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I. Nota introdutória 

 

I.1.  O relatório de atividades  

Na senda do previsto no Decreto-Lei (DL) n.º 183/96, de 27 de setembro1, foi preparado pela 

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

sistematizar as principais atividades desenvolvidas por este órgão de controlo durante o ano 

de 2017. 

Ao longo do ano de 2017, a IRF atuou atendendo à estratégia e linhas orientadoras definidas 

no respetivo Plano de Atividades (PA), reajustadas de acordo com a atualização da análise de 

riscos efetuada, na qual assenta a identificação das áreas prioritárias de intervenção, atentos 

os recursos humanos disponíveis, e sempre que se mostrou necessário (designadamente por 

força das solicitações recebidas). 

O presente RA divide-se em três partes, uma primeira introdutória, a segunda em que se dá a 

conhecer as diferentes atividades desenvolvidas em 2017 e a última onde se apresenta a 

Autoavaliação do Serviço para o ano de 2017, de acordo 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.  

O RA contou com a participação dos diferentes colaboradores, a quem foram distribuídas, por 

correio eletrónico, fichas para recolha de informação diversa, que foram posteriormente 

tratadas e sistematizadas.  

 

                                                

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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I.2. Enquadramento 

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

autonomia técnica, integrado no departamento do Governo Regional que tutela o setor das 

finanças, vocacionado para o controlo da administração financeira da RAM. 

Na sequência da reformulação da estrutura orgânica do XII Governo Regional, a 7 de 

novembro de 2017, foi publicado o Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 13/2017/M, 

tendo a Inspeção Regional de Finanças passado a estar na dependência do Senhor Vice-

Presidente do Governo Regional. 

A IRF obedece, na sua organização interna, 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. 

 

I.2.1. Missão, 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 dinheiros públicos, 

sendo esta a sua visão.  

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

 Integridade; 

 Inovação; 

 Objetividade; 

 Transparência; 

 Proporcionalidade; 

 Prossecução do interesse público; 

 Competência e zelo profissional; 

 Responsabilidade; e 

 Independência. 
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I.2.2. Atribuições e competências 

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 Governo 

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 comunitários no âmbito das ações de 

controlo da aplicação de fundos comunitários na RAM; 

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 

f) Desempenhar 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 Estado3, enquanto órgão de 

controlo estratégico regional. O SCI da Administração Financeira do Estado visa assegurar o 

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

                                                

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

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

atribuições acrescidas através da publicação de alguns diplomas, designadamente: 

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

organismos da administração pública regional4; 

b) Verificação das situações de incompatibilidades e impedimentos dos gestores 

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

Madeira5; 

c) 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; 

e) Fiscalização da atribuição do subsídio de mobilidade do Porto Santo8. 

 

I.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 

                                                

4 Al. b) do n.º 3 do art.º 16.º conjugado com o n.º 2 do art.º 19.º e o n.º 3 do art.º 73.º do DLR n.º 27/2009/M, de 21 de agosto, 

alterado e republicado pelo DLR n.º 12/2015/M, de 21 de dezembro. 

5 N.º 8 do art.º 16.º do DLR n.º 12/2010/M, de 5 de agosto, alterado pelos DLR n.os 2/2011/M, de 10 de janeiro, 31/2013/M, de 

26 de dezembro e 6/2015/M, de 13 de agosto. 

6 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 42-A/2016/M, de 30 de dezembro. 

8 Art. 11.º do DRR n.º 1-A/2016/M, de 20 de janeiro. 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

9 

 

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. 

 

I.3. Orientações gerais e específicas 

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

IRF:  

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; 

 Produção de relatórios em tempo útil; 

 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. 

 

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); 
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 Participação nas reuniões do CC do SCI e acompanhamento das ações levadas a cabo 

por este órgão; 

 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. 

Para 2017, foram definidas as seguintes linhas estratégicas para a IRF: 

 Reforço do controlo da administração financeira da Região; 

 Promoção do desenvolvimento e da mentalidade de controlo; 

 Formação especializada do pessoal; 

 Colaboração com outras instituições públicas de controlo; e 

 Maior divulgação dos resultados das ações da IRF. 

 

I.4. Objetivos estratégicos 

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

para o ano de 2017: 

OE1: 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. 
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 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. 
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II. A atividade da IRF 

Apresentamos neste capítulo a súmula das principais atividades desenvolvidas pela IRF no ano 

de 2017.  

Pese embora os importantes resultados atingidos, fruto do trabalho de toda a equipa, não 

poderemos deixar de referir os constrangimentos que esta Inspeção continua a enfrentar, em 

particular ao nível dos recursos humanos (cf. ponto II.8.1. do presente relatório), e às 

inúmeras denúncias, comunicações e solicitações recebidas, que limitaram em muito as 

atividades de controlo desenvolvidas, condicionando inclusivamente o normal funcionamento 

e a prossecução das atribuições cometidas a esta Inspeção Regional. 

 

Figura 1 - Principais resultados chave alcançados em 2017 

 

 

Nos pontos seguintes apresentamos, em maior detalhe, as ações e atividades desenvolvidas 

durante o ano de 2017.  

 

56

Entidades 
auditadas

9 

Relatórios de 
auditoria emitidos

32

Recomendações/ 
Propostas 
efetuadas

2 

Ações de controlo 
transversais

50

Solicitações de 
Apoio 

Especializado

20

Pareceres / 
Estudos efetuados

16

Análises de 
Denúncias/ 

Participações
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II.1. Ações de controlo 

Os inspetores participaram, no ano de 2017, em 30 ações de controlo, distribuídas pelas 

diferentes áreas de atuação da IRF, tendo abrangido 56 entidades. Duas dessas ações foram 

transversais. 

 

 

Houve a necessidade de assegurar uma maior abrangência da atuação da IRF, atendendo ao 

universo de entidades abrangidas pela ação deste órgão de controlo, conforme evidenciado 

nos pontos seguintes, em que se descreve em detalhe as ações realizadas, por subsetor. 

 

II.1.1. Administração Pública Regional (APR)  

Foram efetuadas 8 ações de controlo aos Serviços simples e Serviços e Fundos Autónomos do 

subsetor da APR, tendo sido auditado um total de 39 entidades. Estas ações de controlo 

incidiram, essencialmente, na apreciação da conformidade legal dos subsídios e apoios 

financeiros atribuídos, da coerência do Passivo registado no sistema de informação 

contabilística com o reportado às entidades competentes ao abrigo da LCPA, do cumprimento 

da implementação dos dispositivos legais relativos à elaboração de instrumentos de gestão e 

Figura 2 - Ações de controlo realizadas 



 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 

14 

 

avaliação (ação transversal), e ainda uma auditoria, realizada em conjunto com a IGF, ao Plano 

de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEF-RAM): 

   

a) Esta ação visou um particular. 

b) Ação transversal a todos os serviços do Governo Regional (não contabilizada em termos de entidades abrangidas 

pela ação da IRF). 

c)  Uma entidade foi objeto de 2 ações de controlo. 

 

II.1.2. Setor público empresarial (SPE) 

Foram efetuadas 14 ações de controlo que abrangeram 9 entidades, sendo que 2 dessas 

entidades foram objeto de duas (ou mais) ações de controlo. Foi dada prioridade à apreciação 

do cumprimento da LCPA e ainda das regras de controlo interno e da boa gestão financeira e 

patrimonial: 

 

a) 2 entidades foram objeto de mais do que 1 ação. 

 

Figura 3 - Ações de controlo APR 

Figura 4 - Ações de controlo SPE 

Ações Realizadas
N.º de 

Ações

Entidades 

Auditadas

Cumprimento da LCPA 6 6

Controlo interno e boa gestão financeira e patrimonial 4 1

Conformidade legal de despesas com o pessoal (orientada) 1 1

Conformidade dos sistemas de informação contabilística com a LCPA 1 1

Esclarecimento da divergência no montante reportado da dívida 1 1

Cumprimento das regras de contratação pública 1 1

Ajustamento a) -2

Total 14 9

Ações Realizadas
N.º de 

Ações

Entidades 

Auditadas

Legalidade dos atos praticados 1 a)

Subsídios e apoios atribuídos 2 3

Cumprimento da LCPA 1 1

Cumprimento dos dispositivos legais instrumentos de gestão e avaliação 1 b)

Efetividade das operações no domínio do PAEF-RAM 1 34

Coerência do Passivo  registado no sistema de informação contabilística com o 

reportado
2 2

Ajustamento c) -1

Total 8 39
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II.1.3. Administração Local (AL) 

No ano de 2017 foram realizadas 5 ações de controlo às autarquias locais, 3 delas no âmbito 

de pedidos de colaboração remetidos a esta Inspeção Regional pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR)9, as quais incidiram sobre a apreciação da legalidade dos atos praticados. 

  

 

De referir que uma das ações de controlo a uma autarquia local sedeada na RAM foi no âmbito 

do controlo dos fundos comunitários (cf. subponto II.1.4, abaixo).  

 

II.1.4. Fundos comunitários (FC) 

Foram realizadas 4 ações de controlo ex-post em 2017, ao abrigo do protocolo celebrado com 

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

(IGAMAOT), a projetos de investimentos financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da 

Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

65/2011 da Comissão, de 27 de janeiro10. As entidades e projetos auditados foram 

selecionados pela IGAMAOT, tendo sido seguida a metodologia de trabalho definida por essa 

entidade.  

 

                                                

9 A IRF desenvolve ações de controlo, por solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), em matérias dentro do seu 

âmbito de atuação, ao abrigo do dever de colaboração a que se encontra sujeita. 

10 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.  

Figura 5 - Ações de controlo AL 

Ações Realizadas
N.º de 

Ações

Entidades 

Auditadas

Legalidade dos atos praticados 4 4

Controlo dos fundos comunitários 1 1

Total 5 5
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II.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 12.º do DLR n.º 18/2005/M, 

de 24 de novembro11.  

No ano de 2017 verificou-se uma boa colaboração por parte dos organismos auditados, nada 

havendo a relatar neste domínio.  

Pese embora não enquadrado no âmbito de uma ação de controlo, verificou-se falta de 

resposta por parte da PaGeSP a diversas insistências efetuadas para esclarecimento acerca da 

inventariação dos ativos fixos tangíveis. A insuficiência de orientações e definição de políticas 

contabilísticas e procedimentos uniformes para a APR numa matéria tão relevante é crítica, 

sendo essencial o trabalho em conjunto das entidades competentes. A falta de resposta da 

PaGeSP, para além de causar constrangimentos ao normal funcionamento da IRF, dificultou 

um adequado diagnóstico e a identificação das áreas de risco em termos de imobilizado. 

II.1.6. Principais recomendações 

Na sequência da aposta que a IRF tem feito no carácter preventivo da sua atuação 

designadamente através da apresentação aos organismos auditados de recomendações, que 

se pretende pertinentes e exequíveis e que contribuam para a melhoria contínua e para o 

reforço do rigor e controlo das finanças públicas, de seguida são apresentadas as principais 

recomendações efetuadas no âmbito das auditorias concluídas no ano de 2017 que, em nossa 

opinião, poderão ser úteis e contribuir para a melhoria dos procedimentos nos diversos 

organismos públicos.  

Acompanhamento da execução de contratos: 

 Deverão ser efetuadas reconciliações periódicas dos saldos contratuais, por forma a 

garantir um controlo oportuno e efetivo dos saldos, a identificação de divergências, o 

esclarecimento das mesmas e o registo atempado das correções às contas, em 

conformidade com as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis; 

                                                

11 Diploma que contém o regime jurídico da atividade inspetiva a que a IRF está sujeita. 
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 Deverá ser assegurado que os valores em dívida refletidos nas contas, correspondem 

exclusivamente a encargos decorrentes de compromissos assumidos por ambas as 

entidades, e respeitam os critérios para reconhecimento e valorização de um ativo/ 

passivo financeiro, em conformidade com as Normas Contabilísticas e de Relato 

Financeiro (NCRF) aplicáveis;  

 A entidade deverá evidenciar o saldo em dívida do Governo Regional em subconta(s) 

que possibilite(m) uma imediata identificação destes montantes e respetiva 

conciliação de saldos; 

 Os mapas que servem de suporte aos Pedidos de Pagamento deverão ter uma 

estrutura simplificada de modo a permitir um controlo mais eficaz do saldo contratual 

e uma maior clareza na informação prestada. 

Segregação de funções: 

 A entidade deverá assegurar a autonomia funcional entre os que exercem ou são 

responsáveis pela execução do orçamento e os responsáveis pelo controlo 

orçamental. 

Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas: 

 A entidade deverá proceder à elaboração/ atualização dos Planos de Prevenção dos 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) e dos respetivos relatórios de 

execução anuais, bem como ao seu envio ao Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC), aos órgãos de superintendência, tutela e de controlo, por forma a dar 

cumprimento às recomendações daquele Conselho. 

Registos nos Sistemas de Informação Contabilística: 

 Deverá ser assegurado o registo atempado e integral da informação orçamental e 

patrimonial no GeRFiP, por forma a possibilitar a exportação da informação 

necessária para o preenchimento dos mapas de reporte (relativa à execução 

orçamental, compromissos, passivos, contas a pagar e pagamentos em atraso); 

 Deverá ser assegurado o respeito pelas regras de contabilidade pública, bem como o 

prazo estabelecido no Manual de Procedimentos da LCPA, da Direção-Geral do 
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Orçamento (DGO), para verificação das faturas ou documentos equivalentes, e 

implementados procedimentos de verificação regular dos registos “provisórios”, 

designadamente os tipo “KQ”, assegurando a respetiva regularização atempada, por 

forma a mitigar o risco da existência de registos em duplicado e de outros erros;  

 A entidade auditada, quando tiver necessidade de anular um compromisso por forma 

a introduzir/alterar rubricas não contempladas aquando da sua criação, deverá 

manter referências cruzadas nos campos de texto dos compromissos, para possibilitar 

a identificação imediata do compromisso original, mantendo assim evidência acerca 

do cumprimento dos prazos previstos na LCPA para o respetivo registo; 

 A entidade deverá sistematizar as dificuldades identificadas ao nível da utilização do 

GeRFiP12 e contabilísticas, a submeter à Direção Regional do Orçamento e Tesouro 

(DROT), para análise e identificação das possíveis soluções para os problemas 

identificados, que poderão consubstanciar-se em necessidades de desenvolvimento 

do sistema; 

 A entidade deverá cuidar criteriosamente da utilização das licenças SAP atribuídas, 

assegurando a implementação de procedimentos de controlo interno adequados; 

 A entidade auditada deverá explorar as funcionalidade do sistema de informação 

contabilística, evitando duplicação de tarefas e assegurando o acesso a informação 

mais atualizada, a todo momento. 

Compromissos Plurianuais: 

 Deverão ser melhorados os procedimentos no sentido de assegurar o cumprimento 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA e no n.º 1 do art.º 11.º do DL n.º 

127/2012, que faz depender a assunção de compromissos plurianuais (incluindo 

acordos de regularização de dívida (ARD)), da autorização prévia do membro do 

Governo Regional responsável pela área das finanças, conferida através de portaria 

de extensão de encargos. 

                                                

12 Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado. 
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Aquisição de Bens e Serviços: 

 Deverá ser assegurado o respeito pelo Princípio da especialização (ou do acréscimo) 

previsto no Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP), que estabelece que os 

custos deverão ser reconhecidos quando incorridos, independentemente do seu 

pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que 

respeitem; 

 A entidade auditada deverá implementar procedimentos de controlo interno 

rigorosos relativamente a despesas de caráter permanente e continuado, que 

assegurem uma adequada verificação da despesa, designadamente mediante a 

conferência efetiva da faturação dos serviços contratados e dos serviços prestados, 

assim como, através da circularização periódica a fornecedores. 

Provisões para riscos e encargos: 

 Deverá ser assegurado o respeito pelo Princípio da prudência previsto no POCP, 

devendo “(…) integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as estimativas 

exigidas em condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação de reservas 

ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de ativos e proveitos 

por defeito ou de passivos e custos por excesso.”. 
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II.2. Apoio Técnico Especializado 

Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas 50 ações de apoio técnico especializado, que se 

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

denúncias e participações e no acompanhamento dos PPRCIC, entre outros: 

 

 

 

No quadro seguinte são apresentadas as matérias abrangidas pelo apoio técnico 

especializado: 

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

Área N.º 

Ações

Matéria

1 Situações de eventual incumprimento de normas de licenciamento de obras

5
Situações de eventual incumprimento da LCPA (não reporte de despesas nos MPA, assunção 

de despesas sem cabimento, entre outros)

1 Situações de eventual incumprimento das regras de contratação pública

8

Situações de eventual incumprimento de normas de diversa natureza, designadamente 

tributária, de segurança social, de trabalho e das atividades económicas. 

Reencaminhamento para as entidades competentes 

15 1
Análise de requerimento de natureza tributária e reencaminhamento para a entidade 

competente

1
Análise ao relatório sobre responsabilidades de crédito da RAM/GRM e Empresas Públicas 

Reclassificadas

15
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 assunção de encargos plurianuais

1 Parecer relativo à avaliação de desempenho numa Entidade Pública Empresarial

1
Parecer relativo aos procedimentos obrigatórios a adotar no âmbito do parecer prévio da SRF 

relativo a apoios a entidades desportivas

20
1

Projeto de reforma do sistema de controlo interno e auditoria, a desenvolver no âmbito da 

nova Lei de Enquadramento Orçamental da RAM

1

Análise da coerência dos dados relativos às subvenções atribuídas em 2016 por entidades 

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

27 de agosto

1 Análise de potenciais divergências no reporte dos subsídios ao abrigo do ORAM 2016 

1
Análise de potenciais divergências/correções no reporte de subvenções e benefícios 

públicos de 2015, ao abrigo da Lei 64/2013

4 1
Validação do reporte de subsídios de acordo com o previsto no diploma que aprova o ORAM 

de 2016

1
Elaboração do Regulamento do Curso de Formação Específico para Integração de 

Trabalhadores na Carreira Especial de Inspeção 

1
Parecer sobre a alteração ao diploma que define o regime jurídico da gestão de bens imóveis 

do domínio privado da RAM

1 Parecer sobre a proposta de diploma que aprova o ORAM para 2018

4
1

Parecer sobre o diploma que cria o portal da transparência e adapta à RAM a Lei 64/2013, de 

27/8

SIADAP

1

Acompanhamento 

dos PPRCIC
1

Difusão, para todos os organismos públicos, das orientações emitidas pelo Conselho de 

Prevenção da Corrupção sobre a permeabilidade da lei a riscos de fraude, corrupção e 

infrações conexas

5
4

Elaboração dos relatórios trimestrais de acompanhamento/monitorização do acatamento das 

Recomendações emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção sobre PPRCIC

1 Proposta de Programa Anual de Heteroavaliações para 2018

Análise de 

denúncias e 

participações

Estudos e 

pareceres

Fiscalização e 

controlo subsídios 

atribuídos

Pareceres sobre 

diplomas
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II.3. Relações Externas 

Em 2017 foram desenvolvidas as seguintes atividades de cooperação/colaboração com outras 

entidades externas: 

 A IRF realizou ações de controlo, na sequência de pedidos de colaboração 

apresentados pela PGR; 

 A IRF remeteu à Seção Regional da Madeira do Tribunal de contas o seu plano e 

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

daquele Tribunal, em cumprimento do especial dever de colaboração; 

 Em outubro, a Inspetora Regional esteve presente na sessão de apresentação do 

Relatório Anual do Tribunal de Contas Europeu relativo ao exercício de 2016; 

 A IRF deu cumprimento aos compromissos assumidos nos Protocolos celebrados com 

a IGF e com a IGAMAOT; 

 Foi concluída a auditoria financeira ao PAEF-RAM, realizada em conjunto com a IGF; 

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

atribuídas em 2016 por entidades pertencentes ao universo da Administração Pública 

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

de 27 de agosto13; 

 Representantes da IRF estiveram presentes na 5.ª Reunião do Comité de 

Acompanhamento do Programa Madeira 14-20 e na 3.ª Reunião do Comité de 

Acompanhamento do PRODERAM 2020, que se realizaram em junho de 2017. 

 

II.4. Análise SWOT – Medidas implementadas 

Neste ponto são apresentadas as principais medidas implementadas em 2017, com vista a 

superar os pontos fracos e ameaças identificados na análise SWOT efetuada à data da 

elaboração do plano de atividades. 

                                                

13 Regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares.  
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II.4.1. Recursos Humanos 

 No ano de 2017 foram concluídos os procedimentos concursais abertos no final de 

2016 para entrada de 3 inspetores da área financeira, o que se veio a concretizar em 

agosto, outubro e novembro de 2017, respetivamente; 

 Em junho de 2017 foi aberto um procedimento concursal interno para 1 inspetor na 

área jurídica, cuja entrada se concretizou em setembro; 

 Em dezembro de 2017 foi publicado o aviso de abertura de um procedimento 

concursal interno para recrutamento de um técnico superior, que se encontra a 

decorrer; 

 Quanto à formação dos colaboradores, o ano de 2017 foi profícuo, tendo os 

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

deveu-se, em parte, ao número elevado de ações de formação realizadas no final do 

ano, direcionadas em particular para os novos inspetores, atendendo ao estipulado 

no regulamento do curso de formação específico para integração na carreira especial 

de inspeção da IRF14; 

 Em conformidade com o disposto no art.º 6.º do DLR n.º 19/2010/M, de 19 de 

agosto15, e no âmbito do respetivo regulamento, foi criado o respetivo plano e 

calendário do curso de formação específico para a integração na carreira especial de 

inspeção da IRF, com o objetivo de dotar os novos elementos dos conhecimentos 

técnicos e competências essenciais para o exercício das funções; 

 Durante o ano de 2017, deu-se continuidade à realização de reuniões com os 

inspetores e técnicos da IRF, com inclusão de algumas sessões de formação em 

                                                

14 Aprovado pela Portaria n.º 375/2017, de 14 de setembro. 

15 Aplica à RAM o DL n.º 170/2009, de 3 de agosto, que estabelece o regime da carreira especial de 

Inspeção. 
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cascata, versando temáticas diversificadas, em função das necessidades identificadas 

e das áreas de especialidade de cada inspetor; 

 Foi igualmente 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; 

 Esforço no sentido de dotar os inspetores de uma biblioteca com livros técnicos 

relevantes e atuais para o desempenho das suas funções16; 

 O inventário da biblioteca da IRF encontra-se atualizado, estando disponível na rede 

estruturada a listagem completa dos livros técnicos existentes. 

 

II.4.2. 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 necessitava de 

reparações que a dotassem de condições mínimas de trabalho, tendo os trabalhos 

sido realizados e concluídos no decorrer de 2017, pelo que foi possível, a partir do 

mês de novembro, acomodar colaboradores nesse espaço;  

 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. Em 2017, para além da manutenção e atualização dos 

conteúdos, procedeu-se a algumas reformulações da estrutura da página, que 

visaram melhorar a informação publicada e facilitar o acesso a essas informações 

pelos interessados. 

 

                                                

16 Face às necessidades emergentes da entrada em vigor do SNC-AP, foram adquiridos em 2017 

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. 
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II.4.3. Procedimentos e metodologias de trabalho 

 No ano de 2017 houve a preocupação de atualizar e melhorar a matriz 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 2017, 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 ofícios, papéis de 

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

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

aposta em termos de sistematização e harmonização de procedimentos; 

 Foram dados os primeiros passos em termos de sistematização dos procedimentos de 

controlo de qualidade instituídos no ano anterior e de elaboração do regulamento de 

controlo de qualidade, que irá definir os critérios de qualidade para os dossiers e para 

os relatórios de auditoria; 

 No ano de 2017 o inspetor regional manteve a realização de reuniões periódicas com 

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

questões, acompanhando a execução dos trabalhos.  

 

II.5. Modernização Administrativa 

Dando cumprimento ao disposto no art.º 40.º do DL 135/99, de 22 de abril17, são elencadas 

de seguida as medidas de modernização administrativa desenvolvidas em 2017, 

nomeadamente relativas à desburocratização, qualidade e inovação: 

 Melhoria de processos com a alteração de minutas de papéis de trabalho e de ofícios; 

                                                

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

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

procedimentos; 

 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; 

 Manutenção/atualização da página eletrónica da IRF, com divulgação de informação 

que possa ser relevante para as entidades, designadamente os principais resultados 

das ações.  

 

II.6. Outras Atividades e Projetos 

Em 2017, 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; 

 Elaboração do Regulamento da Atividade Inspetiva; 

 Atualização do Código de ética; 

 Desenvolvimento de papéis de trabalho com vista à harmonização e melhoria de 

procedimentos. 
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Projetos concluídos: 

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

GeRFiP; 

 Definição do SIADAP-RAM 1 para 2018; 

 Elaboração do Plano de Atividades para 2018; 

 Elaboração do Relatório de Atividades de 2016; 

 Elaboração do relatório de execução do PPRCIC da IRF de 2016; 

 Participação na elaboração da Conta da RAM (CRAM) de 2016, na proposta de 

Orçamento da RAM (ORAM) para 2018 e resposta à SRMTC, no âmbito dos pontos 

relativos à IRF englobados no seu parecer à CRAM 2016; 

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

 Resposta ao Questionário remetido pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, acerca 

dos procedimentos instituídos; 

 Elaboração do regulamento do curso de formação específico para integração na 

carreira especial de inspeção da IRF e respetivo plano e calendário de curso. 

 

II.7. Atividades não previstas e atividades não desenvolvidas 

O plano de atividades para 2017 previa a realização de 26 ações de controlo, distribuídas pelos 

diferentes subsetores da administração pública, tendo a IRF realizado um total de 30 ações.  

Não obstante, nem todas as ações previstas foram realizadas, não só pelos constrangimentos 

em termos de recursos humanos mas também face à necessidade de dar resposta às 

solicitações remetidas a esta Inspeção Regional no decorrer do ano. Houve ainda necessidade 

de ajustar as ações a realizar em função das análises de risco efetuadas, o que conduziu à não 

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

conforme passamos a descrever:  
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De referir que no PA de 2017 estavam previstas 2 ações distintas a uma mesma 

entidade que foram incluídas numa única ação, na fase do planeamento da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: A finalização da auditoria ao PAEF-RAM se encontrava prevista no PA para 2017. 

  

Figura 8- Ações previstas e não realizadas 

realizadas 

Figura 9- Ações realizadas e não previstas 

Subsetor Tipo de Ação Prevista N.º Ações

AL
Averiguação com vista a aferir da legalidade 

dos atos praticados

1

Auditoria ao cumprimento da LCPA 1

Auditoria aos sistemas de controlo interno (SCI) 1

SPE
Auditoria ao cumprimento das regras de 

contratação pública

1

Total 4

APR

Subsetor Tipo de ação realizada N.º Ações

AL Legalidade dos atos praticados 3

Coerência do Passivo  registado no sistema de 

informação contabilística com o reportado

2

Legalidade dos atos praticados 1

Auditoria PAEF-RAM 1

Subsídios e apoios atribuídos 1

SPE
Esclarecimento da divergência no montante 

reportado da dívida

1

Total 9

APR
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II.8. Recursos  

 

II.8.1. Recursos humanos 

II.8.1.1. Movimentos de efetivos verificados durante o ano 

No quadro seguinte são apresentados os movimentos de efetivos ocorridos durante 2017. 

Conforme se pode verificar, em termos líquidos, não foi possível concretizar o necessário 

aumento de efetivos, na medida em que as entradas visaram essencialmente colmatar as 

saídas verificadas em anos anteriores e durante o ano de 2017. 

De referir que, pese embora as ofertas de mobilidade interna publicadas no decorrer do ano 

para colmatar a saída de um técnico superior, da área financeira, ocorrida em fevereiro de 

2017, não foi possível concretizar esse recrutamento. Foi iniciado um procedimento concursal 

comum, limitado a trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, em 

dezembro de 2017. 

 

 

 

a) Regresso ao serviço de origem de 2 inspetores, das áreas financeira e jurídica, findo o respetivo acordo de 

mobilidade; 

Saída de um inspetor (financeiro) para uma entidade pública nacional, em setembro de 2017. 

b) Procedimentos concursais comuns para recrutamento, concluídos no decorrer do último trimestre do ano: 

- 3 inspetores da área financeira; e  

- 1 inspetor da área jurídica. 

c) Consolidação de uma mobilidade intercarreiras. 

d) O técnicos superior, da área jurídica, esteve ausente durante grande parte do ano, situação que se mantém. 

Figura 10 - Evolução dos Recursos Humanos 

Saídas Entradas

Direção superior 1 0 0 1

Direção intermédia 1 0 0 1

Inspetor 11 3      a) 4       b) 12

Técnico Superior 1 0 0 1        d)

Assistente Técnico/ 

Coordenador Técnico
2 0 1      c) 3

Assistente Operacional 1 1      c) 0 0

17 4 5 18

Administrativo

TOTAL

Situação a 

31/12/2016

Movimentos ano 2017 Situação a 

31/12/2017

Dirigente

Grupo de 

Pessoal
Cargo/ Carreira/ Categoria

Técnico 

Superior
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Presentemente, está a decorrer o curso de formação específico para a integração dos novos 

inspetores na carreira especial de inspeção da IRF. 

 

II.8.1.2. Férias, Faltas e Licenças 

Em 2017 verificou-se uma diminuição das ausências ao trabalho, tendo o número de dias de 

ausência descido para 665, menos 68,5 dias que no ano anterior, o que representa uma 

ausência média de aproximadamente 39 dias por colaborador, menos 4 que no ano transato, 

ainda muito elevado. 

As principais ausências verificaram-se por período de férias (60%), seguida das situações de 

doença (219 dias, o que corresponde a 33% do total das faltas verificadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Ausências ao trabalho 

1%
33%

60%

5%

1%

Assistência familiar

Doença

Férias

Licença de parentalidade

Outros

Causas Dias Ausência

Assistência familiar 7

Doença 219

Férias 401

Licença de 

parentalidade 30

Outros 8

Total Geral 665
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II.8.1.3. Recursos Humanos utilizados 

O PA de 2017 previa um número de efetivos de 19, ou seja, 227 Unidades Equivalentes de 

Recursos Humanos (UERH). No entanto, o total de efetivos a 31/12/2017 atingiu apenas os 

18. Desta forma, o número de UERH efetivo ficou aquém do planeado (218).  

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 2017: 

 

  

  

Figura 12 - Recursos Humanos Planeados e Efetivos 

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 16 0 0

Inspetor / Técnico superior 12 14 168 13 156 -1 -12

Coordenador técnico 9 2 18 2 18 0 0

Assistente técnico 8 0 0 1 8 1 8

Assistente operacional 5 1 5 0 0 -1 -5

TOTAL 19 227 18 218 -1 -9

Recursos Humanos
Planeados Resultado Desvio
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II.8.1.4. Formação 

No ano de 2017 houve uma aposta clara na formação dos colaboradores, tida por essencial, 

mais premente face à necessidade de formar os novos inspetores que ingressaram na carreira. 

Foi dada prioridade às áreas onde se identificaram maiores necessidades.  

No quadro abaixo apresenta-se o resumo das ações de formação frequentadas (30), respetiva 

duração e número de participantes.  

 

Figura 13 - Recursos Humanos planeados/ Efetivos (pontuação) 
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Figura 14- Ações de formação frequentadas 

Ação de Formação
N.º 

Participantes

N.º Horas/ 

Formação

N.º total 

horas

Liderança, que Estilo Adotar 1 7 7

Amostragem para auditoria I e II 1 21 21

Aquisição de bens e serviços (SNC-AP) 1 8 8

Auditoria - Normas de Auditoria, Planeamento, Técnicas 4 35 140

Auditoria Financeira 1 28 28

Código do Procedimento Administrativo (28h) 2 28 56

Código do Procedimento Administrativo (7h) 1 7 7

Contabilidade Analítica 2 35 70

Contabilidade dos grupos públicos (SNC-AP) 1 8 8

Formação  em  SNC-AP Modulo (1 a 13) 2 53 106

Formação POCP (3,5h) 1 3,5 3,5

Formação POCP (7h) 1 7 7

Legistica: preparação Técnica e Redação de Leis e Regulamentos 1 28 28

Lei dos compromissos e pagamentos em atraso e a sua 

Regulamentação
1 14 14

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 1 21 21

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: Férias, Faltas e Licenças 1 21 21

Novo Regulamento Geral sobre Proteção de Dados 2 2,5 5

Palestra - Metodologias e Plano de Ação para implementação do 

RGPD/Proteção de Dados 
1 2,5 2,5

Protocolo nos Serviços Públicos 1 14 14

QUAR - Quadro de avaliação e Responsabilização (SIADAP 1) 1 24 24

Recrutamento de Pessoas na Administração Pública 1 28 28

Regime da Contratação Pública (21h) 3 21 63

Regime da Contratação Pública (28h) 1 28 28

Regime de Pensões dos Trabalhadores que exercem funções públicas 1 7 7

Secretariado, Arquivo e  expediente 1 21 21

Sistema de Normalização Contabilística - AP (21h) 1 21 21

Sistema de Normalização Contabilística - AP (30h) 4 30 120

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na RAM (21h) 1 21 21

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na RAM (28h) 1 28 28

Workshops 12 2 24

Total Geral 53 574,5 952
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Em 2017, os colaboradores da IRF frequentaram um total de 53 ações correspondentes a 952 

horas de formação, o que representa uma média de 3,1 ações de formação por colaborador. 

Não obstante estes números terem ficado abaixo dos de 2016 – que foi um ano 

excecionalmente bom em termos de formação –, denotam a contínua aposta no 

desenvolvimento das competências dos colaboradores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os colaboradores da IRF participaram em diversas ações de formação, na maioria organizadas 

pela DRAPMA, relacionadas essencialmente com as áreas financeira e jurídica. Refira-se que 

Figura 15 - Ações de Formação por Áreas/Temáticas 

Ações de Formação por Áreas/Temáticas
N.º 

Participantes

Administrativa 2

Protocolo nos Serviços Públicos 1

Secretaria e Arquivo 1

Comportamental 1

Liderança 1

Financeira 19

Auditoria 6

Contabilidade 2

SNC - AP 11

Informática 12

Outlook 365 12

Jurídica 12

Contratação Pública 4

CPA 3

LCPA 1

Legistica 1

Proteção de Dados 3

Recursos Humanos 7

Avaliação de Desempenho 3

LGTFP 2

Recrutamento 1

Regime de Pensões 1

Total 53
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a PaGeSP realizou, no mês de novembro, um Workshop demonstrativo das ferramentas do 

Outlook 365, aberto à participação de todos os colaboradores.  

 

II.8.2. Recursos Financeiros 

 

 

 

Para o ano de 2017, a IRF contou com uma dotação orçamental corrigida de € 822.747, tendo 

uma execução global de 94%, ou seja, em linha com as necessidades efetivas deste organismo 

Figura 17- Recursos financeiros utilizados 

Figura 16 - Ações de Formação por Área 

Compromissos Pagamento Líq

800.670 811.847 770.280 770.280 95%

Despesas com pessoal 794.870 805.224 769.502 769.502 96%

Aquisição de bens e serviços 3.300 3.183 277 277 9%

Transferências Correntes 1.000 1.940 500 500 26%

Aquisição de bens de capital 1.500 1.500 0 0 0%

10.900 10.900 0 0 0%

811.570 822.747 770.280 770.280 94%

Taxa de 

Execução

Orçamento de Funcionamento

Investimentos do plano

TOTAL

Descrição
Orçamento 

Aprovado

Execução Orçamental
Dotação 

Corrigida
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para assegurar o seu funcionamento normal. A quase totalidade dos pagamentos realizados 

nesse ano respeitam a despesas com o pessoal. 

O projeto de investimentos previsto no PIDDAR para 2017 – Cooperação e formação 

especializada – não teve execução financeira, uma vez que: 

 A IRF privilegiou o recurso à consulta aos serviços da Administração Pública Regional, 

tendo contado com a colaboração de um perito independente, pertencente aos 

quadros da APR; 

 Não houve necessidade de deslocações adicionais, por parte dos inspetores da IGF, 

para a finalização da ação de controlo realizada a organismos da APR, em conjunto a 

IRF; 

 Sem prejuízo das necessidades de formação específicas da carreira inspetiva, 

privilegiou-se a frequência das ações de formação promovidas pela DRAPMA, na 

medida em que a oferta foi muito abrangente (Cf. ponto II.8.1.4) e atendendo às 

restrições ao nível dos fundos disponíveis que nos foram transmitidas.  

 

 
Figura 18 - Desvio verificado nos Recursos Financeiros 
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II.8.3. Recursos Materiais e Tecnológicos 

Apesar da atribuição à IRF de uma sala adicional, em 2016, a mesma só pôde ser utilizada a 

partir de novembro de 2017, após a realização das obras necessárias. Não obstante, e como 

já referido, os espaços físicos continuam a ser desadequados ao desenvolvimento da atividade 

da IRF, sendo importante a atribuição de instalações condignas, que garantam a 

confidencialidade e permitam maior proximidade. 

Em termos de recursos tecnológicos, a IRF dispunha dos seguintes equipamentos 

informáticos, a 31/12/2017: 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do salto qualitativo dado nesta matéria desde 2015, será importante reforçar o 

número de portáteis, por forma a garantir que todos os inspetores dispõem de equipamentos 

informáticos adequados às funções que desempenham. Mantém-se igualmente a 

necessidade de substituir alguns computadores pessoais, por estarem obsoletos e em mau 

estado de funcionamento.  

Desde 2016 que a IRF dispõe de uma rede estruturada, facilitadora do trabalho equipa e que 

possibilita o acesso imediato, por parte de todos os colaboradores, à informação e 

documentação mais atualizada.  

Não obstante as melhorias verificadas em termos de acesso à informação, persiste a 

necessidade de criação de um canal de comunicação interno (Intranet). 

Mantém-se a necessidade de adquirir e/ou desenvolver uma aplicação informática para o 

planeamento e desenvolvimento das ações de controlo e para a gestão de recursos, que 

Unid: unidade

Tipo de equipamento Quant.

Computadores Pessoais 7

Portáteis 11

Impressoras 2

Impressora Etiquetas 1

Figura 19 - Equipamentos informáticos 
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permita uma maior otimização dos recursos humanos, o apuramento do custo efetivo por 

ação de controlo e a obtenção, em tempo útil, de informação essencial para a tomada de 

decisões e definição de prioridades. Esta aplicação será igualmente útil para o apuramento 

dos indicadores subjacentes à aplicação do Sistema de Avaliação do Desempenho dos 

colaboradores, dirigentes e Serviço. 

As necessidades identificadas atrás foram oportunamente comunicadas à PaGeSP, entidade 

com atribuições a este nível. 
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III. Autoavaliação SIADAP-RAM 1 

III.1. Resultados alcançados e desvios verificados 

Os quadros seguintes mostram o grau de cumprimento dos objetivos operacionais definidos 

para o ano de 2017, em termos quantitativos e qualitativos, bem como as razões para os 

principais desvios. 

Os objetivos de eficácia foram superados, atendendo ao enorme esforço de controlo 

desenvolvido pela IRF no decorrer do ano, que culminou com a realização de 30 ações de 

controlo e 56 entidades auditadas (superior às metas definidas para 2017: 26 ações de 

controlo e 26 entidades auditadas). 

 

 

No que concerne à eficiência, este parâmetro não foi atingido uma vez que o número médio 

de ações por inspetor ficou aquém da meta definida, face aos constrangimentos explicitados 

no quadro supra. 

 

 

Eficácia

OB 1  - Reforçar o impacto das ações inspetivas Taxa de execução: 168%

N.º Indicador Peso Meta 2017 Classificação

Ind 1: N.º de ações de 

controlo desenvolvidas

50% 26 30 ações Atingiu

Ind 2: Grau de cobertura do 

universo controlado

50% 9,1% 20,1% Superou

(+11 p.p.)

Justificação da superação/ do não cumprimentoResultado 2017

N/ A

Auditorias transversais realizadas em 2017, que alargaram 

significativamente o número de entidades abrangidas pela 

atividade da IRF.

Eficiência

OB 2 - Aperfeiçoar a tempestividade dos resultados das ações inspetivas Taxa de execução: 73%

N.º Indicador Peso Meta 2017 Classificação

Ind 3: N.º médio de ações de 

controlo por inspetor

100% 1,2 0,9 ações 

por 

inspetor

Não atingiu

(-0,3 ações por 

inspetor)

As saídas de colaboradores verificadas durante o ano, só 

colmatadas pela entrada de novos elementos no final do ano, 

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.

Resultado 2017 Justificação da superação/ do não cumprimento
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Em termos de qualidade, esta foi, de uma forma global, ultrapassada, não obstante não ter 

sido possível medir um dos três indicadores definidos. Importa referir os projetos em curso 

de melhoraria e harmonização de procedimentos, que se traduziram no incremento da 

qualidade dos produtos da IRF. 

 

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

A ação da IRF desenvolvida em 2017, no âmbito das ações de controlo e de apoio técnico 

especializado realizadas, traduziu-se na melhoria de procedimentos de controlo interno e na 

correção de práticas instituídas, o que reflete uma apreciação positiva por parte dos 

utilizadores. As respostas dadas às propostas de recomendações apresentadas pela IRF foram, 

de forma global, no sentido do respetivo acatamento. 

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

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

 

Qualidade

OB 3 - Aperfeiçoar a qualidade do controlo Taxa de execução: 208%

N.º Indicador Peso Meta 2017 Classificação

Ind 4: Número médio de ações 

de formação especializada 

frequentadas, por 

colaborador

100% 1,5 3,1 ações de 

formaçã

o

Superou

(+1,6 ações de 

formação)

Ind 5:Pontuação média da 

avaliação  das ações 

inspetivas (escala de 1 a 5)

4 N/D N/D

OB 4 - Reforçar os mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos de controlo Taxa de execução: 100%

N.º Indicador Peso Meta 2017 Classificação

Ind 6: Número de iniciativas 

desenvolvidas com entidades 

congéneres regionais e 

nacionais

100% 9 9 ações Atingiu

Resultado 2017 Justificação da superação/ do não cumprimento

N/A

Não foi possivel medir este indicador atendendo à saída dos 

inspetores que participaram nas principais fases das ações de 

controlo concluídas nesse ano.

Esforço no sentido de dotar os inspetores que integraram a 

carreira no decorrer do ano de 2017 da formação apropriada 

ao desempenho de funções, bem como reforçar as 

competências dos demais colaboradores por forma a 

assegurar a prossecução deste importante objetivo 

estratégico.

Resultado 2017 Justificação da superação/ do não cumprimento
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III.3. Avaliação final 

Em temos de balanço global das atividades desenvolvidas pela IRF ao longo do ano de 2017 

há a referir o seguinte: 

Plano de atividades: o PA para 2017 foi, em termos globais, cumprido: 

 Medidas a implementar resultantes da análise SWOT: a maior parte das medidas 

propostas para ultrapassar os pontos fracos e as ameaças foram implementadas, 

conforme melhor 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 30 ações de controlo e auditadas 56 entidades, 

respetivamente mais 4 e mais 20 do que as previstas no PA. Das ações inicialmente 

previstas, 4 não puderam ser realizadas pela limitação de recursos humanos 

existente, atendendo a que, fruto das novas prioridades surgidas durante o ano, 

foram realizadas mais 9 ações que não estavam inicialmente previstas. 

 Outras ações: As outras ações previstas foram realizadas na sua maioria. 

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

2015 – 2019, na parte respeitante à IRF, quer no PA quer no Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (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 superado 

dois deles.  
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ANEXO I – Siglas e Acrónimos 

    

  AL Administração Local

APR Administração Pública Regional

ARD Acordos de Regularização de Dívida

CC Conselho Coordenador

CE Comunidade Europeia

CPC Conselho de Prevenção da Corrupção

CRAM Conta da RAM 

DGO Direção-Geral do Orçamento

DL Decreto-Lei

DLR Decreto Legislativo Regional

DRAPMA Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa

DROT Direção Regional do Orçamento e Contabilidade

DRR Decreto Regulamentar Regional

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

NCRF Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro

ORAM Orçamento da RAM
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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

PGR Procuradoria-Geral da República 

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

da RAM

POCP
Plano Oficial de Contabilidade Pública

PPRCIC Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma 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-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas

SPE Sector Público Empresarial

UE União Europeia

UERH Unidades Equivalentes de Recursos Humanos
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ANEXO II – Avaliação do sistema de controlo interno 

 

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. Para os 

elementos que integram a carreira inspetiva, existe uma portaria 

que regulamenta o curso de formação específico para integração 

na carreira especial de inspeção da IRF.

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. Peridicamente 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?
89%

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 

frequentaram pelo menos uma ação de formação?
89%

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 VP 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
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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 Reforçar o impacto das ações inspetivas Ponderação: 100%

Superou Atingiu Não atingiu

N.º de ações de controlo 

desenvolvidas
50% 26 30 > 30 22-30 < 22 4 115%

Grau de cobertura do universo 

controlado
50% 9,1% 20,1% > 10,6% 7,6%-10,6% < 7,6% 11,0% 221%

Sistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública regional autónoma da Madeira (SIADAP-RAM 1) - 2017

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 2017
Resultado 

2017

Classificação
Desvio

Resultados 

%
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  Eficiência Ponderação: 35%

OB 1 Aperfeiçoar a tempestividade dos resultados das ações inspetivas Ponderação: 100%

Superou Atingiu Não atingiu

N.º médio de ações de controlo 

por inspetor
100% 1,2 0,9 >1,35 1,05-1,35 <1,05 -0,3 73%

Qualidade Ponderação: 30%

OB 1 Aperfeiçoar a qualidade do controlo Ponderação: 70%

Superou Atingiu Não atingiu

Número médio de ações de 

formação especializada 

frequentadas, por colaborador

100% 1,5 3,1 >2 1-2 < 1 1,617647 208%

Pontuação média da avaliação 

das ações inspetivas (escala de 

1 a 5)

4 N/D > 4,5 3,5-4,5 < 3,5 N/D N/D

* N/D - Não foi possivel medir este indicador atendendo à saída dos inspetores que participaram nas principais fases das ações de controlo concluídas nesse ano.

Classificação
Desvio Resultados %

Indicador Peso Meta 2017
Resultado 

2017

Classificação
Desvio Resultados %

Indicador Peso Meta 2017
Resultado 

2017
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OB 2 Reforçar os mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos de controlo Ponderação: 30%

Superou Atingiu Não atingiu

Número de iniciativas 

desenvolvidas com entidades 

congéneres regionais e 

nacionais

100% 9 9 > 11 7-11 < 7 0 100%

Síntese

Avaliação de desempenho 

do serviço
Ponderação

Avaliação 

quantitativa

Avaliação 

qualitativa

Eficácia 35% 168%

Eficiência 35% 73%

Qualidade 30% 175%

Total 100% 137%

Desvio Resultados %

Satisfatório

Indicador Peso Meta 2017
Resultado 

2017

Classificação


