a equipa da IRF, não podendo deixar de se registar neste capítulo do

Relatório de Atividades, essa nota de recoúecimento pelo trabalho produzido e que na

prática e arazáo, e os fundamentos, sobretudo das realizações de que este Relatório de

Atividades pretende transmitir no sentido de as dar a coúecer com a maior clareza

possível.

2. 
^ 

Inspeção

2.1 Enquadramento

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

com autonomia técnica, integtado no departamento do Governo Regional que tutela o

setor das hnanças, vocacionado para o controlo da administração financeira da RAM.

Na sequência da reformulação da estrutura orgânica do XII Governo Regional, a7 de

novembro de 2017, foi publicado o Decreto Regulamentar Regional (DRR) n."

I3l20l7llt/., tendo a Inspeção Regional de Finanças passado a estar na dependência do

Senhor Vice-Presidente do Governo Regional.

A IRF obedece, na sua organizaçáo intema, a um modelo misto, com uma estrutura

matricial nas áreas de missão e uma estrutura hierárquica nas de suporte, sendo dirigida

por um inspetor regional.

2.2 Missãoo Visão e Valores

A IRF tem por missão fundamental assegurar o controlo financeiro da administração

pública regional. Pretende impulsionar uma cultura de rigor e a boa gestão dos diúeiros

públicos, sendo esta a sua visão.

No desenvolvimento da sua atividade, norteia a atuação pelos seguintes valores:

'. t
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o Integridade;

o Inovação;

o Objetividade;

o Transparência;

o Proporcionalidade;

o Prossecução do interesse público;

o Competência e zelo profissional;

o Responsabilidade; e

o Independência.

As atribuições da IRF compreendem, designadamente a realização de 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

Govemo Regional que detém a tutela do setor das finanças, que compreende,

designadamente:

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) Colaborar com órgãos regionais, nacionais e comunitiírios no âmbito das ações

de controlo da aplicação de fundos comunitiírios na RAM;

.!

2.3 Ãtribuições e competências
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d) Participar em júris, comissões e grupos de trabalho regionais, nacionais e

comunitários, em situações que constituam matéria de interesse específico para

a Região;

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

nacionais e estrangeiras, e organizações internacionais; e

0 Desempeúar quaisquer outras tarefas de apoio técnico especializado para que

se encontre vocacionada;

A IRF participa nas atividades do Conselho Coordenador (CC) e das seções

especializadas do Sistema de Controlo Interno (SCI) da Administração Financeira do

Estado2, enquanto órgão de controlo estratógico regional. O SCI da Administração

Financeira do Estado visa assegurar o exercício articulado, integrado e coerente do

controlo, no âmbito da Administração Pública.

Para além das competências estabelecidas na respetiva orgânica, foram cometidas à IRF

atribuições acrescidas através da publicação de alguns diplomas em 2018,

designadamente:

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

nos organismos da administração pública regional3;

b) Verifrcação das situações de incompatibilidades e impedimentos dos gestores

públicos, no âmbito de ações inspetivas a Empresas Públicas da Região

Autónoma da Madeiraa;

2 Nos termos do n.e 1do art.s 6.e do DL n.q 166/98, de 25 de junho, diploma que instituiu o SCI da administração financeira do

Estado.

3 Al. b) do n.e 3 do art.s 16.e conjugado com o n.e 2 do art.s 19.e e o n.s 3 do art.e 73.e do DLR n.e 27/20O9/M, de 21 de agosto,

alterado e republicado pelo DLR n.p L2/2OI5/M, de 21 de dezembro.

4 
N.n 8 do art.e 16.e do DLR n.s L2/IOLOIM, de 5 de agosto, alterado pelos DLR n.o'2/2OII/M, de 10 de janeiro ,3L/2OI3|M, de

26 de dezembro e 6/2OIS/M, de 13 de agosto.

-H
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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 incumprimento5;

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

formas de apoio6, sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades;

e) Fiscalização da atribuição do subsídio de mobilidade do Porto SantoT.

2.4 Ãmbito 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 fundagões de direito público, da administração autarquica, 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.

2.5 Orientações gerais e específicas

2.5.1 Programa do Governo

O Programa de Governo para 2015-2019 definiu os seguintes objetivos estratégicos,

para a IRF:

sA.t.n12.ndt Lein.sS/2}j:2,de2ldefevereiro,alteradapelasLeisn."22/2OL5,de17demarço,6GB/2OL2,de3tdedezembro,

64/2012, de 20 de dezembro, e 2O/2OI2, de 14 de maio, e n.e 6 do art.e 7.s do DL nP I27/2Ot2, de 21 de junho, alterado pelo

DL n.s 99/2015, de 2 de junho, e pelas Leis n.o' 66-B/2O12, de 31 de dezembro e 64/2012, de 20 de dezembro.

6 Art.s 4O.n do DLR n.s 42-Al2OL6/M,de 30 de dezembro.

U

I

7 Art. 11.n do DRR n.e 1-Al2016/M, de 20 de janeiro.
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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:

o Aumento do número de auditorias e redução dos correspondentes prazos de

duração;

o Produção de relatórios em tempo útil;

o Inclusão de recomendações aos serviços necessárias às correções de eventuais

eÍros e omissões detetados, procurando o incremento da qualidade dos serviços

públicos;

o Promogão do desenvolvimento de uma cultura de controlo e rigor;

o Reforço do controlo dos organismos do perímetro das Administrações

Públicas da RAM;

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

inegularidades e elros.

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 harmonzação de procedimentos, baseados nas melhores práticas:

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

Geral de Finanças (IGF);

o Participação nas reuniões do CC do SCI e acompaúamento das ações levadas

a cabo por este órgão; e

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

e organismos da Administração Pública Regional (APR), por forma a criar

sinergias.

lil
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2.5.2 Linhas estratégicas

Para2018, foram definidas as seguintes linhas estratégicas para a IRF:

o Reforço do controlo da administração financeira da Região;

o PromoÇão do desenvolvimento e da mentalidade de controlo;

o Formação especializada dopessoal;

o Colaboração com outras instituições públicas de controlo; e

o Maior divulgação dos resultados das ações da IRF.

2.5.3 Objetivos estratégicos

Em sede de PA, foram definidos, de forma sucinta, os seguintes três objetivos

estratégicos para o ano de 2018:

OEl: Acrescentar valor para as entidades inspecionadas

Através do aperfeiçoamento da qualidade, tempestividade e eficácia do controlo

exercido e da aposta no carácter preventivo da atuação desta inspeção e apresentação

aos organismos auditados de recomendações (pertinentes e exequíveis), que contribuam

para a melhoria contínua e para o reforço do rigor e controlo das finanças públicas.

OE2: Reforçar o capital humano da IRF e respetivas competências

Garantir o desenvolvimento das competências e qualificações dos trabalhadores através

de formação específica e adequada, que conduza à melhoria do desempenho e à
promoção da motivação.

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 intemo

U
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regional e nacional, apostando num diálogo próximo, que fomente a troca de

experiência e boas práticas.

3. A atividade da IRF

Relativamente à atividade desenvolvida no ano de 2018, é fundamental desde logo

destacar que na esteira do já referido na Nota Introdutória, a metodologia de

mensuração da atividade desenvolvida, teve em linha de conta os trabalhos

efetivamente concluídos. Consideramos que este indicador é por si só, mais

esclarecedor, claro e objetivo, do que foi o trabalho efetivamente produzido. Naprática,

foram considerados para efeitos de aferição da atividade da IRF, os trabalhos que já

têm Relatório Final, com o respetivo despacho exarado pelo Inspetor Regional. Isto

pÍìra os trabalhos de auditoria, que são o "core" da intervenção da IRF no âmbito das

suas competências legalmente atribuídas e que neste relatório, são genericamente

referidas. E também pertinente deixar uma nota, de que se deu prioridade a todos os

trabalhos já em curso no sentido da sua conclusão no mais breve prazo possível,

procurando esbater alguns efeitos negativos que atrasos muito pronunciados podem

causar, como são o caso de eventuais prescrições, como também, da própria pertinência

no que respeita às conclusões dos Relatórios em termos do seu efetivo contributo para

a melhoria da eficácia e eficiência das entidades que são abrangidas pela intervengão

da IRF.

Relativamente a todas as ações que transitaram para o ano de 2019, naturalmente que,

devidamente contextualizadas, serão feitas referências às mesmas, pois consideramos

que este complemento de informação é um elemento não negligenciável para uma

leitura correta da atividade desenvolvida pela IRF ao longo do ano de 2018.

.luf
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3.1 Ações de controlo

O corpo de inspetores da IRF, participaram ao longo de2018, em 22 ações de controlo,

sendo que, em termos de ações efetivamente concluídas foram 10 e como tal, o gráfico

(figura 1) considera apenas estas. Sem ter o intuito neste Relatório de Atividades de

estabelecer paralelismos com outros anos, até porque uma situação de mudança de

responsáveis, tal não se nos afigura ser correto, a alteração da lógica de aferição obriga-

nos a fazer uma referência, neste caso a 2017, período de tempo em que foram

efetivamente concluídas 8 ações de controlo

Naturalmente, que esta referência, não pretende de forma alguma, induzir que o ano de

2018 foi mais proficio pela ação dos atuais responsáveis, até porque estas ilações não

podem ser retiradas pela simples comparação de números, pois cada trabalho é um

trabalho, cada um com características, especificidades e complexidades próprias.

Figura 1 - Ações de controlo concluídas

Acompanhamento FC
20%

AuditoriaAL
t0%

.!

I

Auditoria SPE
50% AuditoriaAPR

20%
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Como poderá ser verificado pela análise do gráfico (Figura l), as ações concluídas

abarcaram grande parte dos sectores em que a IRF tem competências de intervenção,

apesar de ter privilegiado a conclusão das ações que estavam em curso. Note-se que, as

10 ações concluídas em 2018, já tiúam transitado de outros anos, com exceção das

auditorias a Fundos Comunitários.

De igual modo, as ações que não foram concluídas em 2018, apenas 2 e que foram

iniciadas nesse ano, pelo que, para 20l9,tal como transparece do Plano de Atividades

para este ano, a grande prioridade é concluir as ações em curso. Procura-se com este

enfoque, materializar um dos objetivos estratégicos do Governo Regional, mais

precisamente, a produção de relatórios em tempo útil.

3.1.1 Administração Pública Regional (APR)

Relativamente às ações na ârea da Administração Pública Regional, foram concluídas

2 ações. Estas, incidiram no controlo e verificação do cumprimento da Lei dos

Compromissos e Pagamentos em Atraso e no cumprimento dos dispositivos legais dos

instrumentos de gestão e avaliação. Refira-se ainda, que no âmbito destas ações foram

abrangidas 4 entidades da Administração Pública Regional.

3.1.2 Setor público empresarial (SPE)

O Setor Público Empresarial, foi a area no universo de intervenção da IRF, que teve

maior incidência, por razões que deverão ser remetidas, em grande parte, paru a

orientação que privilegiou, sempre que possível, a conclusão dos processos que

apresentavam maior longevidade.

Assim, concluíram-se 5 ações de controlo que incidiram na verificação da

implementação e consistência dos mecanismos e procedimentos de controlo interno e

neste âmbito analisar a gestão das organizações, com especial atenção à componente

fi nanceira e patrimonial.

lf
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Uma outra ação teve um foco na verificação do cumprimento dos normativos legais

inerentes à Contratação Pública.

3.1.3 Administração Local (AL)

No âmbito da Administração Local, concluiu-se em 2018, uma ação de controlo. Refìra-

se que esta ação, foi realizado no plano da cooperação existente entre a IRF e a

Procuradoria Geral da República, após solicitação feita por esta última entidade, no

sentido da IRF realizar uma intervenção.

Quanto à ação, a mesm4 incidiu na verificação da legalidade de atos praticados,

relacionados com uma denúncia apresentada na Procuradoria Geral da República.

3.1.4 Fundos comunitários (FC)

A ação da IRF e realizada no âmbito do protocolo celebrado entre esta entidade e a

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

que prevê a intervenção da IRF em projetos de investimento financiados pelo Fundo

Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER).

A seleção dos projetos é da responsabilidade da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar,

do Ambiente e do Ordenamento do Tenitório, no âmbito do designado controlo ex-

post. Em 2018, foram selecionados 2 projetos, tendo as respetivas auditorias sido

concluídas em tempo útil e entregues para posterior desenvolvimento à Inspeção-Geral

da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território.

-U
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3.1.5 Grau de colaboração dos organismos

Deve a IRF fazer constar, no seu relatório anual de atividades, os obstáculos colocados

ao normal exercício da sua ação, conforme previsto no n.o 4 do art.o l2.o do DLR n.o

18/2005/M, de24 de novembros.

No ano de 2018 verificou-se uma boa colaboração por parte dos organismos auditados,

nada havendo a relatar neste domínio.

3.1.6 Principais recomendações

A IRF pauta à sua ação por uma lógica preventiva, pois entendemos que a nossa

intervenção visa prevenir irregularidades e sugerir medidas adequadas e exequíveis,

que sejam mais valias efetivas para o reforço, rigor e controlo das finanças públicas

Neste sentido, as recomendações constituem um instrumento crucial para introduzir nas

organizações, medidas e ações que resultem no incremento dos respetivos índices de

legalidade, eficácia, eficiência, rigor e transparência. Absolutamente fundamental para

que este quadro de recomendações seja eficaz, é criar um sistema robusto de "follow-

up" que garantaa implementação das mesmas, nomeadamente pela monitorização dos

procedimentos que as entidades adotem para a concretização das medidas/ações

adequadas.

Ainda no que concerne ao quadro de recomendações e Sempre que possível, a IRF

promove uma ampla disseminação das mesmas, permitindo-se desta forma, ampliar

significativamente as virtualidades inerentes a todo um conjunto de recomendações que

pelas suas caraterísticas, são elementos que poderão ser pertinentes para outras

entidades.

H

8 Diploma que contém o regime jurídico da atividade inspetiva a que a IRF está sujeitã.
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Assim, abaixo se transcrevem um conjunto de recomendações que decorrem dos

trabalhos efetuados:

/ Controlo Interno e boa gestão financeira e patrimonial.

o Deverão os organismos possuir regulamentos internos, que cubram as várias

áreas inerentes à gestão dos mesmos, que sustentem um sistema de controlo

interno, que garanta em qualquer circunstância evidências sobre a forma

como foi executado qualquer procedimento/ato de gestão, em termos de

rigor, transparência, responsabilidade e legitimidade. Permitindo-se desta

forma, garantir um sistema de apoio efetivo à gestão, tanto no que concerne

às vertentes de verificação, acompanhamento e efeitos, como também no

estímulo de uma gestão evolutiva, aberta, dinâmica e inovadora.

r' Cumprimento dos dispositivos legais e instrumentos de gestão e avaliação.

o As entidades deverão sistematizar as dificuldades identihcadas ao nível da

construção e da implementação dos instrumentos de gestão e de avaliação, a

submeter à Direção Regional da Administração Pública e da Modemização

Administrativa (DRAPMA), face às suas competências no âmbito do

SIADAP-RAM, para análise e identificação de possíveis soluções para as

questões identificadas. Estes instrumentos poderão consubstanciar-se na

elaboração de orientações técnicas e no desenvolvimento de ações de

formação, estrategicamente realizadas, antes dos dois períodos cruciais para

a elaboração dos instrumentos de gestão e avaliação.

r' Cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso. A

entidade, deverá ter em atenção o cumprimento das normativas inerentes à Lei

dos compromissos e Pagamentos em Atraso, nomeadamente no que conceme

ao cálculo e reporte dos fundos disponíveis de forma a evitar saldos negativos

em função dos compromissos assumidos.

-U
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/ Cumprimento das regras de contratação pública:

o Assegurar o integral cumprimento das regras de contratação pública,

designadamente que as empreitadas de obras públicas, a executar, sejam

objeto das necessárias: fundamentação, planeamento, aprovação, autorização

e contratação.

o Observar os procedimentos constantes da legislação aplicável, também no

que se refere, designadamente, à redução a escrito dos contratos, e aos

requisitos para realização de trabalhos a mais (cumprimento dos limiares,

autorização prévia, ordens escritas de execução e celebração de contratos

adicionais)

o Dar cumprimento ao disposto no artigo 46., n." 1, alínea b) da LOPTC,

conjugado com o artigo 48.o, do mesmo diploma legal, e aos limiares que em

cada ano são fixados pelo Orçamento do Estado, nomeadamente para efeitos

de sujeição à fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

o Assegurar o integral cumprimento das norÍnas legais em vigor para a

realizaçáo de despesas públicas, nomeadamente as de natureza financeira e

orçamental, designadamente quanto aos requisitos de registos prévios de

cabimento e compromisso.

o Observar os procedimentos constantes da legislação aplicável, no que se

refere, designadamente à medição de todos os trabalhos executados.

o Observar os procedimentos constantes da legislação aplicável, no que se

refere, designadamente, à fiscalização do modo de execução do contrato.

3.2 Apoio Técnico Especializado

Durante o ano de 2018, foram desenvolvidas algumas ações de apoio técnico

especializado, que constituem uma componente relevante no contexto da atividade

regular da IRF. Na medida do possível, tem sido feito um esforço para que as várias

solicitações teúam uma resposta, ou então, uma decisão de encamiúamento. Refira-

-H
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se que, não raras vezes, a conciliação do tratamento desta atividade, genericamente

classificada como "trabalho especializado", face à atividade de auditoria não é muito

fácil, pelo que, a solução mais equilibrada nem sempre é equacionável, no sentido de

não prejudicar o trabalho de auditoria cujo ritmo de trabalho não se compadece com

intemrpções ou dispersão de funções e tarefas, visando atender a outros trabalhos.

Assim, para estes últimos e desde que enquadrável, inserem-se as situações reportadas

na Matriz de Riscos da IRF, o que poderá determinar, no futuro, uma eventual

intervenção da IRF.

No quadro seguinte são apresentadas as matérias abrangidas pelo apoio técnico

especializado:

-U
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Figura 2 - Apoio Técnico Especializado

Ação desenvolvida

SIADAP I Prosrama anual de Heteroavaliações

I Prosrama anual de Heteroavaliações para 2019

Fiscalização e controlo

subsídios atríbuídos

1 Recolha. tratamento de informacão oara a realizacão de trabalhos sobre esta matéria.

1
irestação de apoio técnico e informações à lnspeção-Geral de Finanças no âmbito do reporte das subvenções

de 2017.

Estudos e pareceres 7 Contributo da IRF para o Relatório da Conta Geral do Estado de 2017

1 Apoio técnico especializado, no âmbito da reunião do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo lnterno

2 Processo de verificação no âmbito da aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA)

I
0brigações declarativas nos termos do n.s 8 do artigo 16.s do Decreto Legislativo Regional n.e P/2010/M, de

5 de asosto

1 Deveres de informacão dos Gestores Públicos

9 Análise à orestacão de informacão financeira do Sector Público Empresarial

1
Análise às divergências apuradas entre o valor do passivo reportado no mapa de pagamentos em atraso

ÍMPAI e o resistado na contabilidade oãtrimonial

1 Análise da leeislacão inerente à atribuicão do Subsídio de Mobilidade

1 Análise a um reouerimento de consulta a processo administrativo

7 Prooosta de Resolucão no âmbito da intervencão da IRF no controlo ex-post do FEADER

1
Análise ao protocolo para a realização de ações de controlo ex post entre a lnspeção-Geral da Agricultura, do

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Tenitório (IGAMAoT) e a lnspeção Regional de Finanças (lRF)

I nnáliÉ às medidas implementadas e a implementar no âmbito do Plano de Prevenção de Riscos de Conupção

e lnfracões Conexas ÍPPRCIC)

Controlo ex-post

FEADER
I Acompanhamento das recomendações efetuadas pela IRF no âmbito dos controlos ex post

Formação t Ação de formação lecionada aos estágiarios sobre o princípio da imparcialidade e o regime dos impedimentos

e incomoatibilidades na administracão oública e na lRF.

1
Curso de Formação Específico referido no art.e 6.s do Decreto Legislativo Regional n.a 19/2010/M, de 19 de

esôstô.

Análise de denúncias e

participações

2 Eventual incumprimento do Código dos Contratos Públicos ( CCP)

1 Eventual incumprimento em sede de Procedimento Concursal Comum

t solicitada a entidade competente para apurar eventuais irregularidadesAnálise de documentacão

5 Análise a eventuais incumprimentos e encaminhamento para as entidades competentes

Pareceres sobre

diplomas

7 Análise à oroposta de Orcamento do Estado e Grandes Opçôes do Plano para 2019

1

@al,apresentadopelaALRM,sobepígrafe',CriooPortoldaTronsporència
do Administraçdo Público Regional e odapto à Região Autónomo do Modeiro o Lei ns 64/2013, de 27 de

Agosto"

Acompanhamento dos

PPRCIC
4

Elaboração de Relatórios Trimestrais de acompanhamento/monitoziação de acatamento das Recomendações

emanadas nelo Conselho de Prevencão de Corruocão sobne o PPRCIC

1
Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas (PPRCIC), da lnspeção Regi

das Financas ÍlRFì.

onal

1 Pedido de esclarecimentos sobre PPRCIC e respetivos relatórios de
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3.3 Relações Bxternas

Em 2018 foram desenvolvidas algumas ações enquadráveis neste capítulo e que

consubstanciam em grande parte uma lógica de cooperação e colaboração com outras

entidades.

Refira-se que o relacionamento com outras entidades é deveras importante no âmbito

das atividades desenvolvidas pela IRF, em termos do reforço da colaboração e

cooperação, da planificação das atividades de auditoria, da formagão e da troca de

informações sobre matérias de interesse comum.

Uma nota no que concerne aos pedidos de colaboração solicitados pela Procuradoria

Geral da República, que a IRF tem sempre, na medida do possível, prestado a melhor

atenção. Sucede que, no programado no Plano de Atividades da IRF e cujas ações

constituem a grande prioridade da IRF, nem sempre é possível dar seguimento a todas

as solicitações da PGR, para não pôr em causa o Plano de Atividades da IRF e em

particular no contexto deste documento orientador, procurar concluir as respetivas

ações em tempo útil, tal como está consagrado no Programa do Governo Regional.

Relativamente às atividades mais relevantes em termos de "Relações Externas",

enumeram-se as seguintes:

r d IRF realizou ações de controlo, na sequência de pedidos de colaboração

apresentados pela PGR;

r { IRF remeteu à Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas o seu plano

de atividades, bem como todos os relatórios de interesse para a ação daquele

Tribunal, em cumprimento do especial dever de colaboração;

r I IRF deu cumprimento aos compromissos assumidos nos Protocolos

celebrados com a IGF e com a IGAMAOT;

' Reuniões de trabalho com a IGF em maio e novembro, onde foram abordadas

questões de interesse mútuo e o reforço de colaboração entre as entidades.

o A IRF colaborou com a IGF na análise da coerência dos dados relativos às

subvenções atribuídas em 2017 por entidades pertencentes ao universo da

"H
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Administração Pública Regional, reportados àquela Inspeção-Geral por força

do disposto na Lei n! 6412013, de27 de agostoe;

Representantes da IRF estiveram presentes na 6.u Reunião do Comité de

Acompaúamento do Programa Madeira 14-20 e na 4.u Reunião do Comité de

Acompaúamento do PRODERAM 2020,que se realizaramem junho de 2018;

Participação em reunião na sede do Tribunal de Contas em Lisboa, com os

órgãos de Controlo Interno, aTl de setembro de 2018.

Participação em Lisboa na Conferência organizadapelo Tribunal de Contas, em

setembro, onde foi abordada a temática da "Integridade e na Gestão Pública";

Participação em Lisboa na reunião do Conselho Coordenador do Sistema de

Controlo Intemo.

"lnt

a

4. Medidas implementadas

4.1 Recursos Humanos

Em 2018, foi iniciado um procedimento concursal, para admissão de um

Técnico Superior, pata a área jurídica.

No decurso de 2018, decorreu um estágio dirigido à integração na carreira

inspetiva, de 4 estagiários (3 da área financeira e I da área jurídica), nos termos

do artigo 6.o do Decreto Legislativo Regional n.' l9l20l0lÌvI, de l9l8. Prevê-se

que no decurso de2019, este processo esteja concluído.

Na sequência dos contatos estabelecidos com a IGF, visando o reforço da

cooperação/colaboração com aquela entidade, foi proporcionado a 6 inspetores

(4 estagiários e 2 oriundos da DRAPMA), uma formação específica para

o

a

o

a

o

9 Regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares'
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inspetores em fase de início de carreira no contexto da intervenção atribuída à

IRF.

Quanto à formação dos colaboradores, o ano de 2018 foi profícuo, tendo os

colaboradores participado, em média, em 3 ações de formação cada.

Foi dada continuidade à prática instituída de difusão dos manuais de formação

por todos os colaboradores, através da disponibilização dos mesmos na rede

estruturada da IRF;

Dotar os inspetores de uma biblioteca com livros técnicos relevantes e atuais

para o desempenho das suas funçõeslo;

O inventario da biblioteca da IRF permanentemente e atualizado, estando

disponível na rede estruturada a listagem completa dos livros técnicos

existentes.

4.2 Instalações, Equipamentos e Rede

Em 2018, foi dada uma atenção muito especial à implementação de algumas

medidas passíveis de criar mais e melhores condições de trabalho aos colaboradores

da IRF. Nesse sentido e em especial ao nível de equipamentos, procurou-se

introduzir melhorias, tanto ao nível de novos equipamentos, como de assegurar

"upgrades" à capacidade dosjá existentes.

Na esteira dos anos anteriores, procurou-se atsalizar conteúdos na página da IRF,

no sentido de melhorar a informação publicada e facilitar o acesso à mesma aos

cidadãos em geral.

t0 Face às necessidades emergentes da entrada em vigor do SNC-AP, foram adquiridos em 20 17

dois livros. Foi ainda, sob proposta de um inspetor, solicitada a aquisição de um terceiro livro

técnico, mas que, por razões de ordem orçamental, não foi possível concretizar, tendo transitado

para o ano seguinte.

-U

a

a

a

a

23



'.lf R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

VICE_PRESIDÊNCIA
INSPEçÃO REGIONAL DE FINANçAS

4.3 Procedimentos e metodologias de trabalho

No ano de 2018 houve a preocupação de atualizar amatriz de riscos, elemento

agregador de todos os riscos identificados, por forma a permitir uma

identificação dos riscos rigorosa, integral e atempada, e assim direcionar a

atividade da IRF para onde esta se revela prioritária;

Esforço, durante o ano de 2018, no sentido de dar continuidade à revisão do

manual de procedimentos da IRF (em curso);

Os modelos de relatório de auditoria, minutas de despachos e de oÍïcios, papéis

de trabalho para as auditorias e dossiers eletrónicos estão em plena utilização

pelas equipas e disponíveis na rede partilhada. Sendo um trabalho contínuo,

perïnanece a aposta em termos de sistematização e harmonização de

procedimentos;

No ano de 2018 o inspetor regional manteve arcalização de reuniões periódicas

com as equipas para avaliação/redefinição de estratégias de atuação e

esclarecimento de questões, acompaúando a execução dos trabalhos.

a

o

a

a

4.4 Mod erniza,ção Administrativa

Para além de colaborar com as entidades em termos de processos que visam modernizar

e simplifi car procedimentos, desenvolveram-se processos visando:

o Melhoria de processos com a alteração de minutas de papéis de trabalho e de

oficios;

o Utilização de modelos (modelo tipo de relatório de auditorias, dossier tipo de

auditoria, minutas de despachos e de oficios) com vista à harmonização de

procedimentos;
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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 dossíers 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;

Manutençãolatualizaçáo da página eletrónica da IRF, com divulgação de

informação que possa ser relevante pÍìra as entidades, designadamente os

principais resultados das ações.

-U
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4.5 Outras Atividades e Projetos

Em 2018, foram desenvolvidas as seguintes atividades de apoio, importantes para o

sucesso da missão da IRF:

Projetos em curso:

Revisão do manual de procedimentos da IRF;

Atualização do Código de ética;

Desenvolvimento de papéis de trabalho com vista à harmonização e melhoria

de procedimentos.

Projetos concluídos:

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

em GeRFiP;

o Definição do SIADAP-RAM I para 2019;

o Elaboração do Plano de Atividades para 2019;

a

a

a
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Elaboração do Relatório de Atividades de 2017;

Elaboração do relatório de execução do PPRCIC da IRF de 2017;

Participação na elaboração da Conta da RAM (CRAM) de 2017, na proposta de

Orçamento da RAM (ORAM) para2019 e resposta à SRMTC, no âmbito dos

pontos relativos à IRF englobados no seu parecer à CRAM 2017;

Acompaúamento mensal da execução orçamental e da posição financeira da

IRF;

.w

a

a

a

5. Recursos

5.1 Recursos humanos

Figura 3 - Evolução dos Recursos

a) Entrada de nova equipa dirigente - 12 de março de 2018

b) Saída de um coordenador técnico ao abrigo da mobilidade

Na figura acima, são apresentados os movimentos de efetivos ocorridos no ano de 2018.

Conforme pode ser verificado, em termos líquidos, registou-se um decréscimo no

número de colaboradores, mais precisamente no grupo de pessoal administrativo. À

Grupo de Pessoal Cargo/Ca rrei ra/Categoria
Situação a

3u12/2077

Movimentos em 2018 Situação a

37/72120t8Saídas Entradas

Dirigentes
Direcão superior 1a) 7 7 1

Direcão intermédia rb) 7 7 t
Técnico Superior

lnspetor 72 t2
Técnico Superior 1 1

Administrativo

Assistente Técnico /
Coordenador Técnico

3 1 2

Assistente Operacional

TOTAL 16 3 2 t7

26



R"

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

VICE-PRESIDÊNCIA
rNSPEçÃO REGTONAL DE FTNANçAS

exceção do pessoal administrativo, os movimentos registaram-se apenas ao nível dos

dirigentes, consubstanciando-se a alteração na entrada da nova equipa em março de

2018.

Relativamente a procedimentos de novos colaboradores, subliúe-se o fato de estar a

decorrer um concurso externo para o recrutamento de um técnico superior paruaârea

jurídica, fundamentalparaminimizar afaltade pessoal qualificado nesta iírea.

Como última nota, refira-se que o processo de integragão de 4 novos inspetores está em

fase de conclusão, esperando-se que se conclua no decurso do l.o semestre de2019.

5.2 Férias, Faltas e Licenças

Em 2018 verificou-se um aumento das ausências ao trabalho, tendo o número de dias

de ausência subido para 688, mais 1l dias que no ano anterior, o que representa uma

ausência média de aproximadamente 38 dias por colaborador.

As principais ausências verificaram-se por período de ferias (66%), seguida das

situações de doença (208 dias, o que corresponde a30Yo do total das faltas verificadas).

-U
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Figura 4 - Ausências ao trabalho

I Assistência familiar 3Yo

-H

I Outros
I%

Doença
30%

Férias
66%

5.3 Recursos Humanos utilizados

O Plano de Atividades para 2018, previa um acréscimo de 2 elementos relativamente a

2017, conforme pode ser verificado no mapa abaixo, sendo que, esta previsão de

evolução não se concretizou. Esta situação, limitou, de alguma forma, a capacidade de

intervenção da IRF, pelo que, foi necessário criar cenários de atuação em termos de

fatores motivacionais e procedimentos, que permitissem potenciar o trabalho a ser

produzido. Esta estratégia, apesar das limitações de recursos humanos, gerou novas

dinâmicas, que resultaram num acréscimo significativo de processos concluídos

(Relatórios Finais com despacho do Inspetor Regional), tal como este relatório deixa

claro.
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Figura 5 - Recursos Humanos Planeados e Efetivos

5.4 Formação

Em 2018, a formagão, mais do que uma aposta, é no nosso entendimento, um fator

decisivo para garantir que a intervenção da IRF e os respetivos resultados, são o

corolario do trabalho efetuado por pessoal devidamente habilitado em todas as vertentes

que são exigidas, pelo que, o conhecimento atualizado e consistente, é um elemento

essencial, que só pode ser efetivamente assegurado, se for proporcionada formagão aos

colaboradores da IRF. Sendo a formação um elemento transversal a uma Administração

Pública efrcaz e eficiente, cruzamos afirmar, que os órgãos de fiscalizagão e controlo,

pela especificidade do seu trabalho, têm ainda uma maior prioridade nesta vertente. Daí

que em 2018 fosse feito um esforço muito grande no sentido de proporcionar a todos

os colaborares formação adequada, centrando-se a mesma, nas ações promovidas pela

DRAPMA, que se concentraram, em termos de realização, no último trimestre do ano,

esta circunstância, é um fator de algum distúrbio ao normal desenvolvimento das

atividades, especialmente pelo fato de os últimos meses do ano serem críticos em

relação à conclusão dos trabalhos em curso. De qualquer forma, procÌrou-se sempre,

privilegiar a frequência das ações de formação, porque entendemos que a formação é o

fator mais decisivo para uma intervenção da IRF cadavez mais assertiva no contexto

dos princípios que fundamentam e justificam a sua ação.

Recursos Humanos
Planeados Resultado Desvio

n.e efetivos n.e efetivos n.e efetivos

Dirigentes - Direção superior
Dirigentes - Direção lntermédia
lnspetor

ïécnico superior
Coordenador técnico
Assistente técnico
Assistente operacional

L

1

13

2

2

L

0

1

t
t2

1

L

1

0

0

0
.L

-1

-1

0

0

ÏOTAL 20 77 -3
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Destaque-se ainda uma formação que foi realizada na IGF (dirigida a 4 inspetores

estagiários e a 2 inspetores oriundos da DRAPMA), onde foram ministradas matérias

inerentes à formação inspetiva. Esta ação foi de grande importância, pois permitiu

abordar temáticas de base no âmbito da carreira inspetiva.

O quadro abaixo, permite observar a dinâmica que a formação teve em 2018, tanto a

nível de participação, como de horas, sendo de realçar um significativo incremento

nestes dois indicadores, relativamente a2017. Na expressão desta dinâmica, cabe aqui

uma referência de elogio e agradecimento às iniciativas da DRAPMA e à compreensão

que sempre tiveram para viabilizar aparticipação dos colaboradores da IRF.

Figura 6 - Ações de formação frequentadas

.lil
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Figura 6 - Ações de Formação por Area
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5.5 Recursos Financeiros

Em 2018, a IRF contou com uma dotação corrigida de 832.709 € que teve uma execução

orçamental de cerca de 94oÁ, em linha do que já se tinha registado em2017. Tendo em

consideração o que foi efetivamente executado, constata-se que 99,5Yo foram despesas

com pessoal, tendo as restantes componentes uma expressão marginal.

Repare-se que se analisarmos os recursos financeiros atribuídos à IRF com base na

dotação corrigida, as componentes de despesas com o pessoal têm um peso de

aproximadamente 97oÁ.Estaproporção e uma lógica de execução muito mais "fluida"

das despesas com o pessoal, explicam os99,5Yo atrás referenciado.
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De qualquer forma, fica uma referência ao projeto da IRF no âmbito dos Investimentos

do Plano onde a despesa efetuada, resume-se em grande parte, à ação de formação da

responsabilidade da IGF e que se realizaram em Lisboa, com a participação de 6

inspetores da IRF.

Figura 7 - Recursos Financeiros
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5.6 Recursos materiais e tecnológicos

Mesmo tendo em consideração a afetação de uma nova sala em finais de 2017,

importante para a melhoria quantitativa e qualificativa, dos espaços atribuídos,

subsistem, no entanto, limitações que importa ter em linha de conta.

Fundamentalmente, a questão dos espaços impõe 2 níveis de constrangimentos que, a

persistir, inviabilizam que a IRF possa atingir outros patamares de qualidade e

quantidade, nomeadamente :

.!

a

a

Os atuais espaços disponíveis obstam a que sejam afetos mais recursos

humanos, que como já referenciado, é um elemento incontomável para que a

ação da IRF seja cada vez mais ajustada às exigências que decorrem dos

objetivos que estão subjacentes à sua própria criação.

Tendo em conta que o trabalho de inspeção é um trabalho em equipa, as

condições de proximidade são essenciais, ao mesmo tempo que permitam

salvaguardar a confidencialidade do trabalho que é desenvolvido. Neste sentido,

as atuais instalações não são, claramente, as mais adequadas.

No que conceme aos recursos tecnológicos, onde awltam os equipamentos

informáticos, a situação manteve-se praticamente igual a que se registava a3lll2l20l7,

verificando-se apenas o decréscimo de 1 computador portátil, que estava atribuído à

anterior Inspetora Regional.

Neste sentido, mantêm-se em termos de recÌrsos tecnológicos as lacunas e

insuficiências que no Relatório de Atividades de 2017 eramapontadas, nomeadamente:

o Necessidade de criação de um canal interno de comunicação.

o Necessidade de implementar uma aplicação informática para o planeamento e

gestão das atividades e recursos humanos disponíveis. Esta aplicação será

também, um instrumento de grande utilidade na criagão e apuramento de

indicadores pertinentes à aferição da gestão e do desempenho dos colaboradores

e como tal um fator que irá contribuir para uma apreciação mais rigorosa de
33



R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

VICE-PRESIDÊNCIA
INSPEçÃO REGIONAL DE FINANçAS

algumas das matérias que estão subjacentes ao SIADAP nos seus vários niveis

de aplicação. Perspetiva-se proceder a uma análise da situação e do que se

pretende para que posteriormente se estabeleçam contatos com a Direção

Regional do Património e Informática para o desenvolvimento de uma

plataforma em que as funcionalidades pretendidas veúam a ser desenvolvidas,

assegurando que a solução encontrada garantanão só a fiabilidade e segurança

dos elementos introduzidos, como também, a flexibilidade técnica, que permita

implementar uma lógica de dinâmica, preventiva e evolutiva, fundamental neste

instrumentos de trabalho.

Figura 8 -Recursos Informáticos
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6. Autoavaliação SIADAP-RAM 1

6.1 Resultados alcançados e desvios verificados

Neste capítulo procura-se mostrar de uma forma acessível, através de um conjunto de

elementos devidamente agrupados e tratados, qual foi o grau de cumprimento dos

objetivos operacionais que foram hxados. Se bem que em capítulos anteriores do

relatório de Atividades, já fossem feitas referências à fixação dos objetivos, é de todo

pertinente subliúar esse aspeto, nomeadamente no que concerne à alteração na lógica

subjacente à aferição dos resultados.

Neste sentido, sublinha-se uma vez mais que o princípio inerente aos resultados obtidos,

baseia-se única e exclusivamente no número de processos/ações que foram

efetivamente concluídos, ou seja, Relatório Final com despacho exarado pelo Inspetor

Regional.

Tendo em conta este enquadramento, mostramos um conjunto de quadros, onde se

evidenciam os resultados nas vertentes que constituam os fatores onde foram fixados

os respetivos objetivos.

Effcácla

.w

Ìrr: cir. r,xi.:ut,o Ìil0o impacto das ações inspetivasOB 1 - Refo

N.e lndicador Peso Meta
2014

Resultado 2018 Classificação Justificação da superação/ do não cumprimento Resultados(
lnd 1: N.s de ações de

controlo conclrrídaç
50% 10 10 ações Atingiu N/A 100%

lnd 2: Grau de cobertura
do universo controlado

50% 3,4% 3,4% Atingiu N/A 100%
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Pela análise deste quadro, verifica-se que os objetivos foram plenamente atingidos,

realçando-se que os mesmos consubstanciam-se nas ações concluídas, refletindo

também, em linha de conta com este parâmetro de aferição, um incremento superior a

40o/o relativamente a2017 .

Eficiêncla

.lil

f àtò d" ;:re,r(.áú l()lOB 2 - Apcrfeiçudr d terÌìpestividade dos resultados das ações inspetivas

N.e lndicador Peso Meta
tn19

Resultado 2018 Classificação ,ustiÍicação da superação/ do não cumprimento Resultados
*

lnd 3: N.e médio de

ações de controlo poÍ

inspetor

100% 0,83 0,83 ações por

inspetor
Atingiu O facto de existirem 4 novos inspetores, em período

de formação, bem como o número de processos em

curso, alguns de grande complexidade, condicionam a

conclusão das ações e o início de novas.

100%

No que concerne à eficiência, verifica-se que os objetivos foram também atingidos, o

que é de subliúar face a alguns constrangimentos, expressos na coluna justificativa do

quadro acima.

Quslidadc

( lll J - .\prrltitoar a t;ualitlatlc dtt tttntt ttltt

N.'Indicador Peso Meta
tnt R

Resultado 2018 ClasiÍicação JustiÍicação da superação/ do nilo cumprimento Resultados

lnd 4: Número médio de

ações de formação

especializada

frequentadas, poÍ

colaborador

100% 1,5 3,0 ações de

fomação
Superou Esforço no sentido de dotaÍ os inspetores que

integraram a carreira no decorrer do ano de 2017 da

fomação apropriada ao desempenho de lìurções, bem

como reforçar as competências dos demais

colaboradores por foma â assegumr a prossecução

deste impoÍtante objetivo estratégico.

200%

itrirrnor tlr rortlrolrrâ(tìo (írÍìì írulr0\rr or nrrtrnisnìor tlt tolaborac:io t l,rirr,lc e,irrr. ', i IOlì-l - lìrÍìtrt

N,'lndicador P€so Meta
tnr R

Resultado 2018 ClasiÍicaçâo Justilicação da superação/ do não cumprimento Resultados
o/^

Ind 5: Número de

iniciativas desnvolúdas
coln entidades

congéneres regionais e

100% t2 14 ações Atingiu N/A tt7%
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No que respeita aos indicadores relacionados com os aspetos qualitativos, conseguiu-

se superar de forma clara as metas fixadas. Realça-se, em especial, a superação na

frequência de ações de formação, destinada ao pessoal da IRF e em particular aos

inspetores, traduzida num incremento de I00%. A aposta na formação é decisiva para

um serviço com as caraterísticas da IRF, na medida em que é o principal fator para

garantir a elevação dos níveis de qualidade do trabalho produzido, assim como, de

assegurar as capacidades que permitam fazer face às alterações e às novas iíreas de

intervenção.

6.2 Apreciação dos utilizadores e avaliação do sistema de

controlo interno

A ação da IRF desenvolvida ao longo de 2018, procurou sempre ter um caráter

preventivo, de forma a que dessa agão resultassem recomendações pertinentes e

exequíveis, capazes de constituírem fatores de robustecimento do sistema de controlo

intemo das entidades. Procurou-se, sempre que possível, disseminar os trabalhos de

forma a que estes fossem acessíveis no maior número de entidades possível.

No que respeita à 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 27120091lú, de 2I de agosto, alterado e republicado

pelo DLR n.' l2l20l5lÌVl, de 2I de dezembro, esta consta do anexo II a este relatório.

6.3 Avaliação fïnal

Em termos gerais, consideramos que resultaram da atividade desenvolvida, que se

cumpriram os objetivos estratégicos e operacionais que estavam propostos e que

figuram no Plano de Atividades de 2018. Poder-se-á afirmar, que com os recursos

humanos e técnicos que estão ao dispor da IRF, que os resultados alcançados são

.!
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positivos e revelam também o rigor na programação e planeamento das atividades, bem

como, a objetividade, clareza e transparência subjacentes à ação desenvolvida,

constituindo a métrica de aferição dos resultados, os trabalhos efetivamente concluídos,

um fator determinante e incontornável para a credibilidade deste documento.

Programa de Governo: foram vertidas as principais orientações do Programa de

Governo para2015 -2019, na parte respeitante à IRF, quer no PA quer no Quadro de

Avaliação e Responsab ilizaçáo (QUAR).

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

atingidos, é proposta a avaliaçáo final do desempenho da IRF com a menção de

Desempenho Bom, de acordo com o disposto no n.o 1 do art.o 17 do DLR n." 27120091l|lÍ,

de 2l de agosto, uma vez que foram atingidos todos os objetivos mais relevantes, tendo

ainda sido superado um deles.

.Iil
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ANEXO I - Siglas e Acrónimos

Administração Local

Administração Pública Regional

Conselho Coordenador

Conselho de Prevenção da Comrpção

Decreto-Lei

Decreto Legislativo Regional

Direção Regional da Adminishação Pública e da Modemização Administrativa

Decreto Regulamentar Regional

Fundos Comunitários

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado

Inspeção-Geral de Finanças

lnspeção-Geral da Agricultur4 do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

lnspeção Regional de Finanças

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Orçamento da RAM

Plano de Atividades

Procuradoria-Geral da República

Plano de Prevenção de Riscos de Com.rpção e Infrações Conexas

Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira

Relatório de Atividades

Região Autónoma da Madeira

Sistema de Controlo Interno

Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma
da Madeira

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

Sector Público Empresarial

SNC-AP

SPE
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ANEXO II - Avaliação do sistema de controlo interno

-H

Quertôes

AÍ
Fundamentação

s N NA

I - Ambiente de Eontrolo

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicãs do

sistema de contíolo inteano?
x

Estão cíiados diveÍsos documentos, desiSnadamente, nanuãl de píocedimento5, manual

de procedimentos de contíolo intêrno, Plano de Prevenção de Riscos de corrupção e

lnf.ações Conexas (PPRclc), declaÍações de incompatibilidãdes.

a.2 i efetuada intêrnamente uma verjíicação efetiva sobre a

Êsâlidâdê íêpulâíidãdê ê bÒâ sêstão?
x

:xiste habituaìmentê dois níveis de controlo, o píimeiro efetuado por um técnico e c

r€pundo oelo diretor de seruicos ou Delo inspetor reqional.

t.t fs elementos da equipã de cont.olo e auditoriã possuem a

labilitação necessária para o exercício da função?

1.4 :stão claíamente definidos valorès éticos e de integridade que

'egem o seruiço (ex. códigos de ética e de conduta, €íta do

Jtente, princípios do bom governo)?

f,s valores éticos e de integridade estão definidos na orEânica do FBiço, no manual de

procedimêntos e no regimejurídico da âtividade de inspeçã0.

1.5 Existe unã políti€ de formação de pssoal que garanta a

ãdequação do me5mo às funções e complexidade das tarefas?

Anualmente é feito o levantamento das necessidades de foímação. são realizadas açõs
de formação específicas. direcionãdas pâía as necessidades identificãdãs. Pâra os

êlêmentos que integram â 6íreirã inspetiva, existe umã portãria que regulamenta o curso

de formação específico paía integração na caíreira especial de inspeção da lRF.

1.6 Estão claramente deÍìnidos e estabelecido5 contâctos

regllarer entíe ã direção e os dirigentes das unidads

oarânicas?

são Íèalizadas reuniões 5emanais com ãs equipãs paÍa discussão e análise dos trabalhos.

Peridicamente é feita uma reunião geral da diÍeção com todos os técnicos da inspeção.

1., O 
'eruiço 

foi obieto de ações de auditoíia e cont.olo eÍteÍno?
x

t.1 \ st.utura organilacional estabelecida obedece às regras

iêfini.lâç lêselmêntP?

q estrutura obedece ao previsto no diploma orgânico.

t.2 lual a peÍcentãgem de colaboradoÍes do eruiço avaliados de

rcordo com o SIADAP 3?
89%

2.3 truaì a percêntagem de colaboradores do seruiço que

freouentaram oelo menos uma acão de foÍmação?
94to

dê controlo administrativo no

,.1 Existèm manuais de procedimentos internos?
x

Exiitê o manual de procedimentos da IRF e o manual de procedimentos de controlo

Ìnterno.

t.2 A competência para autorização da dspes está claramente

definida e formalizãdã?

O manual de procedimentos de controlo interno define esta competência.

3.2 Ë elâborado anualmente um olano de compras?

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre

trãbãlhadoíêç?
x

A rotação é tida em consideração nos despachos de constituição das equÌpa'.

3.5 As responsbilidades funcionais pelasdiferentestãrefa5,

conferênciãs e controlo estão definidas e foÍmali?adas?

No manual de procedimentos de controlo interno.

3.6 Há descíição dos íluxos dos processs, centros de

rêsponsabilidãde por cada etapa e dos padrões de qualidade x

\o manual de procedimentos de contÍolo interno.

t,, )s ciÍcuitos dos documentos ertão claramente deÍìnidG para

:vita. redundâncias?
X

No mônual de procedimentos de controlo interno.

1.8 ixiste um plano de gestão de riscos de coÍrupção e dè

nfrãaõêB conêxâs?
x

De acordo com as recomendações do Conselho de Prevenção

t.9 C plano de gestão de Íiscos de corrupção e de infrações

:onexâs é executado e monitorizado?

t.1 Existem aplicaçôe5 informáti@s de supoÍte ao processamento

de dados, nomeõdamentê nas área5 de contabilidade, Eestão

documental e tmuraria?

Existe uma ãplicãção inÍormática de suporte à gestão documentã|, estando a

contabilidade e ã tesouraria afetas aos leruiços da VP competentes.

4.2 tu diferentes aplicações stão integradas permitindo o

cruzãmenÌo dâ intoÍmacão?
x

4.3 Encontra-se instituído um mecanisno que garanta a

fiabilidade, opoÍtunidade e utilidade dos outputs do5

sistemas?

x

1.4 A infoÍmação extraída dos sistemas de informação é utiliradã

nos Drô@ssos de decisão?
x

1.5 :stão instituídos requisitos de segurança para o acesso dê

'êÍcêiros â infoímãcão ou etivos do seruico?
x

Dèfìnidos no manual de pÍocedimentos do controlo interno.

1.6 \ infoímação dos computadores de rede está devidamente

;alvasuarda lexistência de backuos)?

É feito um backup diáÍio, no final do dia, pela PaGesP de toda a informação colocda nâ

Êdè.

t.7 q seguÍança na trocã de informações e software está

larântidã?

x As regrès de seguEnça do sistema estão definidas no manual de pÍocedimentos de

controlo interno. Todos os computadores pessoais estão protegidos através de login ê

password. Existe ainda uma política de regurança e controlo de acessos dêfinida e gerida

pela PaGesP.
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Anexo III - Relatório sintético SIADAP-RAM 1

Sistema dè avaliação do desempenho dos serviços da administÍaçâo públlca regional autónoma da Madeira (SIADAP-RAM 1) - 2018

lnspeção Reglonal de Finanças

Mlssão: Desenvolver o controlo da administração financeira da Região Autónoma da Madeira, cometido aos órgãos do Govemo Regional, e
prestar apoio técnico especializado

Objetivos estratégicos (OE):

OE 'l Acrescentar valor para as entidades inspecionadas
OE 2 Reforçar o cepital humano da IRF e respetivas competências
OE 3 CÍiar sinergias com outros organismos de controlo

Efrcácla Ponderação: 35%

ObJetivos operacionais

lndlcador Pêso Môta 2018 Rêsultedo 20í8
ClassiÍiceção

Desvlo
Rêsultâdos

o/"Superou Atingiu Não atlnglu

N.o de ações de controlo
ooncluídas

50o/o 't0 10 >12 8-12 <8 0 lOOo/o

Grau de cobertura do
Jniverso conlrolado

5oo/o 3,4o/o 3,4o/o > 4,1o/o 2,7o/o4,1o/. < 2,7o/o o,oo/o lOOo/o

Efrclêncla PondoÍagâo: 35'6

OBí ratem dos resultãdos das a rns Ponderacâo 1C0

lndlcador Peso Mete 2018 Resultado 2018 Desvlo
Superou Atinglu Não atingiu

Rêsultâdos

N.'médio de ações de
controlo por inspetor

lOOo/o 0,83 0,83 >0,98 0,98-0,68 <0,68 0,0 'lOOo/.
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w

Qualldado Ponderação: 30%

Pond 70,OB 1 AperfeiÇoar a qualidade do controlo

lndicadoÍ Peso Meta 2018 Resultado 2018

ô

Desvlo
Resultados

Superou Atlngiu Neo atinglu

Número mêdio de açÕes de
formeção especializada
freouenledes ôor

'1000/o 1,5 3,0 >2 1-2 <1 1,5 20Oo/o

Resultedo 2018

ô
Desvio

Resultados
lndlcador Peso Meta 2018 Superou Atlnglu Não atlnglu

Número de iniciativas
lesenvolvidas com
sntidades congéneres
regionais e nacionais

1000/6 12 14 >14 10-14 < 10 2 117Vo

SÍnteso

Avaliação de desempenho
do servlço

EÍicácia

Eficiência

Qualidade

Total

PondEreção
Aveliação

quantltativa
Avaliaçâo
qualitativa

350Á 100%

Bom
350Á lOOo/o

30o/o 175o/o

100% 't23%
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