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1. Nota introdutória  1.1 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 2019. Ao longo do ano de 2019, toda a atividade da IRF esteve centrada no conjunto de ações que estavam previstas no seu Plano de Atividades e que constituem o referencial operacional no contexto da respetiva execução. A atividade da IRF durante o ano de 2019, centrou-se em boa medida, no que foi definido em março de 2018, nomeadamente, pelas prioridades estabelecidas aquando da entrada em funções dos atuais responsáveis pela IRF. Nesse sentido, o Plano de Atividades para o ano de 2019, introduziu um conjunto de atividades, que pressuponham atingir dois objetivos fundamentais, designadamente o concluir os processos em curso e que eram anteriores a março de 2018 e iniciar novos processos, programados numa linha de orientação e de lógica de intervenção que consideramos ser a mais adequada. Tal como já tinha sido referenciado no Relatório de Atividades de 2018, este trabalho de programação, de acerto de metodologias e princípios orientadores, teve uma participação alargada, especialmente pelo envolvimento de todos os colaboradores da IRF. Esta lógica de partilha revelou-se oportuna, porque de fato os inúmeros contributos que resultaram dos também inúmeros contatos que no dia a dia se estabeleceram, foram sem dúvida alguma, o elemento mais importante na formulação da estratégia a ser  1 Diploma que institui a obrigatoriedade dos serviços e organismos da administração pública elaborarem planos e relatórios anuais de atividades.  
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seguida pela IRF, bem como, da definição do plano operacional inerente à prossecução dessa estratégia. Esta interação com toda a equipa da IRF, teve também uma enorme virtualidade, no sentido em que proporcionou aos atuais dirigentes, um leque alargado de conhecimento, indispensáveis para sustentar as análises, avaliações e tomadas de decisão, no contexto das competências que estão atribuídas à IRF. É esta prática que iremos manter e reforçar, na certeza que subjacente às decisões mais adequadas, há uma lógica de trabalho de equipa e de envolvência, geradora de um capital de conhecimento e de experiências que são fatores absolutamente decisivos para que se encontre o rumo certo e as melhores decisões, que irão permitir construir o trilho mais ajustado a esse desígnio. Face a toda esta parceria que a todos envolve, reitero vivamente a demonstração de empenho, dedicação e envolvimento de todos os colaboradores da IRF, destacando os conhecimentos e qualidades de todos para a excelência do trabalho e dos resultados que se procura transmitir e dar a conhecer neste documento. A todos, sem exceção, deixo uma nota de sentido reconhecimento e gratidão.  2. A Inspeção 2.1 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 XIII Governo Regional, a 15 de janeiro de 2020, foi publicado o Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2020/M, ficando a Inspeção Regional de Finanças, sob a dependência da Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares. 
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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.  2.2 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, procurando, que através da sua atividade, especialmente no contexto inspetivo, contribuir para que se encontrem as melhores soluções.  É esta lógica, com um caráter predominantemente pedagógico, que é privilegiada, visando a melhoria gradual do reforço, do rigor e controlo das finanças públicas, sem prejuízo de em determinadas situações articularmos com outros órgãos, quando os indícios recolhidos no âmbito das auditorias justifiquem a respetiva comunicação. 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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2.3 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 Estado2, enquanto órgão de controlo estratégico regional. O SCI da Administração  2 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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Financeira do Estado visa assegurar o exercício articulado, integrado e coerente do controlo, no âmbito da Administração Pública. Para além das competências estabelecidas na respetiva orgânica, foram cometidas à IRF atribuições acrescidas através da publicação de alguns diplomas em 2018, designadamente: a) Heteroavaliações e auditorias de avaliação sobre a aplicação do SIADAP-RAM nos organismos da administração pública regional3; b) Verificação das situações de incompatibilidades e impedimentos dos gestores públicos, no âmbito de ações inspetivas a Empresas Públicas da Região Autónoma da Madeira4; c) Verificação do cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), através de auditorias periódicas às entidades que a violem ou que apresentem riscos acrescidos de incumprimento5; d) Fiscalização do cumprimento das regras de concessão de subsídios e outras formas de apoio6, sem prejuízo das competências atribuídas a outras entidades; e) Fiscalização da atribuição do subsídio de mobilidade do Porto Santo7.   3 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. 4 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. 5 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. 6 Art.º 40.º do DLR n.º 42-A/2016/M, de 30 de dezembro. 7 Art. 11.º do DRR n.º 1-A/2016/M, de 20 de janeiro. 
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2.4 Âmbito de Intervenção A intervenção da IRF abrange os órgãos, os serviços e as entidades da administração pública regional, do setor público empresarial regional, associativo e cooperativo, bem como das fundações de direito público, da administração autárquica, e ainda quaisquer outras entidades independentemente da sua natureza, quando sejam sujeitos de relações financeiras com a RAM, com o Estado ou com a União Europeia, ou quando se mostre indispensável ao controlo, indireto, de entidades, objeto da intervenção da IRF.  2.5 Orientações gerais e específicas  2.5.1 Programa do Governo O Programa de Governo para 2015–2019 definiu os seguintes objetivos estratégicos, para a IRF:  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; 
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 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); 
 Participação nas reuniões do CC do SCI e acompanhamento das ações levadas a cabo por este órgão; e 
 Ações conjuntas com outras instituições de controlo ou auditoria dos serviços e organismos da Administração Pública Regional (APR), por forma a criar sinergias.  2.5.2 Linhas estratégicas Para 2019, 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 dos colaboradores; 
 Colaboração com outras instituições públicas de controlo. 
 Divulgação dos resultados das ações da IRF.  
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2.5.3 Objetivos estratégicos Em sede de PA, foram definidos, de forma sucinta, os seguintes três objetivos estratégicos para o ano de 2019:  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 caráter 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 apropriada, 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.  OE3: Criar sinergias com outros organismos de controlo Pretende-se promover iniciativas com vista ao aprofundar do relacionamento interinstitucional 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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Neste sentido e no âmbito da participação da IRF no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno, procuraremos promover este processo. Igualmente, merece realce a iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas, em 2018, de convocar as várias inspeções de todo o país, para uma reunião que visava precisamente a partilha e cooperação no contexto da atividade destas instituições. É um trabalho que deverá ter continuidade e que é fundamental no âmbito deste objetivo.  2.5.4 Objetivos Operacionais  Atendendo à vertente estratégica referenciada nos pontos anteriores, foram estabelecidos um conjunto de objetivos operacionais, os quais têm subjacentes, em termos qualitativos e quantitativos, as ações que foram desenvolvidas no decurso do ano de 2019. Neste sentido, enumeramos os cinco objetivos operacionais definidos: 1) Reforçar o impacto das ações inspetivas. 2) Operacionalização atempada dos atos respeitantes a mudanças obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão dos seus trabalhadores. 3) Aperfeiçoar a tempestividade dos resultados das ações inspetivas. 4) Aperfeiçoar a qualidade do controlo.  5)  Reforçar os mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos de controlo.     
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3. A atividade da IRF Relativamente à atividade desenvolvida pela IRF em 2019 a mesma seguiu a estratégia que no plano operacional foi estabelecido em 2018. Em 2019, consumou-se um dos grandes objetivos do que já tinha sido traçado em 2018, com a conclusão dos processos que estavam atrasados, procurando esbater na medida do acentuado prolongamento temporal dos mesmos. Ao mesmo tempo e tentando conciliar dois planos de atividade que visavam a conclusão dos já mencionados processos com atrasos significativos, promoveu-se a realização de novas auditorias que incidiram sobre áreas que são sensíveis, conjugando-as e complementando-as, com as informações passíveis de serem retiradas da matriz de riscos e de outras tais, como as veiculadas através do Relatório Anual do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno. Desta forma foi possível, já em 2019, concluir projetos iniciados e finalizados em 2019, tendo transitados outros que em 2020 se prevê concluir. É com base numa orientação que delimite claramente o âmbito das auditorias, que se irá procurar encontrar um ponto de equilíbrio eminentemente estratégico, que se espera venha a resultar em abordagens pertinentes e em tempo útil. Esta é uma vertente operacional decisiva para que a missão da IRF se cumpra de forma efetiva e que as mais valias que decorrem da sua intervenção constituam fatores relevantes para que tenhamos uma Administração Pública mais eficaz, eficiente, transparente e rigorosa.  3.1 Ações de controlo No âmbito das ações de controlo, a estrutura da IRF esteve envolvida em 19 auditorias, sendo que, foram efetivamente concluídas 14 auditorias, resultando que, relativamente a 2018, verificou-se um acréscimo de cerca de 40%. No entanto e em abono de uma 
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análise correta à evolução registada, afigura-se-nos pertinente sublinhar os seguintes aspetos: 
 A maioria das ações concluídas inserem-se no já mencionado grupo de ações que registavam atrasos significativos, cerca de 70%, constituindo as mesmas, uma prioridade, no sentido da sua conclusão, sendo que, algumas transitaram de 2018 para 2019, com um grau de execução elevado. 
 Frise-se uma vez mais, que a aferição dos processos concluídos, é feita através dos Relatórios Finais aos quais foram objeto de despacho do Inspetor Regional. Estas duas notas são importantes para enquadrar as análises que estes dados poderão proporcionar e evitar ilações desadequadas, tanto em relação a anteriores períodos, como em relação ao futuro.  Postas estas considerações não poderemos deixar de realçar que em 2019 concluiu-se uma das vertentes de atuação que tinha sido definida em março de 2018 e que se consubstanciou na conclusão de todos os projetos que registavam atrasos. Em paralelo, deu-se início a novas ações, com objetivos muito bem definidos e delimitados pelas temáticas que serão abordadas e que têm um prazo de execução previsto e que em grande parte resulta da opinião que sobre esta matéria é expresso pela equipa de auditores responsáveis por cada trabalho.        
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    Como se poderá verificar pela análise do gráfico (Figura 1) as auditorias concluídas trespassam uma parte significativa dos sectores aos quais a IRF tem competências de intervenção, o que se nos apraz registar, apesar da programação estar condicionada pela priorização dada às auditorias que apresentavam significativamente atrasos. De qualquer forma, na programação dos trabalhos a efetuar pela IRF e sem prejuízo de serem atendidos elementos de análise fundamentais, como é o caso da matriz de risco, procurar-se-á sempre, na medida do possível, garantir um leque de intervenções que garanta a maior abrangência no contexto dos sectores às quais foram atribuídas competências à IRF. 3.1.1 Administração Pública Regional (APR)  Relativamente às ações na área da Administração Pública Regional, foi concluída uma ação. Esta ação incidiu na verificação dos subsídios e apoios concedidos, nomeadamente no que concerne ao cumprimento de todos os dispositivos legais que regulamentam a respetiva concessão. Neste âmbito, foi abrangida uma entidade da Administração Pública Regional. 
Acompanhamento FC22%Auditoria AL21%Auditoria APR7%Auditoria SPE50% Figura 1 - Ações de controlo concluídas 



REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA GOVERNO REGIONAL V I C E – P R E S I D Ê N C I A INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS  
17  

3.1.2 Setor público empresarial (SPE) Tal como já se tinha registado em 2018, o Setor Público Empresarial (SPE) constitui a área onde se registou a maior incidência das ações de auditoria que foram desenvolvidas pela IRF. A razão fundamental para este enfoque no SPE, advém sobretudo da lógica que esteve subjacente à programação e designadamente no que concerne às prioridades estabelecidas e a que já se fez referência na introdução do presente capítulo, ou seja, a conclusão de projetos já em curso e que registavam atrasos. Assim, no SPE, concluíram-se 7 ações de controlo, onde pontificaram relativas ao cumprimento da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) e a Conformidade Legal de Despesas com o Pessoal. 3.1.3 Administração Local (AL) No âmbito da Administração Local (AL) concluiu-se em 2019, 3 ações de controlo o que relativamente a 2018 se traduz num aumento significativo, de 1 ação para 3 ações. Em boa parte, este aumento resulta da colaboração existente entre a IRF e a Procuradoria-Geral da República, atendendo a que todas estas ações decorrem no âmbito da cooperação entre estas entidades. As ações incidiram fundamentalmente na verificação dos atos praticados em situações que foram reportadas. 3.1.4 Fundos comunitários (FC) Esta intervenção da IRF decorre do protocolo celebrado entre esta entidade e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) que prevê a participação da IRF nas auditorias ex-post de projetos de investimentos financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). A seleção dos projetos é da responsabilidade da IGAMAOT, no âmbito do já referido controlo ex-post.  
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Em 2019, foram selecionados 3 projetos, tendo os respetivos sido concluídos em tempo útil e encaminhados para IGAMAOT para os posteriores desenvolvimentos que aquela entidade entenda serem os mais adequados. 3.1.5 Grau de colaboração dos organismos  Deve a IRF fazer constar, no seu relatório anual de atividades, os obstáculos colocados ao normal exercício da sua ação, conforme previsto no n.º 4 do art.º 12.º do DLR n.º 18/2005/M, de 24 de novembro8.  No ano de 2019 verificou-se uma boa colaboração por parte dos organismos auditados, nada havendo a relatar neste domínio.  3.1.6 Principais recomendações Desde logo e como elemento fundamental para compreender a lógica de atuação da IRF, sublinhamos que a sua ação tem um intuito preventivo, pois entendemos que a nossa intervenção visa prevenir irregularidades e recomendar medidas adequadas e exequíveis, que se traduzem em fatores indutores de valor acrescentado para o reforço, rigor e controlo das finanças públicas. É este o enquadramento de intervenção que catapulta as recomendações para o patamar mais elevado dos “out-puts” que resultam da atividade desenvolvida pela IRF. As recomendações constituem um elemento que assume, normalmente, um cariz estruturante, pelo que, da sua implementação, resultará um incremento efetivo das condições inerentes à eficácia, eficiência, rigor e transparência, da atividade desenvolvida pelas entidades. Sublinhe-se a este propósito e porque consideramos ser nosso dever, que a IRF promoverá sempre que possível, a disseminação das recomendações pelas várias entidades que integram os quadros de intervenção da IRF, potenciando-se desta forma os efeitos que decorrem das várias ações desenvolvidas.  8 Diploma que contém o regime jurídico da atividade inspetiva a que a IRF está sujeita. 
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O próprio Relatório de Atividades, agora apresentado, é um bom veículo de divulgação, não só das atividades propriamente ditas, como também de outra informação que é extraída, como é o caso das recomendações, que a seguir se apresentam. Finalmente uma nota essencial no âmbito deste capítulo das recomendações que se prende com a imprescindibilidade de ter um sistema de acompanhamento eficaz que proporcione em tempo útil a informação necessária. Nesse sentido, pretende-se reforçar a dinâmica deste processo, de forma a que tenhamos sempre disponível a informação sem grandes desfasamentos temporais: Controlo Interno e boa gestão financeira e patrimonial. 
 Na atribuição e pagamento de subsídios, as entidades deverão efetuar uma análise rigorosa aos processos e nos casos de inconformidades, deverão solicitar aos beneficiários a apresentação dos documentos nos termos indicados na lei. 
 Por forma a garantir uma harmonização de procedimentos, as entidades pagadoras poderão elaborar um documento instrutivo que determine os procedimentos a adotar pelos serviços recetores dos pedidos de subsídio; 
 As entidades pagadoras deverão estabelecer uma calendarização dos reembolsos a todos os beneficiários; 
 As entidades pagadoras deverão proceder à validação integral dos registos introduzidos no sistema, atendendo que há diversas variáveis que poderão interferir com o valor do subsídio a atribuir; 
 Formalização e aprovação de procedimentos de controlo interno, com suficiente detalhe e clareza, que garantam a previsão e plenitude dos registos e a fiabilidade da informação prestada. 
 Devem assegurar a cobrança das taxas, pelo valores e prazos legalmente definidos. 
 Recomenda-se às Unidades de Gestão que: Exerçam um maior controlo sobre os documentos que devem constar dos processos de despesa; 
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Efetuem uma análise à despesa paga em anos anteriores, de modo a que, com base nessa análise, se possa estimar os montantes a comprometer, providenciando o seu registo tempestivo, nos termos estipulados na LCPA;  Cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso.  
 As entidades devem ter em atenção o cumprimento das normas inerentes à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, assegurando nomeadamente que, não ocorram aumentos nos pagamentos em atraso e que os compromissos assumidos não ultrapassaram os fundos disponíveis. 
 Definição e implementação de procedimentos de controlo e contabilização, que assegurem o registo tempestivo de todos os encargos no sistema de informação contabilística, por forma a dar cumprimento integral ao disposto no n.º 2 do art.º 5.º da LCPA e no n.º 4 do art.º 7.º do DL127/2012, de 21/06, bem como ao “Manual de Procedimentos da LCPA” da DGO; 
 Assegurar o integral cumprimento das normas legais em vigor para a realização de despesas públicas, designadamente quanto ao registo de cabimentos e de compromissos prévios à autorização e ao pagamento das despesas, conforme o disposto no n.º 1 do art.º 9.º da LCPA. 
 Os compromissos afetos a despesas permanentes ou contratuais, nomeadamente as despesas com o pessoal e despesas permanentes com aquisição de bens e serviços, as sociedades devem observar o previsto no n.º 3 do art.º 16.º do DL n.º 127/2012, de 21 de junho, nas Circulares da DROT e o Manual da DGO, nomeadamente a obrigatoriedade de lançamento dos compromissos por um período deslizante de três meses. 
 As entidades, no que se refere aos transitados, devem cumprir integralmente com o previsto no ponto 2.2 da Circular n.º 1/ORÇ/2015 da DROT, que explicita que os primeiros cabimentos e compromissos do ano respeitam aos transitados que tenham fatura ou documento equivalente associado, com data de 1 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014, e necessariamente reportados no mapa da dívida de 2014. 
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 Os encargos plurianuais deverão ser em regra, objeto de registo no início do exercício económico conforme o previsto no n.º 4 do art.º 6.º do Decreto Regulamentar Regional (DRR) n.º 11/2015/M, de 14 de agosto (diploma que aprovou a Execução do Orçamento da RAM para o ano económico de 2015), que determina que “Os compromissos resultantes de leis, acordos ou contratos firmados e renovados automaticamente são lançado nas contas-correntes pelos respetivos montantes anuais no início do ano económico”. 
 Assegurar que as receitas relativas aos Contratos-Programa de funcionamento e de investimento sejam consideradas para efeitos de cálculo dos fundos disponíveis de acordo com o previsto respetivamente nos pontos ii) e vi) da alínea f) do art.º 3.º da LCPA 
 Assegurar que os fundos disponíveis registados no sistema informático estejam conformes com os fundos estimados e reportados. 
 Os valores inscritos em cada um dos documentos, nomeadamente entre o Mapa de Pagamentos em Atraso e os ficheiros de apoio aos reportes relativos, bem como, com as Demonstrações Financeiras e os balancetes extraídos do sistema, deverão ser consonantes.  Cumprimento das regras de contratação pública 
 A realização de despesas com aquisição de bens e serviços, deverão respeitar todas as formalidades e os procedimentos impostos no Código da Contratação Pública, nomeadamente: 
 O órgão responsável pelo processo deverá formalizar, por escrito e em ata, as deliberações de adjudicação das despesas. 
 Deverá existir evidência documental que permita comprovar que as despesas foram objeto de autorização prévia à sua realização por entidade competente para o efeito. 
 Nas notas de encomenda deverão constatar a assinatura das entidades competentes para efeitos de autorização de despesa. 
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 Nos processos de despesa deverão constar evidências relativamente à verificação da existência de dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária, das entidades fornecedoras, nomeadamente cópias das respetivas certidões comprovativos da não existência de dívidas.  3.2 Apoio Técnico Especializado No decurso de 2019, desenvolveram-se outras atividades no domínio do apoio técnico e que, praticamente, engloba todas aquelas que são distintas das que são inerentes à realização das auditorias. Trata-se de uma vertente de atuação da IRF a que se confere muita importância, tanto em termos de abrangência e diversidade das temáticas envolvidas, como também, pela relação, que em grande parte dos casos, se pode estabelecer, com as operações que se inserem no âmbito da principal atividade da IRF, as auditorias. Apesar da exiguidade dos quadros de pessoal técnico da IRF, em determinados assuntos que nos são encaminhados, há sempre uma proposta de encaminhamento que, por vezes, não consubstancia uma ação de curto prazo, por razões de disponibilidade de afetação de recursos humanos ou pela própria natureza da situação ou solicitação que nos é remetida. Sempre que não é possível dar seguimento a trabalhos enquadráveis nos designados trabalhos especializados, e desde que a situação em causa possa ser suscetível de interesse para o âmbito da auditoria, a inserção da mesma na matriz de riscos da IRF é em regra o encaminhamento seguido. No quadro seguinte são apresentadas as várias ações desenvolvidas, com referência à área e da ação desenvolvida.   
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Área N.º Ações Ação desenvolvida1 Programa anual de Heteroavaliações1 Programa anual de Heteroavaliações para 2020Fiscalização e controlo subsídios atríbuídos 3 Recolha, tratamento de informação para a realização de trabalhos sobre esta matéria.1 Contributo da IRF para o Relatório da Conta Geral do Estado de 20181 Relatório da Conta da RAM 20181 Apoio técnico especializado, no âmbito da reunião do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo InternoProcesso de verificação no âmbito da aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA)14 Obrigações declarativas nos termos do n.º 8 do artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2010/M, de 5 de agostoDeveres de informação dos Gestores PúblicosAnálise à prestação de informação financeira do Sector Público EmpresarialAnálise às divergências apuradas entre o valor do passivo reportado no mapa de pagamentos em atraso (MPA) e o registado na contabilidade patrimonialAnálise da legislação inerente à atribuição do Subsídio de MobilidadeAnálise a um requerimento de consulta a processo administrativoProposta de Resolução no âmbito da intervenção da IRF no controlo ex-post do FEADERAnálise ao protocolo para a realização de ações de controlo ex post entre a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e a Inspeção Regional de Finanças (IRF)Análise às medidas implementadas e a implementar no âmbito do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC)Controlo ex-post  FEADER Acompanhamento das recomendações efetuadas pela IRF no âmbito dos controlos ex postAção de formação lecionada aos estágiarios sobre o princípio da imparcialidade e o regime dos impedimentos e incompatibilidades na administração pública e na IRF.Curso de Formação Específico referido no art.º 6.º do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/M, de 19 de agosto.Eventual incumprimento do Código dos Contratos Públicos ( CCP) Eventual incumprimento em sede de Procedimento Concursal ComumAnálise de documentação solicitada a entidade competente para apurar eventuais irregularidadesAnálise a eventuais incumprimentos e encaminhamento para as entidades competentes 1 Ausência de resposta a reclamações efetuadas no Livro de Reclamações1 Resultados da análise efetuada à factualidade reportada no Processo Administrativo n.º 5/2015 da Procuradoria da República junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal sobre a Legalidade do Regulamento do Município do Funchal relativo à liquidação e cobrança da “Tarifa de Resíduos Sólidos” e da “Tarifa de Conservação de Coletores”1 Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Referência B - 1 posto de trabalho para a carreira de técnico superior, área de atividade: Engenharia Civil - Município de Machico
SIADAPEstudos e pareceresFormaçãoAnálise de denúncias e participações

Figura 2 – Apoio Técnico Especializado 
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    3.3 Relações Externas Em 2019, na linha da estratégia prosseguida em anos anteriores, a cooperação e a colaboração com outras entidades é um fator de grande importância, para o desempenho da IRF. Estamos cientes que a consolidação de canais de comunicação permanentes, que permitam a abordagem às várias entidades, tanto em contexto formal como informal, é imprescindível para que tenhamos mais condições para o acesso no conhecimento, experiência e inovação, que são elementos essenciais a uma evolução qualitativa do trabalho efetuado e dos seus resultados. Numa região ultraperiférica, como é o caso da RAM, esta aposta no estreitamento das relações com outras entidades que direta ou indiretamente possam contribuir para melhorarmos a intervenção que nos é conferida é determinante para que os resultados constituam mais valias efetivas para a Administração Pública Regional. Naturalmente, que o espírito de colaboração e cooperação que assumimos de forma clara e inequívoca, como não poderia deixar de ser, tem subjacente uma lógica de partilha e de ajuda mútua. 
Análise à proposta de Orçamento do Estado e Grandes Opções do Plano para 2020Projeto de Decreto Legislativo Regional, apresentado pela ALRM, sob epígrafe "Cria o Portal da Transparência da Administração Pública Regional e adapta à Região Autónoma da Madeira a Lei nº 64/2013, de 27 de Agosto"2 Elaboração de Relatórios Trimestrais de acompanhamento/monitoziação de acatamento das Recomendações emanadas pelo Conselho de Prevenção de Corrupção sobrre o PPRCICRevisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), da Inspeção Regional das Finanças (IRF).Pedido de esclarecimentos sobre PPRCIC e respetivos relatórios de execução.Área financeira 2 Participação no grupo de trabalho do Diagnóstico à implementação do SNC-AP na RAMOutros 1 Procedeu-se ao cálculo das tarifas dos passageiros residentes na ilha do Porto Santo, considerando a redução de 40% face às praticada aos demais passageiros, de acordo com o n.º 5 da cláusula 17.º do Contrato de Concessão e comparou-se com as tarifas aplicadas pela PSL. Esta análise foi efetuada para os anos de 2017, 2018 e 2019.1 Integração dos trabalhadores na Carreira Especial de InspeçãoAcompanhamento dos PPRCICPareceres sobre diplomas Figura 2 – Apoio Técnico Especializado (Continuação) 
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Como já tinha sido referido no Relatório de 2018, esta posição de total abertura e disponibilidade, nem sempre pode ter uma sequência que as partes desejam, especialmente por constrangimentos vários, nomeadamente de pessoal e financeiros. Relativamente às atividades mais relevantes no âmbito deste capítulo, destacamos as seguintes: 
 A IRF realizou ações de controlo, na sequência de pedidos de colaboração apresentados pela PGR; 
 A IRF remeteu à Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas o seu plano de atividades, bem como todos os relatórios de interesse para a ação daquele Tribunal, em cumprimento do especial dever de colaboração; 
 A IRF deu cumprimento aos compromissos assumidos nos Protocolos celebrados com a IGF e com a IGAMAOT; 
 Representantes da IRF estiveram presentes na 8.ª Reunião do Comité de Acompanhamento do Programa Madeira 14-20, na 9.ª Reunião do Comité de Acompanhamento do Programa Madeira 14-20, realizadas a 3 de junho e 6 de dezembro de 2019, respetivamente; 
 5.ª Reunião do Comité de Acompanhamento do PRODERAM 2020, realizada a 7 de junho de 2019; 
 Participação em Lisboa na Conferência organizada pelo Tribunal de Contas, em setembro, onde foi abordada a temática da “Integridade e na Gestão Pública”; 
 Assinatura Protocolo/Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC), que se realizou a 3 e 4 julho de 2019; 
 Reuniões com a IGF e o IMPIC, realizada a 19 e 20 de dezembro de 2019; 
 Conferência: Autoridades de Auditoria, Supervisão e Avaliação - A Importância das Parcerias - NOVA IMS, que se realizou a 28 de julho de 2019; 
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 Conferencia IGF - ADC - AT - IGMTSSS "A Relevância dos modelos de compliance e de controlo nas organizações", realizada a 13 março de 2019; 
 Formação IGF “Contratação Pública”, realizada nos dias 20, 25 e 27de março de 2019; 
 Formação IGF “IDEA” a 10 dezembro de 2019  4. Medidas implementadas 4.1 Recursos Humanos 
 Durante o decurso do ano de 2019 decorreu o procedimento concursal para a admissão de um Técnico Superior, para a área jurídica, coordenado pela DRAPMA, sendo expectável, que em 2020, o processo esteja concluído. 
 Em novembro foi lançado, através da BEP, um procedimento de mobilidade inter-carreiras, para a afetação de 3 Técnicos Superiores, com formação jurídica, na carreira de inspeção, esperando-se que no decurso de 2020 este processo proporcione a integração nos quadros da IRF dos mencionados técnicos. 
 Quanto à formação dos colaboradores, o ano de 2019 foi profícuo, tendo os colaboradores participado, em média, em 3 ações de formação cada.  
 Foi dada continuidade à prática instituída de difusão dos manuais de formação por todos os colaboradores, através da disponibilização dos mesmos na rede estruturada da IRF; 
 Dotar os inspetores de uma biblioteca com livros técnicos relevantes e atuais para o desempenho das suas funções9;  9 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 
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 O inventário da biblioteca da IRF permanentemente e atualizado, estando disponível na rede estruturada a listagem completa dos livros técnicos existentes.  4.2 Instalações, Equipamentos e Rede Um objetivo que é permanentemente renovado e reforçado é o da implementação de medidas que promovam efetivamente a melhoria das condições de trabalhos dos colaboradores da IRF, fundamentalmente no incremento da qualidade e quantidade do trabalho produzido por estes. Neste sentido, foi dado um especial enfoque ao nível dos equipamentos, nomeadamente: 
 Reparação dos computadores portáteis que demostravam sinais evidentes de deterioração, além de afetarmos 3 novos portáteis que foram distribuídos aos colaboradores que integraram a IRF no decurso de 2019. 
 Iniciou-se também um processo junto da DRPI, visando a alteração da metodologia de afetação de equipamentos aos colaboradores da IRF, privilegiando-se os computadores fixos que darão maiores condições de operacionalidade e ganhos evidentes em termos de ergonomia, ficando os portáteis, que apresentem sinais de menor degradação, para os trabalhos de campo. Este é um processo que atribuímos grande importância aguardando-se com expetativa, que o ano de 2020, promova a sua efetiva concretização. 
 Na esteira dos anos anteriores, procurou-se atualizar conteúdos na página da IRF, no sentido de melhorar a informação publicada e facilitar o acesso à mesma aos cidadãos em geral.   técnico, mas que, por razões de ordem orçamental, não foi possível concretizar, tendo transitado para o ano seguinte. 
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4.3 Procedimentos e metodologias de trabalho 
 A atualização da 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, é um fator determinante; 
 Esforço, durante o ano de 2019, 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; 
 No ano de 2019 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.   4.4 Modernização Administrativa Para além de colaborar com as entidades em termos de processos que visam modernizar e simplificar procedimentos, desenvolveram-se processos visando: 
 Melhoria de processos com a alteração de minutas de papéis de trabalho e de ofícios; 
 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; 
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 Envio da correspondência e documentação diversa através de correio eletrónico, com solicitação de confirmação da receção, reduzindo a utilização do papel e do Protocolo; 
 Desmaterialização dos 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.  4.5 Outras Atividades e Projetos Em 2019, foram desenvolvidas algumas atividades de apoio em grande parte num contexto de continuidade, atendendo à lógica dinâmica que entendemos que deve ser a sua abordagem. Inclui-se também, algumas intervenções que resultam do cumprimento do procedimento e tarefas, que resultam do plano institucional e normativo em que a IRF se insere:   Projetos em curso: 
 Revisão do manual de procedimentos da IRF; 
 Atualização do Código de ética; 
 Desenvolvimento de papéis de trabalho com vista à harmonização e melhoria de procedimentos. 
 Manual de Controlo Interno   
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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 2020; 
 Elaboração do Plano de Atividades para 2019; 
 Elaboração do Relatório de Atividades de 2019; 
 Elaboração do relatório de execução do PPRCIC da IRF de 2018; 
 Participação na elaboração da Conta da RAM (CRAM) de 2018, na proposta de Orçamento da RAM (ORAM) para 2020 e resposta à SRMTC, no âmbito dos pontos relativos à IRF englobados no seu parecer à CRAM 2018; 
 Acompanhamento mensal da execução orçamental e da posição financeira da IRF;          
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5. Recursos  5.1 Recursos humanos     Na figura acima, apresentam-se os movimentos de efetivos ocorridos durante o ano de 2019 em oposição à interação relativa a final de 2018. Como fator mais saliente, realçamos o decréscimo de 17 para 15 dos efetivos da IRF, o que se traduz num fator que acentuou ainda mais um problema há muito referenciado, que é da insuficiência de Recursos Humanos. Se tivermos em consideração que as duas saídas ocorridas, um Inspetor e um Técnico Superior, são da área jurídica, onde a situação já era preocupante, poder-se-á dar uma ideia do quanto é periclitante o atual quadro em matérias de recursos humanos, não só em termos quantitativos, como também, no âmbito de um equilíbrio de valências técnicas que é fundamental no trabalho de auditoria. Neste sentido, estão a ser equacionados um conjunto de procedimentos que permitam minimizar a atual situação, no menor espaço de tempo possível, entre os quais, o já mencionado em capítulo anterior, o procedimento em curso para o recrutamento de um Técnico Superior na área jurídica. 
Figura 3 - Evolução dos Recursos Saídas EntradasDireção superior 1 1Direção intermédia 1 1Inspetor 12 a) 1 11Técnico Superior 1 b) 1 0Assistente Técnico / Coordenador Técnico 2 2Assistente Operacional 17 2 0 15a) Saída de um inspetor ao abrigo da mobilidadeb) Saída de um técnico superior ao abrigo da mobilidade Situação a 31/12/2019DirigentesTécnico SuperiorAdministrativo TOTAL Movimentos em 2019Grupo de Pessoal Cargo/Carreira/Categoria Situação a 31/12/2018
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Como última nota, fica um elemento positivo que se prende com a conclusão do processo de integração nos quadros da IRF, de 4 novos inspetores.  5.2 Férias, Faltas e Licenças Em 2019, verificou-se uma redução das ausências ao trabalho, comparativamente a 2018, ou seja, de 688 dias para 654 dias, que se traduz em termos percentuais em cerca de 5,0%, o que é de realçar, pelo fato das transferências de pessoal que se registaram, apenas no final do ano, pelo que o seu impacto é muito pouco significativo. Como última nota, refira-se que as férias, com cerca de 66% e as ausências por motivo de doença, com cerca de 30,0%, são responsáveis por cerca de 96% das ausências verificadas.    5.3 Recursos Humanos utilizados O Plano de Atividades para 2019, previa um acréscimo de 3 elementos (1 para a área jurídica, 1 para a área de Economia/Gestão e 1 coordenador técnico) para integrarem na estrutura de apoio técnico da IRF. Como já atrás foi referenciado esta expetativa de Assistência familiar 4%Doença30%Férias66%Figura 4 - Ausências ao trabalho 
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crescimento não se verificou, antes pelo contrário, tendo-se passado de um efetivo de 17 colaboradores em 31/12/2018, para um efetivo de 15 colaboradores em 31/12/2019. Esta situação foi efetivamente limitadora da capacidade de intervenção da IRF a qual foi substancialmente acentuada, pelo fato dos colaboradores que deixaram a IRF serem da área jurídica, o que motivou profundos desequilíbrios na implementação das atividades e na harmonia técnica que é fundamental nas equipas de auditoria. É neste contexto adverso que é de enaltecer os resultados alcançados, 14 auditorias concluídas (Relatórios Finais com despacho do Inspetor Regional), o que constitui um resultado deveras assinalável. Neste sentido, há que realçar o espírito de equipa dos colaboradores da IRF, perfil técnico e humano e os índices de motivação e de responsabilidade de todos os colaboradores da IRF.    Recursos Humanos Planeados Resultado Desvio n.º efetivos n.º efetivos n.º efetivos Dirigentes - Direção superior 1 1 0 Dirigentes - Direção Intermédia 1 1 0 Inspetor  12 11 -1 Técnico superior 3 0 -3 Coordenador técnico 2 1 -1 Assistente técnico 1 1 0 Assistente operacional 0 0 0 TOTAL 20 15 -5  5.4 Formação O ano de 2019, como não poderia deixar de ser, conferiu-se à Formação a prioridade e atenção como elementos de gestão, que é do nosso ponto de vista, a vertente mais essencial para assegurar que o trabalho produzido pela IRF tem a qualidade para Figura 5 - Recursos Humanos Planeados e Efetivos 
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promover as melhorias efetivas no rigor e controlo das finanças públicas e como tal para constituir um referencial no contexto do seu universo de intervenção. Naturalmente que os reflexos induzidos pela formação não são apenas qualitativos, há efeitos não negligenciáveis no plano quantitativo por força do próprio conhecimento adquirido e pelos fatores motivacionais que lhe estão subjacentes. Num contexto global caracterizado por alterações constantes nas suas múltiplas áreas, a Administração Pública, está também sujeita a essas mudanças e por conseguinte terá também que promover adaptações e transformações que permitam seguir as grandes transformações que estão a acontecer a um ritmo cada vez mais acelerado. É por isso que a informação atempada e a formação no “timing” adequada são fundamentais para que os colaboradores da IRF tenham condições para produzir um trabalho compatível com a realidade. A DRAPMA tem protagonizado a responsabilidade na promoção da formação destinada à Administração Pública Regional, pelo que, procuramos usufruir no máximo desta oferta formativa, mau grado os problemas que se colocam ao nível da inscrição dos interessados, face à disponibilidade de lugares para a respetiva frequência. Por outro lado, a formação promovida pela DRAPMA concentra-se, em grande parte, na parte final do ano, o que muitas vezes coloca alguns entraves a uma participação mais alargada dos colaboradores da IRF. Há ainda, a questão da oferta formativa não incluir todas as temáticas que seriam de interesse da IRF, não querendo de forma alguma, deixar implícita qualquer critica à DRAPMA, até porque estamos cientes e devidamente elucidados das razões que motivam as limitações existentes. Apesar de todos os condicionalismos, a IRF tem articulado com a DRAPMA, no sentido de serem criadas e equacionadas as melhores soluções, no quadro da intervenção das entidades em causa, devidamente conjugado, com a oferta disponível, a componente orçamental e fundamentalmente, os interesses da Administração Pública Regional em geral. Independentemente da ação da DRAPMA, a IRF no quadro das suas relações institucionais, nomeadamente com a IGF, tem pugnado para que seja possível integrar 
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elementos da IRF no âmbito da formação que é realizada ou patrocinada pela IGF. Neste sentido, em 2019, foi possível proporcionar a alguns colaboradores da IRF formação que consideramos ser de grande importância. Salientamos desde logo, pela sua abrangência e nível de qualidade e formalidade a inscrição de 2 inspetores da IRF no curso de Pós-Graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental, promovido pela Universidade Nova em parceria com a IGF. Este foi um projeto que exigiu um grande esforço financeiro na IRF, ao mesmo tempo que, de igual forma, teve da parte dos colaboradores da IRF um também grande esforço e compreensão dos condicionalismos financeiros para a respetiva frequência, já que a IRF, em termos financeiros, apenas custeou o custo da inscrição na mencionada Pós-Graduação.  Realçava ainda a participação numa ação de formação promovida pela IGF que abordou os principais aspetos relacionados com uma nova funcionalidade informática de apoio à Auditoria e que, de futuro, poderá ser uma mais valia no contexto de implementação do sistema informático em causa. O quadro abaixo, permite observar a dinâmica que a formação teve em 2019, tanto a nível de participação, como de horas. Na expressão desta dinâmica, cabe aqui uma referência de elogio e agradecimento às iniciativas da DRAPMA e à compreensão que sempre tiveram para viabilizar a participação dos colaboradores da IRF. De qualquer forma não se atingiram os patamares de 2018, com base nos indicadores inseridos no quadro, sendo que, a principal razão para essa situação, está diretamente relacionada com o fato de em 2018 se terem realizado muitas ações sobre o SNC-AP, presenciais e e-learning, o que já não sucedeu em 2019 com tanta intensidade.       
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       4 34 9 347 478 169 170100200300400500600 Administrativa Financeira Jurídica Recursos HumanosNº de ParticipantesN.º Horas de Formação
Figura 6 - Ações de formação frequentadas Figura 7 - Ações de Formação por Área 
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5.5 Recursos Financeiros Em 2019, a situação é praticamente análoga à de 2018, tanto no que concerne aos recursos atribuídos como à respetiva execução. Assim, em 2019, a IRF contou com uma dotação corrigida de 827.758,00€ que teve uma execução orçamental de cerca de 93%. Tendo em consideração o montante executado, contata-se que 99,2% foram despesas de pessoal, o que remete a dimensão das outras componentes de despesa para uma expressão marginal. Se analisarmos os recursos financeiros atribuídos à IRF com base na dotação corrigida, as componentes de despesas com o pessoal têm um peso de aproximadamente 98%.  Relativamente ao projeto da IRF no âmbito dos Investimentos do Plano, a despesa registada, resume-se em grande parte à formação, nomeadamente a realizada no exterior da Região. Cabe aqui, uma nota já reiterada, no que concerne à exiguidade dos recursos atribuídos, que causam constrangimentos a uma mais ampla participação dos colaboradores da IRF na formação, sendo a participação no curso de Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental um exemplo das limitações. Neste caso, além de limitarmos a participação a 2 inspetores, aos mesmos, apenas foi possível assegurar o pagamento da inscrição na formação, pelo que, as deslocações e estadias são da responsabilidade dos próprios.        
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    5.6 Recursos materiais e tecnológicos  Relativamente aos espaços físicos afetos à estrutura da IRF, tal com já sublinhado em várias ocasiões, continuam a subsistir lacunas de espaço que limitam o trabalho desenvolvido e, fundamentalmente, não permitem complementar o atual quadro de inspetores de forma a assegurar uma ação minimamente condicente com a intervenção da IRF. Neste sentido, reitera-se o seguinte: 
 Os atuais espaços disponíveis obstam a que sejam afetos mais recursos humanos, que como já referenciado, é um elemento incontornável para que a 

818 758 9 000767 729 3 4420100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000 Orçamento de Funcionamento Investimentos do PlanoEstimado ExecutadoFigura 8 – Recursos Financeiros 
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ação da IRF seja cada vez mais ajustada às exigências que decorrem dos objetivos que estão subjacentes à sua própria criação. 
 Tendo em conta que o trabalho de inspeção é um trabalho em equipa, as condições de proximidade são essenciais, ao mesmo tempo que permitam salvaguardar a confidencialidade do trabalho que é desenvolvido. Neste sentido, as atuais instalações não são, claramente, as mais adequadas. 
 Não raras vezes, torna-se necessário estabelecer contatos presenciais e reuniões de trabalho, no âmbito dos trabalhos que são desenvolvidos, sendo que, a IRF não tem disponível um espaço próprio para tal. Referimo-nos a situações que envolvem 1, 2 ou 3 pessoas, onde são abordadas questões que requerem confidencialidade e que muitas vezes são realizadas em contexto de oportunidade, sem que haja uma antecedência de marcação. Esta lacuna, é algumas vezes, o motivo para que se gorem estes contatos/reuniões, o que não é benéfico para o desenvolvimento do trabalho. Relativamente aos recursos tecnológicos, em que os equipamentos informáticos, assumem uma importância decisiva, poder-se-á afirmar que a situação é praticamente igual à registada em final de 2018, no que respeita ao número de equipamentos afetos à IRF e que estão indicados na Figura 8. Assim, num contexto abrangente no que respeita a matéria de recursos tecnológicos, julgamos pertinente esquematizar os seguintes problemas/constrangimentos: 
 Afetar aos colaboradores da IRF, equipamentos fixos, não só para substituir os atuais portáteis que estão atribuídos à maioria dos colaboradores da IRF e que apresentam sinas claros de obsolescência, assim com irão melhorar sensivelmente os níveis ergonómicos em que desenvolvem o seu trabalho. Os portáteis, ou parte dos mesmos, permaneceriam no serviço de forma a assegurar o trabalho no exterior da IRF, seja em contexto de teletrabalho, ou no âmbito das reuniões de trabalho. 
 Necessidade de criação de um canal interno de comunicação. 
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 Necessidade de implementar uma aplicação informática para o planeamento e gestão das atividades e recursos humanos disponíveis. Esta aplicação será também, um instrumento de grande utilidade na criação e apuramento de indicadores pertinentes à aferição da gestão e do desempenho dos colaboradores e como tal um fator que irá contribuir para uma apreciação mais rigorosa de algumas das matérias que estão subjacentes ao SIADAP nos seus vários níveis de aplicação. Perspetiva-se proceder a uma análise da situação e do que se pretende para que posteriormente se estabeleçam contatos com a Direção Regional do Património e Informática para o desenvolvimento de uma plataforma em que as funcionalidades pretendidas venham a ser desenvolvidas, assegurando que a solução encontrada garanta não só a fiabilidade e segurança dos elementos introduzidos, como também, a flexibilidade técnica, que permita implementar uma lógica de dinâmica, preventiva e evolutiva, fundamental neste instrumentos de trabalho.         Unid: unidadeTipo de equipamento Quant.Computadores Pessoais 6Portáteis 12Impressoras 2Impressa Etiquetas 1Figura 9 – Recursos Informáticos 
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6. Autoavaliação SIADAP-RAM 1  6.1 Resultados alcançados e desvios verificados Neste capítulo procura-se mostrar de uma forma acessível, através de um conjunto de elementos devidamente agrupados e tratados, qual foi o grau de cumprimento dos objetivos operacionais que foram fixados. Se bem que em capítulos anteriores do relatório de Atividades, já fossem feitas referências à fixação dos objetivos, é de todo pertinente sublinhar esse aspeto, nomeadamente no que concerne à alteração na lógica subjacente à aferição dos resultados. Neste sentido, sublinha-se uma vez mais que o princípio inerente aos resultados obtidos, baseia-se única e exclusivamente no número de processos/ações que foram efetivamente concluídos, ou seja, Relatório Final com despacho exarado pelo Inspetor Regional. Tendo em conta este enquadramento, mostramos um conjunto de quadros, onde se evidenciam os resultados nas vertentes que constituam os fatores onde foram fixados os respetivos objetivos.  EficáciaOB 1  - Reforçar o impacto das ações inspetivas Taxa de execução: 117%N.º Indicador Peso Meta 2019 Classificação Resultados %Ind 1: N.º de ações de controloconcluídas 70% 12 14 ações Atingiu 117%Ind 2: Grau de cobertura douniverso controlado 30% 4,1% Atingiu 117%OB 2  - Operacionalização do posicionamento remuneratórios Taxa de execução: 111%N.º Indicador Peso Meta 2019 Classificação Resultados %Ind 3: Data do processamento,aos trabalhadores, davalorização remuneratória 100% 0,9 Superou 111%Resultado 2019 Justificação da superação/ do não cumprimentoPretendia-se que pelo menos 90% dostrabalhadores tivessem as valorizaçõesremuneratórias processadas até ao mês seguinte do termo do processo de avaliação de desempenho.Em 2019 a totalidade das valorizações foramprocessadas dentro deste prazo.1Resultado 2019 Justificação da superação/ do não cumprimentoN/ A4,78% N/ A
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 Pela análise dos quadros, verifica-se que os objetivos forma atingidos, sublinhando-se que os mesmos introduzem, relativamente a 2018, uma outra dimensão de aferição traduzida no indicador referente à operacionalização do posicionamento remuneratório dos colaboradores da IRF. Há assim parâmetros de avaliação da eficácia que abordam o trabalho efetivamente desenvolvido em termos de auditoria, assim como, reflete a forma como foram desenvolvidos os processos de posicionamento remuneratório e as correspondentes valorizações e a sua efetivação em tempo útil. Julgamos que estas duas vertentes de avaliação, conjugam de maneira harmoniosa os respetivos planos de análise e proporcionam uma avaliação mais abrangente contendo lógicas de intervenção que são fundamentais e cuja apreciação é enriquecida quando a perspetiva de análise não é unilateral.    No que concerne à eficiência, verifica-se que os objetivos foram também atingidos, o que é de sublinhar face a alguns constrangimentos, expressos na coluna justificativa do quadro acima. EficiênciaOB 3 - Aperfeiçoar a tempestividade dos resultados das ações inspetivas Taxa de execução: 117%N.º Indicador Peso Meta 2019 Classificação Resultados %Ind 4:N.º médio de ações decontrolo por inspetor 100% 1 1,17 ações por inspetor Superou 117%Resultado 2019 Justificação da superação/ do não cumprimento A IRF fixou uma meta de 12 auditorias para o corpo de 12 inspetores existente, tendo realizado 14, ouseja, mais duas do que estava previsto. No entanto, é de salientar que a maioria das auditoriasconcluídas inserem-se no grupo de ações queregistavam atrasos significativos, cerca de 70%,constituindo as mesmas uma prioridade, no sentidoda sua conclusão, sendo que, algumas transitaramde 2018 para 2019, com um grau de execuçãoelevado.
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43   No que respeita aos indicadores relacionados com os fatores influenciadores dos níveis qualitativos da intervenção da IRF, os mesmos foram superados, situação esta, que nos apraz registar. Destacamos em particular, a superação na frequência de ações de formação, destinada ao pessoal da IRF e em particular aos inspetores, traduzida num incremento de 42%. A aposta na formação é decisiva para um serviço com as caraterísticas da IRF, na medida em que é o principal fator para garantir a elevação dos níveis de qualidade do trabalho produzido, assim como, de assegurar as capacidades que permitam fazer face às alterações e às novas áreas de intervenção.  

QualidadeOB 4 - Aperfeiçoar a qualidade do controlo Taxa de execução: 145%N.º Indicador Peso Meta 2019 Classificação Resultados %Ind 5: Número médio de ações de formação especializadafrequentadas, por colaborador 100% 2 2,9 ações de formação Superou 145%OB 5 - Reforçar os mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos de controlo Taxa de execução: 142%N.º Indicador Peso Meta 2019 Classificação Resultados %Ind 6: Número de iniciativasdesenvolvidas com entidadescongéneres regionais enacionais 100% 12 17 ações Superou 142%Resultado 2019 Justificação da superação/ do não cumprimentoEm 2019, na linha da estratégia prosseguida emanos anteriores, a cooperação e a colaboração comoutras entidades foi um fator de grandeimportância, para o desempenho da IRF, tendo sidorealizadas mais 5 iniciativas do que o previsto.Estamos cientes que a consolidação de canais decomunicação permanentes, que permitam aabordagem às várias entidades, tanto em contextoformal como informal, é imprescindível para quetenhamos mais condições para o acesso noconhecimento, experiência e inovação, que sãoelementos essenciais a uma evolução qualitativa do trabalho efetuado e dos seus resultados.
Resultado 2019 Justificação da superação/ do não cumprimentoQuanto à formação dos colaboradores, o ano de2019 foi profícuo, tendo os colaboradoresparticipado, em média, em 2,9 ações de formaçãocada. A formação, mais do que uma aposta, é nonosso entendimento, um fator decisivo paragarantir que a intervenção da IRF e os respetivosresultados, são o corolário do trabalho efetuadopor pessoal devidamente habilitado em todas asvertentes que são exigidas, pelo que, oconhecimento atualizado e consistente, é umelemento essencial, que só pode ser efetivamenteassegurado, se for proporcionada formação aoscolaboradores da IRF. .
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6.2 Apreciação dos utilizadores e avaliação do sistema de controlo interno A ação da IRF desenvolvida ao longo de 2019, procurou sempre ter um caráter preventivo, de forma a que dessa ação resultassem recomendações pertinentes e exequíveis, capazes de constituírem fatores de robustecimento do sistema de controlo interno das entidades. Procurou-se, sempre que possível, disseminar os trabalhos de forma a que estes fossem acessíveis no maior número de entidades possível. No que respeita à avaliação do sistema de controlo interno da IRF, prevista na alínea b) do n.º 2 do art.º 14.º do DLR n.º 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.  6.3 Avaliação final Em termos gerais, consideramos que em resultado da atividade desenvolvida, se cumpriram os objetivos estratégicos e operacionais que estavam propostos e que figuram no Plano de Atividades de 2019. Poder-se-á afirmar, que com os recursos humanos e técnicos que estão ao dispor da IRF, os resultados alcançados são positivos e revelam também o rigor na programação e planeamento das atividades, bem como, a objetividade, clareza e transparência subjacentes à ação desenvolvida, constituindo a métrica de aferição dos resultados, os trabalhos efetivamente concluídos, um fator determinante e incontornável para a credibilidade deste documento.  Programa de Governo: foram vertidas as principais orientações do Programa de Governo para 2015 – 2019, na parte respeitante à IRF, quer no PA quer no Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR).  
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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 Bom, 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 5 objetivos operacionais estabelecidos, sendo que, 4 dos mesmos foram superados.                   
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ANEXO I – Siglas e Acrónimos     
 

AL Administração LocalAPR Administração Pública RegionalCC Conselho CoordenadorCPC Conselho de Prevenção da CorrupçãoDL Decreto-LeiDLR Decreto Legislativo RegionalDRAPMA Direção Regional da Administração Pública e da Modernização AdministrativaDRR Decreto Regulamentar RegionalFC Fundos ComunitáriosFEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento RuralGeRFiP Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado IGF Inspeção-Geral de FinançasIGAMAOT Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do TerritórioIRF Inspeção Regional de FinançasLCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em AtrasoPA Plano de AtividadesPGR Procuradoria-Geral da República PPRCIC Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações ConexasPRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da MadeiraRA Relatório de AtividadesRAM Região Autónoma da MadeiraSCI Sistema de Controlo InternoSIADAP-RAM Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da Madeira SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações PúblicasSPE Sector Público EmpresarialSRMTC Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas
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ANEXO II – Avaliação do sistema de controlo interno  S N NA1.1 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 incompatibilidades.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 eo 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? x1.4 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? x2.1 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? 88%2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação de formação? 88%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? x3.4 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 Prevenção3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e de infrações conexas é executado e monitorizado? x4.1 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? x4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? x4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão? x4.5 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 organizacional3 - Atividades e procedimentos de controlo administrativo e implementados no serviço4 - Fiabilidade dos sistemas de informação

Questionário de avaliação do sistema de controlo internoQuestões Aplicado Fundamentação1 - Ambiente de controlo 
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Anexo III - Relatório sintético SIADAP-RAM 1            
Objetivos estratégicos (OE):OE 1: Acrescentar valor para as entidades inspecionadasOE 2: Reforçar o capital humano da IRF e respetivas competênciasOE 3: Criar sinergias com outros organismos de controloEficácia Ponderação: 60%Objetivos operacionaisOB 1: Reforçar o impacto das ações inspetivas Ponderação: 50%Não atingiu Atingiu SuperouN.º de ações de controlo concluídas 70% 12 2 14 < 10 10-14 > 14 2 117%Grau de cobertura do universo controlado 30% 4,10% 0,70% 4,78% < 3,40% 3,40%-4,80% > 4,80% 0,68% 117%Missão: Assegurar o controlo financeiro da administração pública regionalIndicador Peso Meta 2019 Resultado 2019 Classificação Desvio Resultados %TolerânciaSistema de avaliação do desempenho dos serviços da administração pública regional autónoma da Madeira (SIADAP-RAM 1) - 2019Inspeção Regional de Finanças
OB 2: Operacionalização do posicionamento remuneratório Ponderação: 50%Não atingiu Atingiu SuperouData do processamento, aos trabalhadores, da valorização remuneratória 100% 0,90 0,05 1 < 0,85 0,85-0,95 > 0,95 0,10 111%Nota: Por lapso, a tolerância que consta no QUAR aprovado para 2019, é de 0,15%. No entanto,  o valor correto é 0,05%Indicador Peso Classificação Desvio Resultados %Meta 2019 Resultado 2019TolerânciaEficiência Ponderação: 20%OB 3:Aperfeiçoar a tempestividade dos resultados das ações inspetivas Ponderação: 100%Não atingiu Atingiu SuperouN.º médio de ações de controlo por inspetor 100% 1 0,15 1,17 <0,85 0,85-1,15 >1,15 0,17 117%Indicador Peso Meta 2019 Resultado 2019Tolerância Classificação Desvio Resultados %
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Qualidade Ponderação: 20%OB 4: Aperfeiçoar a qualidade do controlo Ponderação: 70%Não atingiu Atingiu SuperouNúmero médio de ações de formação especializada frequentadas, por colaborador 100% 2 0,50 2,94 < 1,50 1,50-2,50 >2,50 0,94 147%Indicador Peso Meta 2019 Resultado 2019Tolerância Classificação Desvio Resultados %OB 5: Reforçar os mecanismos de colaboração e cooperação com outros organismos de controlo Ponderação: 30%Não atingiu Atingiu SuperouNúmero de iniciativas desenvolvidas com entidades congéneres regionais e nacionais 100% 12 2 17 < 10 10-14 > 14 5 142%Indicador Peso Meta 2019 Resultado 2019Tolerância Desvio Resultados %ClassificaçãoAvaliação de desempenho do serviço Ponderação Avaliação quantitativa Avaliação qualitativaEficácia 60% 114%Eficiência 20% 117%Qualidade 20% 145%Total 100% 121%Síntese Bom


