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1. Nota introdutória 

 

O presente documento sistematiza as principais atividades e ações que a Inspeção Regional de 

Finanças (IRF) propõe desenvolver no ano de 2018, dando cumprimento ao preceituado no 

Decreto-Lei (DL) n.º 183/96, de 27 de setembro, que institui a obrigatoriedade dos serviços 

elaborarem anualmente o seu plano de atividade (PA). 

Tratando-se de um instrumento de gestão essencial no planeamento da atuação deste serviço, 

a sua preparação atendeu, por um lado, às orientações estratégicas definidas no Programa de 

Governo para 2015-2019 e, por outro, aos objetivos definidos no Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR) da IRF para 2018.  

A identificação das prioridades de atuação teve em conta a análise de riscos efetuada e ainda os 

contributos prestados pelos colaboradores. 

Atentos os recursos humanos e materiais disponíveis e os riscos identificados, foi elaborado o 

PA da IRF para 2018, que se submete à aprovação do Senhor Vice-Presidente do Governo 

Regional da Madeira.  
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2. Enquadramento 

2.1. Orgânica  

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 e fiscalização da administração financeira da RAM. 

A orgânica da IRF foi aprovada através do Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º 18/2005/M, de 

24 de novembro.  

Na decorrência da constituição do XII Governo Regional e das atribuições definidas para a então 

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (SRF) pelo Decreto Regulamentar 

Regional (DRR) n.º 3/2015/M, de 28 de maio, foram cometidas a esta inspeção competências na 

área do controlo da atividade administrativa das autarquias locais. Operou-se assim, por via do 

DRR n.º 15/2016/M, de 2 de maio, uma reestruturação orgânica da IRF. 

A 7 de novembro de 2017, com a publicação do DRR n.º 13/2017/M, ocorreu uma reformulação 

da estrutura orgânica do XII Governo Regional, passando esta Inspeção Regional para a tutela 

da Vice-Presidência. 

A IRF dirigida por um Inspetor Regional e está organizada, na sua área de missão, segundo o 

modelo de estrutura matricial e, nas áreas de suporte, segundo o modelo de estrutura 

hierarquizada.   

 

2.2. Missão, Visão e Valores 

A missão da IRF é assegurar o controlo financeiro da Administração Pública Regional (APR). 

A sua visão é impulsionar uma cultura de rigor e boa gestão dos dinheiros públicos, sendo a sua 

atuação orientada pelos seguintes valores: 
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2.3. Âmbito de Intervenção 

A intervenção da IRF abrange os órgãos, serviços e entidades da APR, do setor público 

empresarial (SPE) regional, associativo e cooperativo e ainda as fundações de direito público, a 

administração autárquica e quaisquer entidades que, independentemente da sua natureza, 

sejam sujeitos de relações financeiras com a RAM, o Estado ou a União Europeia, ou quando se 

mostre indispensável ao controlo indireto de entidades que sejam objeto da intervenção da IRF. 

A IRF presta ainda, no âmbito das suas atribuições, apoio técnico especializado ao membro do 

Governo Regional que tutela o setor das Finanças. 

O quadro 1 apresenta o universo (estimado) de entidades sujeitas ao controlo da IRF, conforme 

explanado acima.  
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Quadro 1 – Universo de intervenção 

Unid: n.º de entidades 

  

FONTE: 
(a) Diplomas que aprovam a Orgânica das Secretarias Regionais. 

(b) "Portal das Escolas" da Secretaria Regional da Educação - http://escolas.madeira-edu.pt/EscolasdaRAM. 

(c) Listagem de entidades do SPE fornecida pela DROT. 

(d) Portal Autárquico da Direção Geral das Autarquias Locais - http://www.portalautarquico.pt.g 

 

2.4. Cooperação e relações institucionais 

A IRF colabora, no âmbito da sua atividade, com diversas entidades, das quais se salienta: 

a) Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas  

No âmbito da sua atuação, a IRF remete para a Secção Regional da Madeira do Tribunal 

de Contas (SRMTC) os relatórios que contêm matérias de interesse para a ação daquele 

Tribunal, na sequência de decisão do membro do Governo Regional que tutela as 

finanças, dando cumprimento ao disposto na Lei de Organização e Processo do Tribunal 

de Contas (LOPTC)1 e na sua orgânica2. 

b) Procuradoria-Geral da República  

                                                             
1 Alínea b) do n.º 2 do art.º 12.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto. 
2 Alínea c) do n.º 2 do art.º 9.º do DRR n.º 15/2016/M, de 2 de maio. 

Administração Pública Regional (APR)   (a) 177

Administração Direta (incluíndo escolas (b)) 164

Administração Indireta 13

Setor Público Empresarial (SPE)   (c) 51

Entidades Públicas Reclassificadas 11

Empresas Públicas Regionais 19

Empresas Participadas pela RAM 16

Entidades Participadas pela RAM e reguladas pelo Código Civil 5

Administração Local (AL)   (d) 65

Autarquias Locais 11

Juntas de Freguesia 54

Total 293
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Em cumprimento do dever de cooperação e colaboração, a IRF desenvolve, por 

solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), ações de controlo no âmbito das 

atribuições cometidas a esta Inspeção Regional. 

c) Inspeção-Geral de Finanças 

Foi celebrado um protocolo de cooperação celebrado com a Inspeção-Geral de Finanças 

(IGF), em 2015, com vista a reforçar a cooperação técnica entre as duas instituições, no 

sentido do incremento da eficiência, da eficácia, da racionalidade e da 

complementaridade no exercício das correspondentes missões.  

Este protocolo tem-se concretizado através da realização de ações de controlo 

conjuntas e de ações de formação, no domínio das matérias que integram as 

competências desta Inspeção Regional, designadamente o controlo financeiro. 

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

Na sequência do protocolo celebrado, em 2013, com a Inspeção-Geral da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), a IRF tem realizado 

anualmente ações de controlo ex-post das operações de investimento financiadas pelo 

Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM). 

e) Sistema de Controlo Interno 

A IRF integra o Sistema de Controlo Interno (SCI) e participa nas reuniões do seu 

Conselho Coordenador (CC), e colabora com as respetivas secções especializadas. A 

harmonização de procedimentos e a coordenação das ações são fundamentais para 

assegurar o exercício coerente e articulado do controlo no âmbito da Administração 

Pública. 

f) Instituições do ensino superior 

A IRF tem desenvolvido iniciativas com vista a potenciar sinergias e partilha de 

conhecimento e de competências técnicas com entidades do ensino superior.  
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2.5. Principais destinatários  

O produto do trabalho da IRF tem vários interessados, de entre os quais se destaca: 

 As entidades auditadas, como principais destinatários do relatório; 

 O Governo Regional, com especial relevo para o membro do Governo Regional que 

tutela a área das Finanças e para os demais Secretários Regionais, sempre que estão em 

causa matérias dos respetivos pelouros; 

 A SRMTC, para quem a IRF remete os relatórios que contêm matérias de interesse para 

a ação daquele Tribunal, na sequência da respetiva homologação e por decisão do 

membro do Governo que tutela o setor das Finanças, no âmbito do especial dever de 

colaboração; 

 O Ministério Público, a quem a IRF comunica, por decisão do membro do Governo que 

tutela o setor das Finanças, os factos suscetíveis de interessar ao exercício das suas 

atribuições; 

 As entidades gestoras de fundos comunitários e as entidades que controlam a aplicação 

desses fundos. 
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3. Análise estratégica 

3.1. Matriz SWOT 

Foi solicitada a participação dos colaboradores da IRF na atualização da caracterização dos 

ambientes interno e externo e a atualização da respetiva matriz SWOT3, informação esta 

essencial para a redefinição/adaptação da estratégia de atuação desta Inspeção Regional para 

o ano de 2018. 

Forças: 
 Organismo independente e imparcial; 

 Colaboradores qualificados e com experiência 
profissional; 

 Equipas de inspetores com conhecimentos 
diversificados, fruto da sua experiência e do 
vasto leque de competências da IRF; 

 Integração de novos colaboradores com 
conhecimentos e experiência em áreas 
distintas e com motivação para participar em 
processos de melhoria/ alteração/ 
harmonização de procedimentos; 

 Aposta contínua na formação dos 
colaboradores; 

 Implementação de novas ferramentas e 
metodologias de trabalho; 

 Reforço dos canais de comunicação com 
outras entidades de controlo; 

 Bom relacionamento interinstitucional com a 
generalidade dos organismos da APR; 

 Possibilidade da IRF solicitar a cooperação dos 
demais organismos públicos com 
competências especializadas e dos serviços 

congéneres. 

Fraquezas: 
 Dificuldade em assegurar a especialização dos 

inspetores, atento o âmbito alargado de 
intervenção da IRF e o número limitado de 
recursos humanos; 

 Saída de inspetores experientes, sem a 
necessária entrada de novos inspetores; 

 Insuficiência de meios para integrar peritos 
com o know how necessário para a 
prossecução de determinadas ações de 
controlo; 

 Inexistência de técnicos superiores que 
desenvolvam trabalhos de apoio técnico 
especializado;  

 Insuficiência de guiões de auditoria, 

programas e papéis de trabalho, para as 
diferentes áreas de atuação; 

 Instalações desadequadas às necessidades; 

 Impossibilidade em assegurar que todos os 

riscos identificados e solicitações são objeto 
de uma ação de controlo, atento o número 
limitado de recursos humanos. 

Oportunidades:   
 Preocupação expressa pelo Sr. Vice-

Presidente no sentido de dotar os Serviços de 
meios físicos e humanos para a prossecução 
da sua missão, de abrir canais de comunicação 
entre os Serviços e de melhorar 
procedimentos; 

 Entrada em vigor do SNC-AP e da nova LEO, e 
consequente reforço da prestação de contas e 
do controlo das finanças públicas; 

Ameaças: 
 Risco de os auditores serem constituídos 

arguidos, por processos não devidamente 
instruídos e insuficientemente 
fundamentados nas ações de controlo; 

 Dificuldade em atrair/manter colaboradores 

com experiência e perfil adequados, atentos 
os condicionalismos orçamentais e a 
insuficiência de instrumentos para incentivar 
o ingresso e progressão na carreira especial de 
inspeção; 

                                                             
3 SWOT – Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 
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 Projeto de reforma do modelo de controlo 
interno e auditoria, integrado no processo de 
reforma orçamental; 

 Linhas orientadoras estratégicas para a IRF 

exaradas no Programa de Governo para 
2015/2019; 

 Melhoria e desenvolvimento de novas 
ferramentas e metodologias de trabalho;   

 Protocolo de cooperação celebrado com a 
IGF, que permitiu alargar a cooperação em 
termos de formação e de realização de 
trabalhos conjuntos; 

 Novo protocolo de cooperação com a 
IGAMAOT para o controlo ex-post aos 
projetos financiados no âmbito do 
PRODERAM 2020, a celebrar; 

 Possibilidade de celebração de protocolos de 

cooperação com instituições de ensino 
superior. 

 Oferta formativa insuficiente/ desadequada 
em algumas áreas de especialização; 

 Publicação de diplomas que atribuem novas 

competências à IRF, sem o necessário reforço 
de recursos humanos; 

 Elevado número de solicitações externas, por 
vezes pouco claras, que condicionam a 
execução do Plano de Atividades da IRF; 

 Inexistência de mecanismos efetivos que 
assegurem a obtenção dos esclarecimentos e 
informação necessários para uma análise de 
riscos integral e para a conclusão das ações de 

controlo nos prazos definidos para o efeito; 

 Coordenação insuficiente entre as diferentes 
entidades de controlo. 

 

 

3.2. Principais medidas a implementar 

Atenta a análise SWOT acima apresentada, pretende-se implementar as seguintes medidas, por 

forma a ultrapassar os constrangimentos identificados e alcançar os objetivos estratégicos 

definidos:    

3.2.1. Recursos Humanos 

 Recrutamento 

O reforço da equipa de inspetores continua a assumir um caráter prioritário, na medida em que 

as entradas de novos inspetores verificadas no último trimestre de 2017, visaram 

essencialmente colmatar saídas de inspetores ocorridas nos dois últimos anos, situação esta que 

tem causado sérios constrangimentos à prossecução das atribuições cometidas à IRF, bem como 

à necessária especialização dos recursos humanos, por centros de competências.  

Por forma a colmatar essas necessidades, propomo-nos, com durante o ano de 2018, 

desenvolver os procedimentos concursais necessários ao: 
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 Recrutamento de um inspetor da área jurídica, tendo já sido publicada a respetiva oferta 

de mobilidade interna na Bolsa de Emprego Público da RAM (BEP-RAM), a 16/11/2017 

(cf. Código: OE201711/00260); 

 Recrutamento de um técnico superior, para a área financeira, tendo sido autorizada e 

publicitada a abertura de procedimento concursal comum, limitado a trabalhadores 

com vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido, 

conforme Aviso n.º 501/2017, publicado no Jornal Oficial da RAM (JORAM) n.º 217, II 

Série, de 21/12/2017. 

Propomo-nos apresentar propostas com vista à integração de peritos independentes e com o 

perfil adequado, sempre que se identifique essa necessidade na sequência da análise de riscos 

e dos recursos necessários para a realização das ações de controlo tidas como prioritárias. 

 

 Formação 

No ano de 2018 pretende-se dar continuidade à política de formação contínua dos 

colaboradores e consequente reforço das suas competências. Pretende-se, nomeadamente:  

 Dar cumprimento ao plano e calendário do curso de formação aprovado para os novos 

inspetores, que iniciaram funções no fim de 2017, no âmbito do respetivo regulamento 

aprovado pela Portaria n.º 375/2017, de 14 de setembro4, em conformidade com o 

disposto no art.º 6º do DLR n.º 19/2010/M, de 19 de agosto5, por forma a dotá-los dos 

conhecimentos técnicos e competências essenciais para o exercício dessas funções; 

 Promover, junto da Direção Regional da Administração Pública e da Modernização 

Administrativa (DRAPMA), a realização de ações de formação direcionadas para as 

necessidades específicas dos colaboradores afetos a esta Inspeção Regional;  

 Promover, junto da Autoridade de Auditoria, a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), a 

realização/ participação em ações de formação específicas, face às necessidades 

emergentes da entrada em vigor do SNC-AP e da nova Lei de Enquadramento 

Orçamental (LEO), que requerem também um esforço de adaptação em termos de 

                                                             
4 Aprova o regulamento do curso de formação específico para integração na carreira especial de inspeção da Inspeção 
Regional de Finanças. 
5 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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conhecimentos técnicos e metodologias de trabalho por parte dos órgãos de controlo 

interno;  

 Promover, junto da Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços 

Partilhados (PaGeSP), ações de formação específicas para a IRF, em Word e Excel, 

conforme solicitado em 2016 e em 2017, sem que contudo tivesse sido possível 

concretizar; 

 Fomentar a partilha de conhecimento entre as instituições de controlo, em particular 

com a Seção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC), face à necessidade 

de serem clarificadas questões técnicas no âmbito do controlo financeiro exercido por 

esta Inspeção; 

 Promover a realização de parcerias com instituições de ensino superior para 

desenvolvimento de cooperação técnica, científica e humana, partilha do conhecimento 

e criação de sinergias; 

 Promover sessões de discussão interna de questões técnicas e de partilha de 

conhecimentos; 

 Dar continuidade à prática instituída de divulgação dos manuais das formações por 

todos os colaboradores, mantendo a rede da IRF atualizada com essa informação. 

 

 Bibliografia e documentação técnica 

Tem-se verificado um trabalho de permanente atualização da documentação, manuais de 

formação, normas e toda a informação relevante para o desenvolvimento da atividade inspetiva 

na rede partilhada da IRF. Pretende-se dar continuidade à aquisição de livros e revistas técnicos 

pertinentes para a atividade inspetiva, que permitam renovar e manter atualizada a biblioteca 

da IRF. 

 

3.2.2. Recursos materiais e tecnológicos 

 Instalações 

É premente a atribuição de novas instalações a esta Inspeção Regional, que permitam uma 

maior proximidade dos colaboradores, potenciando o trabalho em equipa, a confidencialidade 
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dos processos e a autonomia deste órgão de controlo estratégico. Neste âmbito, a IRF irá tentar 

solicitar aos organismos com competências em termos de gestão de património, a identificação 

de possíveis soluções, a submeter à consideração superior. 

 

 Tecnologias de informação 

Como prioridade no âmbito das tecnologias de informação, será de destacar o reforço do 

número de portáteis, na medida em que importa garantir que todos os inspetores dispõem de 

equipamentos informáticos adequados às funções que desempenham, e a substituição de 

alguns computadores pessoais que se encontram obsoletos e em mau estado de 

funcionamento.  

Será também importante adquirir e/ou desenvolver uma aplicação informática para o 

planeamento e desenvolvimento das ações de controlo e para a gestão de recursos, que 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. Servirá ainda de fonte para o apuramento dos indicadores subjacentes 

à aplicação do Sistema de Avaliação do Desempenho dos colaboradores, dirigentes e Serviço. 

 

 Intranet e Internet 

Será dada continuidade ao trabalho de atualização permanente da página da IRF na Internet, 

canal privilegiado de comunicação com o exterior. Este instrumento tem permitido a divulgação 

dos principais resultados das ações desenvolvidas por esta Inspeção, pretendendo-se melhorar 

de, forma contínua, a informação publicada, em prol de uma Administração aberta e mais 

transparente. 

Mantém-se o projeto de criação de uma Intranet, que permita disponibilizar de forma imediata 

toda a informação e documentação relevantes ao desenvolvimento do trabalho dos 

colaboradores. 
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 Sistema de gestão da informação e da documentação 

Pretende-se finalizar os trabalhos em curso, no âmbito da implementação de um novo sistema 

de gestão da informação e da documentação na IRF. Importa concluir, em 2018, o levantamento 

e reengenharia dos principais processos de negócio, no sentido da sua otimização e 

implementação de um Workflow dos processos, e desenvolver proposta de regulamento de 

gestão de informação arquivística. 

 

3.2.3. Cooperação interinstitucional 

As boas relações existentes com outras entidades de controlo é simultaneamente uma força e 

um objetivo estratégico, na medida em que a melhoria da atuação da IRF depende, em larga 

medida, do fomento das sinergias e da coordenação entre os órgãos pertencentes ao sistema 

de controlo regional e nacional. 

Deste modo, pretende-se aprofundar a colaboração com a Autoridade de Auditoria (IGF), 

nomeadamente no âmbito do protocolo celebrado para formação e desenvolvimento de ações 

de controlo conjuntas. Importa também fomentar a análise conjunta dos desafios que se 

colocam aos organismos de controlo no âmbito da reforma do modelo de controlo interno e 

auditoria, por forma a assegurar, designadamente:  

 O alinhamento do modelo a definir a nível regional com o que venha a ser estabelecido 

a nível nacional; 

 A adoção dos referenciais e metodologias definidas no âmbito das competências 

normalizadoras da Autoridade de Auditoria; 

 A formação, atualização técnica e credenciação dos auditores públicos por parte da 

Autoridade de Auditoria. 

Igualmente importante é o fomento da boa relação interinstitucional com a SRMTC, de modo a 

possibilitar o esclarecimento de questões técnicas, melhorar o planeamento e o 

desenvolvimento das atividades desta Inspeção Regional. 

No que concerne à PGR, mostra-se essencial o reforço dos canais de comunicação, por forma a 

assegurar que a ação da IRF vai de encontro às necessidades daquela entidade e garantir a 
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eficiência e eficácia das ações de controlo realizadas no âmbito do dever de cooperação com 

aquela entidade. 

Pretende-se ainda fomentar a cooperação com as instituições de ensino superior, com o 

objetivo de partilhar conhecimentos e potenciar sinergias que permitam desenvolver 

competências e acrescentar valor às partes.  

No que concerne aos Serviços da Vice-Presidência e dos restantes Departamentos do Governo 

Regional, será importante reforçar os canais de comunicação. A este nível, será de destacar a 

Direção Regional de Orçamento e Tesouro (DROT), atendendo designadamente ao importante 

papel que aquela entidade assume no âmbito do sistema de controlo interno.  

 

3.2.4. Procedimentos e metodologias de trabalho 

A gestão dos recursos humanos e, consequentemente, a determinação das prioridades tem 

assentado na análise de riscos efetuada ao longo do ano, de forma contínua, e cujos resultados 

são sistematizados numa matriz de riscos. Sendo esta uma ferramenta essencial na definição da 

atuação da IRF, pretende-se que a mesma seja continuamente melhorada, 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. 

No decorrer do ano de 2018 será dada continuidade à revisão do manual de procedimentos quer 

em termos de área core quer das áreas de apoio, estando prevista a sua conclusão neste ano. 

Pretende-se igualmente concluir, em 2018, a proposta de regulamento da atividade inspetiva e 

de código de ética, documentos fundamentais para a atuação desta Inspeção e que ainda não 

foi possível concluir dados os constrangimentos existentes em termos de recursos humanos. 

No ano de 2018 será dada continuidade ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

procedimentos, modelos e ferramentas de trabalho, numa aposta na harmonização, 

simplificação de processos e desmaterialização.  

No que respeita ao reforço dos mecanismos de controlo de qualidade, pretende-se concluir a 

definição dos parâmetros de qualidade e elaborar os correspondentes procedimentos para a 

revisão dos relatórios e dossiers de auditoria. 
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3.3. Objetivos estratégicos para 2018 

O próximo ano apresenta novos desafios à IRF, resultantes particularmente da entrada em vigor 

do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), prevista 

para 1 de janeiro de 2018, e da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO).  

Os trabalhos em curso, no âmbito do processo de redefinição do modelo de controlo interno e 

auditoria, visam adaptar os órgãos de controlo a este novo paradigma, e assim: 

 Assegurar uma adequada coordenação (suficiência, complementaridade e relevância) e 

articulação entre os diferentes níveis de controlo e a utilização eficiente dos recursos 

afetos aos diferentes órgãos de controlo; 

 Redefinir as diferentes modalidades de intervenção (designadamente auditorias de 

conformidade, financeiras e de desempenho); 

 Redefinir metodologias e referenciais comuns, particularmente no escrutínio das 

políticas contabilísticas, dos sistemas de controlo interno e no exame das 

demonstrações orçamentais e financeiras, alinhados com as diretrizes e as normas 

internacionais de auditoria e com o definido pela Autoridade de Auditoria; 

 Apresentar resultados uniformes e comparáveis, em tempo útil, e assentes em 

metodologias e referenciais comuns, assentes nas melhores práticas internacionais. 

Importa assim dotar os inspetores do conhecimento e da formação necessários para o exercício 

das suas funções, à luz dos referenciais de auditoria que forem adotados a nível nacional; 

promover a realização de formação especializada para a credenciação dos inspetores da IRF 

enquanto auditores públicos; e promover o desenvolvimento de um sistema informático que 

incorpore as novas metodologias de trabalho, em consonância com os referenciais 

internacionais e os normativos que vierem a ser definidos. 

Por outro lado, e para dar cumprimento ao objetivo preconizado no Programa de Governo para 

2015-2019, de constituição de equipas multidisciplinares especializadas por centros de 

competência, e possibilitar o integral cumprimento da missão deste órgão de controlo, a entrada 

e integração de novos inspetores, em particular a respetiva formação, apresenta-se igualmente 

como um desafio para 2018. 
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Pretende-se continuar a aumentar a eficiência e eficácia das ações inspetivas, reforçar o capital 

humano e as respetivas competências profissionais, e incrementar a colaboração e cooperação 

com outros organismos de controlo regionais e nacionais. 

Mantêm-se assim as seguintes linhas estratégicas: 

 Reforço do controlo da administração financeira da Região; 

 Promoção do desenvolvimento e da mentalidade de controlo; 

 Formação especializada dos colaboradores; 

 Colaboração com outras instituições públicas de controlo; 

 Divulgação dos resultados das ações da IRF. 

 

Objetivos Estratégicos e Atividades a Desenvolver 

OE1: Acrescentar valor para as entidades inspecionadas 

Pretende-se criar valor acrescentado para as entidades inspecionadas, aumentando a 

qualidade das ações, atuando tempestivamente e reforçando a eficácia do controlo 

exercido.  

A atuação da IRF tem um carácter preventivo, na medida em que a sua intervenção visa 

prevenir a ocorrência de irregularidades e apresentar recomendações que sejam 

pertinentes e exequíveis, na senda da melhoria contínua e do reforço do rigor e controlo 

das finanças públicas.  

As ações a realizar são definidas de acordo com os riscos identificados, pretendendo-se que 

sejam úteis em termos de resultados produzidos e de apoio à tomada de decisão. 

 

OE2: Reforçar o capital humano da IRF e respetivas competências 

Pretende-se dotar a IRF de recursos humanos em número suficiente e com competências 

apropriadas, almejando o seu desenvolvimento profissional e a sua formação contínua. O 

foco incide no desenvolvimento das competências e qualificações dos trabalhadores, 

através da formação específica e adequada para o desempenho das suas funções. 
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OE3: Criar sinergias com outros organismos de controlo 

Pretende-se promover iniciativas com vista ao aprofundar do relacionamento inter-

institucional com outros organismos de controlo, reforçando os mecanismos de cooperação 

e coordenação com as entidades integrantes do sistema de controlo interno regional e 

nacional e a troca de experiência e boas práticas.  
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4. Projetos a realizar 

4.1. Auditorias e outras ações de controlo 

Com base na atualização, à data, da matriz de riscos, e tendo presente a limitação existente de 

inspetores, foram definidas as prioridades de atuação, prevendo-se realizar 28 ações de controlo 

durante o ano de 2018.  

  

4.1.1. Administração Pública Regional (APR) 

No âmbito da APR, as atribuições da IRF traduzem-se em: 

a) Realizar ações inspetivas, auditorias, inspeções e quaisquer outras ações de controlo e 

de fiscalização nos domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial, de 

acordo com os princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira; 

b) Proceder a inquéritos, sindicâncias e averiguações às entidades incluídas na sua área de 

intervenção. 

Quadro 2 – Ações de controlo previstas para 2018 - APR 

  

 

4.1.2. Setor público empresarial (SPE), associativo, cooperativo e fundações de 

direito público 

As atribuições da IRF neste subsector concretizam-se, nomeadamente através da realização de 

ações inspetivas, auditorias e quaisquer outras ações de controlo nos domínios orçamental, 

económico, financeiro e patrimonial, de acordo com os princípios da legalidade, da regularidade 

e da boa gestão financeira.  

Temática N.º de 

Ações

Administração Pública Regional

Cumprimento da LCPA 1

Cumprimento dos dispositivos legais instrumentos de gestão e avaliação 1

Procedimentos de controlo interno relativos à cobrança de receitas 1

Procedimentos de controlo relativos à monitorização e acompanhamento de um contrato 1

Sistema de controlo interno e LCPA direcionado para uma área específica 1

Subsídios e apoios atribuídos 2

Total 7
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Quadro 3 – Ações de controlo previstas para 2018 - SPE  

 

4.1.3. Administração Autárquica (AA) 

No âmbito da AA, as atribuições da IRF incluem, designadamente: 

a) O exercício da tutela administrativa e financeira nos termos da lei; 

b) A realização de ações inspetivas, outras ações de controlo, de fiscalização e auditorias 

nos domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial, de acordo com os 

princípios da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira; 

c) Ações de averiguação e esclarecimento decorrentes da atividade inspetiva. 

 

Quadro 4 - Ações de controlo previstas para 2018 - AA 

 

Nota: 3 destas ações são desenvolvidas no âmbito da cooperação com a PGR. 

  

Temática N.º de 

Ações

Setor público empresarial, associativo, cooperativo e fundações de direito público

Conformidade dos sistemas de informação contabilística com a LCPA 1

Controlo interno e boa gestão financeira e patrimonial 4

Cumprimento da LCPA 5

Cumprimento das regras de contratação pública 1

Conformidade legal de despesas com o pessoal (orientada) 1

Total 12

Temática N.º de 

Ações

Administração Autárquica

Legalidade dos atos praticados 4

Total 4
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4.1.4. Fundos Comunitários (FC) 

No âmbito dos FC, são atribuições da IRF a realização de ações inspetivas, auditorias e quaisquer 

outras ações de controlo e de fiscalização às entidades que intervêm na atribuição, execução e 

controlo das despesas de projetos cofinanciados pelos fundos comunitários, bem como aos 

respetivos beneficiários. 

Quadro 5 – Ações de controlo previstas para 2018 - FC 

 

Nota: Ações desenvolvidas no âmbito da cooperação com a IGAMAOT. 

 

4.2. Ações de apoio técnico especializado 

No âmbito das ações de apoio técnico especializado à tutela, prevê-se para 2018 a realização 
das seguintes ações: 

a) Apoio ao Senhor Vice-Presidente designadamente através da elaboração de pareceres 

sobre as mais diversas matérias, onde se incluem projetos de diploma, elaboração de 

estudos e investigação técnica;  

b) Elaboração de proposta de programa anual de heteroavaliações para 2019, conforme 

previsto no artigo 20.º do DLR 12/2015/M, de 21 dezembro6, a submeter à consideração 

do Senhor Vice-Presidente; 

c) Esclarecimento técnico aos organismos da APR relativamente às recomendações do 

Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), em particular no que concerne à elaboração 

dos respetivos Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PPRCIC) e Relatórios; 

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

Temática N.º de 

Ações

Fundos Comunitários

Controlos ex-post - Fundos comunitários 4

Total 4
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d) Elaboração de relatórios trimestrais relativos ao grau de implementação das 

recomendações do CPC pelos organismos da APR, a submeter ao Senhor Vice-

Presidente; 

e) Análise da coerência dos dados reportados à IGF pelos organismos da APR, relativos às 

subvenções atribuídas em 2017, ao abrigo da Lei 64/2013, de 27 de agosto, no âmbito 

da cooperação institucional. 

 

4.3. Atividades de apoio 

A IRF desenvolverá diferentes projetos destinados à melhoria e harmonização de 

procedimentos, bem como as diversas atividades de gestão corrente, essenciais para a 

prossecução da sua missão.  

Projetos em curso: 

 Atualização permanente do imobilizado da IRF; 

 Melhoria dos procedimentos de gestão de stocks (economato); 

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

 Melhoria de processos/ Revisão do manual de procedimentos/ harmonização dos papéis 

de trabalho; 

 Elaboração do relatório anual do PPRCIC da IRF respeitante a 2017 e revisão do PPRCIC; 

 Manutenção da página da IRF na Internet atualizada; 

 

Projetos novos: 

 Elaboração do Relatório de Atividades da IRF respeitante a 2017; 

 Produção do relatório de avaliação do QUAR de 2017 da IRF; 

 Preparação do Plano de Atividades e do QUAR da IRF para 2019; 

 Participação na elaboração da CRAM de 2017 e na proposta de ORAM para 2019; 

 Criação de uma Intranet, com a colaboração da PaGeSP.  
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5. Recursos 

5.1. Recursos Humanos 

Com a entrada de novos inspetores no último trimestre de 2017 e atenta a aposta contínua na 

sua formação, é expectável que o ano de 2018 seja de consolidação de conhecimentos e de 

integração na equipa. Conforme referido no ponto 3.2.1, apesar do reforço verificado, este 

serviu essencialmente para colmatar as saídas verificadas de inspetores com larga experiência. 

No quadro seguinte apresenta-se os recursos humanos existentes e as movimentações ocorridas 

no ano de 2017 e perspetivadas para 2018. 

 

Quadro 6 – Evolução prevista dos recursos humanos  

 

a) Regresso ao serviço de origem de 2 inspetores (1 financeiro e 1 da área jurídica) que estavam em mobilidade e 

mobilidade de um inspetor (financeiro) para uma entidade pública nacional. 

b) Procedimento concursal externo (2 inspetores da área financeira) e procedimentos concursais internos (1 inspetor 

para a área financeira e 1 para área jurídica).  

c) Oferta de mobilidade na BEP-RAM para 1 inspetor da área financeira. 

d) Entrada de 1 técnico superior por concurso interno. 

e) Consolidação de uma mobilidade intercarreiras 

 

5.2. Recursos Financeiros 

Para o desenvolvimento das suas atividades, a IRF conta com um orçamento aprovado para o 

ano de 2018 de € 831.711, distribuído em rubricas do funcionamento normal e do plano de 

investimentos, conforme apresentado no Quadro 7. 

Saídas Entradas

Direção superior 1 0 0 1 1

Direção intermédia 1 0 0 1 1

Inspetor 11 3      a) 4       b) 12 13     c)

Técnico Superior 1 0 0 1 2       d)

Assistente Técnico/ 

Coordenador Técnico
2 0 1      e) 3 3

Assistente Operacional 1 1      e) 0 0 0

17 3 4 18 20

Previsto 

31/12/2018

Administrativo

TOTAL

Situação a 

31/12/2016

Movimentos ano 2017 Situação a 

31/12/2017

Dirigente

Grupo de 

Pessoal
Cargo/ Carreira/ Categoria

Técnico 

Superior



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 
 

Página 26 de 29 
 

Quadro 7 – Evolução prevista dos recursos financeiros   

 

No que respeita aos investimentos do plano, está previsto o projeto – Reforma do controlo 

interno e auditoria - que visa capacitar a IRF para a reforma do modelo de controlo interno e 

auditoria em curso, fruto do processo de reforma orçamental da RAM, decorrente das 

exigências que a nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) bem como a adoção do Sistema 

de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) impõem. 

 

5.3. Recursos Materiais e Tecnológicos 

O quadro abaixo sintetiza os equipamentos informáticos existentes na IRF em 31/12/2017, bem 

como as necessidades para 2018, atendendo aos movimentos de recursos humanos que se 

espera ocorrerem nesse ano bem como à necessidade de substituição de equipamentos. 

Quadro 8 – Evolução prevista dos equipamentos informáticos 

 

No ano de 2016 foi implementada a rede estruturada na IRF, hoje de utilização generalizada, o 

que veio permitir um salto qualitativo em termos de trabalho em equipa e de acesso à 

Unid: euro

2018

Comprometido Pago

Despesas de Funcionamento 811.847 770.280 759.303 826.711

Despesas com pessoal 805.224 769.502 758.526 822.011

Aquisições de bens e serviços 3.183 277 277 4.700

Transferências Correntes 1.940 500 500

Aquisição de bens de capital 1.500 0 0 0

Investimentos do Plano 10.900 0 0 5.000

Total 822.747 770.280 759.303 831.711

2017

Execução OrçamentalDotação 

Corrigida

Descrição Orçamento 

aprovado

Unid: unidade

Tipo de equipamento 2017 Estimativa 

2018

Computadores Pessoais 7 6

Portátil 11 13

Impressora 2 2

Impressora Etiquetas 1 1



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 
VICE-PRESIDÊNCIA 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS 

 
 

Página 27 de 29 
 

informação, permitindo a sua disponibilização aos colaboradores de uma forma rápida, simples 

e segura.  

Atualmente a IRF conta igualmente com um canal de comunicação direto com o público, através 

da sua página eletrónica na internet, cuja remodelação ocorreu em 2016.   

Os constrangimentos que esta Inspeção Regional enfrenta ao nível dos recursos materiais e 

tecnológicos são apresentados no ponto 3.2.2, bem como as medidas que nos propomos 

desenvolver para os ultrapassar, sendo para o efeito determinante a colaboração dos Serviços 

da APR com competências nessas áreas.  
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6. Nota Final 

Este Plano reflete as prioridades definidas para o ano de 2018 atentos os recursos disponíveis, 

os processos que se encontram em curso e a análise de riscos efetuada. Não obstante, o mesmo 

estará sempre sujeito a revisão e adaptação, em resultado das informações que chegarem ao 

conhecimento da IRF e que representem riscos mais iminentes e ainda às solicitações que forem 

recebidas por parte de diversas entidades, denúncias, exposições, e pedidos de pareceres, que 

possam requer a reafectação de recursos. 
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Anexo I – Siglas e Acrónimos 

 

AA Administração Autárquica

APR Administração Pública Regional

BEP Bolsa de emprego Pública

CC Conselho Coordenador

CPC Conselho de Prevenção da Corrupção

DL Decreto-Lei

DLR Decreto Legislativo Regional

DRR Decreto Regulamentar Regional

FC Fundos Comunitários

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

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

do Território

IGF Inspeção-Geral de Finanças

IRF Inspeção Regional de Finanças

LEO Lei de Enquadramento Orçamental

LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

LOPTC Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas

ORAM Orçamento da Região Autónoma da Madeira

PA Plano de Atividades

PaGeSP Direção Regional do Património e Gestão de Serviços Partilhados 

PGR Procuradoria-Geral da República

PPRCIC Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira

QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização

RAM Região Autónoma da Madeira

SCI Sistema de Controlo Interno

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 Setor Público Empresarial

SRF Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública

SRMTC Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas


