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1. Nota introdutória  

  

No plano normativo, as entidades que estão abrangidas pelo disposto no Decreto-Lei n.º 183/96, 

de 27 de setembro, ficam obrigadas a apresentar um documento que promova, para conhecimento 

geral, todo o conjunto de atividades que irá desenvolver no ano, ou seja, o respetivo Plano de 

Atividades. 

Com a apresentação do Plano de Atividades, cumpre-se o dever de prestar uma informação a todos 

os cidadãos em geral do que se pretende levar a efeito no ano, através de uma consulta 

perfeitamente acessível, nomeadamente pelo acesso ao site da IRF, onde estará disponível após a 

respetiva validação pelo Senhor Vice-Presidente. 

Fica desta forma bem vincado, um conjunto de procedimentos que reforçam a transparência e a 

credibilidade do trabalho que nos propomos desenvolver, o qual será devidamente complementado, 

em termos de realização efetivas, através do respetivo Relatório de Atividades, cuja divulgação e 

procedimentos prévios são, de todo, semelhantes ao Plano de Atividades. 

Para lá desta vertente normativa que enquadra a apresentação deste documento e num contexto 

mais metodológico, o Plano de Atividades consubstancia em si um exercício de análise que tem, 

no que concerne à lógica de um plano anual, um cariz operacional, sendo que, na sua génese está 

subjacente uma estratégia. É a existência de uma harmonia e conexão entre o patamar estratégico 

e operacional, que confere ao Plano de Atividades, coerência, sustentabilidade e tempestividade, 

tendo este documento um “percurso” estruturado e devidamente ponderado. É este aspeto de 

interação entre o estratégico e o operacional que consideramos ser um fator incontornável para 

uma análise critica e consistente para o trabalho que pretendemos desenvolver. 

É nesta perspetiva que este Plano integra um conjunto de informação que permite estabelecer uma 

“ponte” entre a componente estratégica e operacional que permita a todos quantos o consultam 

uma leitura mais integrada que proporcione uma visão e compreensão mais macro, o que não seria 

possível se a sua abordagem fosse estritamente operacional. 

Como poderá ser verificado são analisadas todas as variáveis que são fatores influenciadores da 

atividade desenvolvida pela IRF, o que é importante para se aferirem das condições em que a IRF 

irá desenvolver o seu trabalho. 
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Por outro lado, e não menos pertinente gera-se um registo desses condicionalismos aos decisores, 

sendo mais um elemento formal para auxiliar nas decisões que no futuro sejam, eventualmente, 

adotadas. 

Fica assim nestes breves comentários a versão da IRF sobre o que é o Plano de Atividades e a 

respetiva lógica de conceção, que no presente caso é materializado no Plano de Atividades para 

2021. 

Esperamos que da sua leitura/consulta, seja de fácil perceção no que respeita às ações que se 

pretende levar a efeito e que se compreendam a sua interligação a montante. 

 

Neste sentido, submete-se à aprovação do Senhor Vice-Presidente do Governo Regional da 

Madeira, o presente Plano de Atividades da IRF para o ano de 2021. 

 

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

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

Ainda numa fase de estabelecimento de todos os procedimentos e normativos que regularão a 

atividade governativa para o período 2019/2023, para o qual já tomou posse o XIII Governo 

Regional da Madeira, está a IRF empenhada em proceder a alguns ajustamentos a vários níveis. 

Pretende-se, sobretudo, introduzir algumas alterações que permitirão potenciar um desempenho 

mais fluído, eficaz e eficiente, no âmbito do que é a intervenção da IRF. 

 

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:  

 

 

 

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 



 

 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA  
GOVERNO REGIONAL  

VICE-PRESIDÊNCIA E ASSUNTOS PARLAMENTARES 

INSPEÇÃO REGIONAL DE FINANÇAS  

  

  

Página 8 de 34  

  

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.   

Quadro 1 - Universo de intervenção da Administração Pública Regional 
Número de 
Entidades 

 
Administração Pública Regional (APR)   (A) 177  
  Administração Direta (incluindo 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  
 

Fontes:   

(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 a 27/12/2016. 

(D) Portal Autárquico da Direção Geral das Autarquias Locais, http://www.portalautarquico.pt/  

 

 

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 

file:///C:/Users/paulo.mac.gouveia/Desktop/IRF/2-Plano%20Atividades/PA2019/PA%202019/1-Plano%20de%20Actividades%202019/Quadros%20do%20Plano%20de%20Actividades%20de%202019/4-UniversoEntidades_VF.xlsx%23Entidades_APR!A1
file:///C:/Users/paulo.mac.gouveia/Desktop/IRF/2-Plano%20Atividades/PA2019/PA%202019/1-Plano%20de%20Actividades%202019/Quadros%20do%20Plano%20de%20Actividades%20de%202019/4-UniversoEntidades_VF.xlsx%23Entidades_APR!A1
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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   

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, atenta às possibilidades de afetação de recursos e ao 

cumprimento do Plano de Atividades. 

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.  

Nesta última, a formação, procurar-se-á fazer um esforço no sentido de incrementar esta 

vertente, atendendo a todo um conjunto de novas abordagens que são fundamentais, 

nomeadamente as que decorrem da nova Lei do Enquadramento Orçamental e da 

implementação do SNC-AP. 

Tal como já foi referido no ano anterior, procurar-se-á intensificar os contatos com a 

Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de forma a que seja possível proporcionar ao pessoal da 

IRF, designadamente o seu corpo de inspetores, formação que aquela entidade venha a 

promover e que pelas suas caraterísticas, seja possível alargar a participação a outros 

elementos externos à IGF. Em 2021, assume particular importância a colaboração com a 

IGF, atendendo ao fato de estarem a decorrer processos de integração de inspetores no 

quadro da IRF. No âmbito destes processos, está associado ao respetivo programa de curso 

de integração, uma componente de formação com a duração de 140 horas, pelo que, caso 

                                                           
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.  
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seja possível, reveste-se da maior pertinência que venhamos a ter da IGF a maior 

cooperação possível. 

d) 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.  

Tal como já tínhamos expressado em 2020, neste mesmo capítulo do Plano de Atividades, 

consideramos existir todo o interesse para que este órgão seja dinamizado. Reiteramos em 

2021 esta nossa pretensão, atendendo a que é através do Conselho Coordenador do Sistema 

de Controlo Interno (CCSCI), que se poderá proporcionar debates alargados e tomadas de 

posição sobre as matérias que são do interesse dos organismos que fazem parte integrante 

do mesmo. 

Há, certamente, muitos pontos em comum, muita experiência a ser partilhada e que 

poderiam ser debatidos neste fórum, o que seria altamente benéfico, tanto para os 

organismos em si, como também, para o contexto mais alargado do próprio SCI. Esta é, 

no nosso entendimento, uma questão de grande relevância para que sejam facilitados e se 

criem sinergias nos processos que se pretendem dinamizar para o desenvolvimento 

estrutural da atividade inspetiva e das entidades que têm essa responsabilidade. 
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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;  

 Todas as entidades que estejam no âmbito da ação da IRF, sempre que sejam 

passíveis de disseminação as recomendações que, pela sua natureza, sejam 

pertinentes. 

 

  

3. Análise de contexto 

 

Como já foi referido no início deste documento, procurou-se conferir a este Plano de Atividades 

uma lógica de conceção mais alargada e abrangente não nos cingindo a uma mera descrição das 

ações que se pretendem desenvolver no decurso do ano de 2021. Dessa forma passaríamos apenas 

e só um descritivo das intervenções com especial destaque para as auditorias, não prestando todo 

um conjunto de elementos devidamente tratados que constituem os fatores que dão consistência, 

sustentabilidade e coerência ao trabalho que nos propomos fazer. 

Resulta assim, que este Plano de Atividades para o ano de 2021 tem uma estruturação que lhe 

confere um conteúdo que se articula, tendo havido uma preocupação de integrar o contexto a 

montante da intervenção da IRF, com as atividades/ações que se pretende desenvolver e que na 

prática consubstanciam, o âmbito operacional da nossa atividade, valorizando-se na programação, 
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essa harmonia que consideramos ser indispensável para a coerência e sustentabilidade deste 

documento. 

Tal como já referimos em 2020, a IRF tem um âmbito de intervenção muito peculiar, não tendo 

sob a sua responsabilidade direta, atribuições no desenvolvimento de políticas públicas. Desta 

forma, os próprios exercícios de planeamento terão fatores delimitativos, o que, porventura, 

densifica sobremaneira o teor deste Plano e a respetiva abrangência no que concerne a uma simples 

apreciação de um comum plano de atividades. 

 

Assim, face a tudo o que já foi explicitado, mormente no que respeita à lógica de conceção deste 

Plano de Atividades, apresentamos os elementos mais significativos do exercício de análise de 

contexto efetuado e que resultam da matriz Swot que se apresenta. 

 

 

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;  
• O expectável reforço do quadro de inspetores, 

serão implementadas medidas que promovam 

um maior grau de especialização; 
• Possibilidade de implementação de novas 

metodologias de trabalho, no sentido de 

delimitar as ações nos objetivos subjacentes ao 

processo em curso; 
• 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;  

• Inexistência de um enquadramento orgânico 

que permita agilizar uma ligação das equipas 

com o Inspetor Regional 

• Insuficiência de meios para integrar peritos 

com o know how necessário para a prossecução 

de determinadas ações de controlo;  

• Lacuna no quadro 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 com algumas desadequações, tanto 

em termos espaciais, como de dispersão 

relativamente à respetiva localização;  
• Impossibilidade em assegurar uma cobertura 

razoável para os riscos identificados e 

solicitações, atento o número limitado de 

recursos humanos; 
• Limitações orçamentais que obstaculizam a 

capacidade de promover a formação dos 

recursos humanos, além de outros projetos que 

são necessários implementar. 
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Oportunidades:     

• Sensibilidade da tutela para a resolução dos 

constrangimentos relativos aos meios físicos e 

humanos; 

• Entrada em vigor do SNC-AP e consequente 

reforço da prestação de contas e do controlo 

das finanças públicas; 

• Sintonia com a tutela no que concerne ao 

modelo de intervenção da IRF. 

• Projeto de reforma do modelo de controlo 

interno e auditoria, integrado no processo de 

reforma orçamental;  

• Maior sensibilização e espírito de colaboração, 

dos agentes e respetivas instituições, para o 

contexto da intervenção da IRF; 

• Linhas orientadoras estratégicas para a IRF 

exaradas no Programa de Governo para 

2019/2023;  

• 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;  

• Protocolo celebrado com o IMPIC que 

permitirá um acesso alargado à base de dados 

aquele organismo; 

• Possibilidade dos colaboradores da IRF 

acederem ao curso de Pós-Graduação e 

Controlo Financeiro e Orçamental, resultante 

de um projeto de colaboração entre a 

Universidade Nova e a IGF 

Ameaças:  

• Dificuldade no recrutamento de 

colaboradores com experiência e perfil 

adequados, bem como, os inerentes 

condicionalismos financeiros que estão 

subjacentes aos processos desta natureza; 

• Oferta formativa insuficiente/ desadequada 

em algumas áreas de especialização;  

• Inexistência de um sistema de informação 

que permita uma coordenação e gestão da 

atividade da IRF, mais eficaz e eficiente; 

• Publicação de diplomas que atribuem novas 

competências à IRF, sem o necessário 

reforço de recursos humanos; 

• Elevado número de solicitações externas, 

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; 

• Limitação de deslocação, por força das 

caraterísticas específicas da Região, o que 

agrava fatores limitativos enunciados, 

nomeadamente em matéria Formação dos 

Recursos Humanos. 
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4. Principais medidas a implementar  

4.1.  Recursos Humanos  

A IRF, teve nos últimos dois anos uma estratégia que, fundamentalmente, teve como grande 

objetivo o de recuperar e concluir trabalhos de auditoria que por diversos motivos estavam por 

finalizar. Ou seja, em 2018 e 2019, foram dadas diretrizes que priorizaram esses trabalhos, de 

forma a que fosse possível a sua conclusão num “timing” que permitisse, na medida do possível, 

salvaguardar os efeitos práticos das mesmas e como tal, contribuir para um maior e melhor rigor e 

controlo das Finanças Públicas. 

Com a finalização desta fase em 2019, perspetivava-se que em 2020, fosse possível, não só 

estabilizar um programa de auditorias, como também, reforçar o quadro de inspetores e de pessoal 

afeto ao Apoio Técnico, fundamentais para a concretização dos objetivos a que nos propomos. 

No que concerne aos inspetores, apontávamos como solução equilibrada atentos a todos os 

condicionalismos existentes, estabilizar o corpo de inspetores em 16. Como já referido em idêntico 

documento relativo a 2019, ocorreu a saída de 2 colaboradores da área jurídica, sendo que, em 

2020 registou-se a saída de mais um elemento, curiosamente, também da área jurídica. 

Para tentar minimizar toda esta situação, no decurso de 2020, foram lançados diversos 

procedimentos, numa 1.ª fase de recrutamento interno (mobilidade) e posteriormente um concurso 

externo de recrutamento. 

Como se poderá depreender, a IRF debate-se com um duplo problema, um do número de inspetores 

afetos que é de fato muito reduzido e um outro, originado pela quase inexistência de inspetores na 

área jurídica o que limita sobremaneira o desenvolvimento normal do trabalho, onde o caráter 

multidisciplinar das equipas de auditoria é um elemento determinante. 

Tendo em conta todo um conjunto de variáveis que estão inerentes ao recrutamento de pessoal e à 

especificidade da categoria de inspeção, prevê-se que, somente, em 2021, o corpo de inspetores da 

IRF tenha 14 elementos efetivos e se garanta também um equilíbrio de valências técnicas. 

No que concerne à Estrutura de Apoio Técnico, desde 2019, com a saída do único elemento que 

prestava apoio na área jurídica, ficou sem qualquer colaborador. Esta é também uma situação que 

urge ultrapassar, de forma a que seja garantido apoio técnico às equipas de auditoria, o que é 

deveras importante, tanto em termos de aprofundamento de algumas matérias de maior 

complexidade, como também, sempre que haja necessidade de suprir problemas que decorram do 
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equilíbrio técnico das equipas de auditoria, nomeadamente, no que respeita à respetiva 

multidisciplinaridade. Neste sentido, esperamos que no âmbito da mobilidade venha a ser possível 

desenvolver algum processo que permita a afetação de um técnico superior à Estrutura de Apoio 

Técnico. 

Tendo em conta toda a situação, esperamos que em 2021, seja possível afetar 4 inspetores da área 

jurídica, cujos processos já estão em curso, bem como, afetar um técnico superior à Estrutura de 

Apoio Técnico. 

 

4.2 Formação  

Consciente do quanto é determinante a formação para a IRF, continuaremos a dar absoluta 

prioridade a esta matéria de forma a garantir a adequação dos conhecimentos dos colaboradores da 

IRF para os trabalhos que têm que desenvolver. 

Neste sentido, a lógica da formação contínua, parece-nos ser a que melhor se adapta às 

necessidades e especificidades da IRF, se bem que, em determinadas matérias, a lógica inerente à 

formação poderá revestir características diferentes. 

Assim, a IRF irá desenvolver as diligências que contribuam para uma dinâmica formativa que 

atenta aos objetivos e que garantam em permanência a atualização dos conhecimentos e o 

aprofundamento dos mesmos, garantindo-se assim, que o pessoal afeto à IRF a todo o momento, 

está apto a desempenhar as funções que lhes compete. Para o ano de 2021, pretende-se dar 

continuidade às medidas que promovam a formação dos colaboradores, destacando-se nesta 

matéria, as seguintes: 

 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 conhecimentos 

técnicos e metodologias de trabalho por parte dos órgãos de controlo interno;   
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 No âmbito do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno, desenvolver 

contatos visando a partilha de conhecimento com as várias instituições que integram 

aquele órgão; 

 Aprofundar as relações com a Inspeção-Geral de Finanças (IGF), visando em particular 

a colaboração daquela instituição no contexto do processo formativo dos colaboradores 

da IRF;  

 Aprofundar o relacionamento entre a IRF e o IMPIC, na esteira da lógica de colaboração 

que o protocolo celebrado em 2019, consubstancia; 

 Participação na Pós-graduação em Gestão e Controlo Financeiro e Orçamental promovida 

pela Universidade Nova em parceria com a IGF, de 2 inspetores do quadro da IRF, 

havendo a possibilidade de outras inscrições para o período de 2020/2021. 

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

conhecimentos;  

 Caso exista uma conjugação de fatores, financeiros, de oportunidade e de qualidade, 

promover a realização de sessões de formação que privilegiem uma estreita lógica entre 

a forma de transmitir os respetivos conteúdos e a especificidade da atividade de auditoria. 

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

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

 

4.3 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.  
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4.4 Recursos materiais e tecnológicos  

 

• Instalações  

Como já tem sido diversas vezes referido as atuais instalações estão situadas em locais 

relativamente dispersas o que, não raras vezes, torna um pouco mais difícil, promover trabalho de 

grupo, nomeadamente das equipas de auditoria, situação esta que constitui o maior 

constrangimento. Neste sentido, no decurso de 2021, serão desenvolvidos contatos junto da tutela 

com o objetivo de ser equacionada a afetação de mais 2 espaços à IRF. Um seria para acomodar 3 

a 4 pessoas e que decorrem da afetação de pessoal à IRF, salientando-se que estão a decorrer 

processos tendentes aos recrutamentos (2 inspetores em fase de estágio na sequência de um 

processo de mobilidade e um concurso externo, já a decorrer, para o recrutamento de 2 inspetores 

da área jurídica). 

Por outro lado, a afetação de um pequeno espaço com capacidade para reunir entre 4 a 5 pessoas, 

é essencial para o já mencionado trabalho de equipa, assim como, para a realização de reuniões 

com elementos de entidades terceiras, em que é fundamental garantir condições de algum recato 

que está subjacente à delicadeza do próprio trabalho de auditoria. 

• Tecnologias de informação  

Como já foi referido no Plano de Atividades de 2020, é importante que todos os colaboradores da 

IRF, disponham de um equipamento fixo, tecnologicamente avançado e que garanta a utilização 

plena e com qualidade, das funcionalidades necessárias ao trabalho que desempenham. 

Por outro lado, e porque há muitas vezes que desenvolver o trabalho no exterior, é fundamental 

que os equipamentos portáteis, designadamente os que estão atribuídos aos inspetores, terão que 

permanecer afetos ao serviço. 

Estas 2 vertentes, equipamentos fixos e portáteis, constituem um fator muito importante para o 

normal desenvolvimento do trabalho da IRF, e como tal, esta nota é de grande pertinência. 

Atendendo às especificidades da Região, nomeadamente à sua natureza de ultraperiferia, propomo-

-nos analisar com a Direção Regional de Informática, a criação/adaptação de um espaço com as 

valências de equipamento e tecnologias, que garantam, com a qualidade que se requer, a realização 

de sessões de videoconferência. 
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Esta é na realidade uma ferramenta de grande utilidade para que se ultrapassem as barreiras, que 

frequentemente, se colocam a quem desenvolve a sua atividade em regiões com as especificidades 

da RAM. Maior acuidade tem um projeto desta natureza, com as situações de pandemia, como 

aquela que irrompeu a nível global, no 1.º trimestre de 2020. 

 

• 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.  

 

• Sistema de gestão da informação e da documentação  

Tendo em conta que a IRF foi um dos serviços da Vice-Presidência, onde foi implementado o 

“iDok”, pretende-se que da sua utilização resultem reais avanços, tanto ao nível de um adequado 

“work flow” dos processos, como também, que se desenvolva uma lógica adequada de gestão 

informática arquivística. 

 

4.5 Cooperação interinstitucional  

 

O relacionamento com as várias entidades de controlo é um fator incontornável, visando uma 

melhor coordenação da intervenção da IRF no contexto mais alargado em que a sua atividade pode 

e deve ser encarada. Neste sentido, sempre tem constituído uma prioridade para a IRF, dar um 

enfoque muito particular a tudo quanto possa contribuir para esta vertente de cooperação. 

Com a Autoridade de Auditoria (IGF), com a qual mantemos um protocolo que abrange a formação 

e o desenvolvimento de ações de controlo conjuntas, temos ao longo dos anos mantido contatos 

regulares, com o objetivo de reforçar os laços de colaboração, alargando o âmbito das áreas em 

que já colaboramos, designadamente no contexto da reforma do modelo de controlo interno e 

auditoria, entre outros. 
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Esperamos que em 2021 haja, nestas matérias, uma dinâmica renovada, ultrapassando-se um 

período de relativa estagnação, o qual em grande parte, está associado à pandemia do COVID-19. 

Ainda no que diz respeito à cooperação interinstitucional, consideramos ser essencial que se 

revitalize a atividade do Conselho de Coordenação do Sistema de Controlo Interno. Na realidade, 

este órgão, que é presidido pelo Inspetor-Geral de Finanças e que integra a quase totalidade das 

inspeções setoriais nacionais, além das Inspeções Regionais das Regiões Autónomas, poderia e 

deveria protagonizar uma ação mais permanente em matéria de cooperação e no debate das 

questões mais relevantes e que são comuns a todos os órgãos de auditoria. Consideramos 

fundamental que tal venha a acontecer e que, com a regularidade, pelo menos semestral, sejam 

promovidas reuniões onde sejam abordadas as questões de interesse comum. 

De uma forma genérica, os objetivos em matéria de cooperação interinstitucional centram-se nos 

seguintes: 

 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.  

Com outros órgãos que institucionalmente a IRF se articula no âmbito do que está normativamente 

estabelecido, designadamente a Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC) e a 

Procuradoria-Geral da República (PGR), a IRF tem toda a disponibilidade e interesse, que a relação 

institucional seja profícua e constitua um elemento potenciador para a prossecução dos objetivos 

inerentes à intervenção de cada uma. 

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

Regional, será importante reforçar os canais de comunicação, realçando-se a Direção Regional de 

Orçamento e Tesouro (DROT), atendendo ao importante papel que aquela entidade assume no 

âmbito do sistema de controlo interno o que passará, naturalmente, por uma articulação e 

concertação com a Direção Regional Adjunta de Finanças para agilizar a comunicação.  
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4.6 Procedimentos e metodologias de trabalho  

A determinação dos trabalhos a serem desenvolvidos pela IRF, tem subjacente um conjunto de 

variáveis que são os fatores críticos que consideramos serem fundamentais para estabelecer uma 

programação das intervenções a serem efetuadas. 

Desde logo, há que ter em linha de conta os recursos humanos que efetivamente estarão em 

condições de desenvolver o seu trabalho. Daqueles que já integram a carreira de inspeção, aos que 

se encontram em fase de integração na carreira e dos recrutamentos, desde que, em relação a estes 

últimos, exista no plano formal as condições de serem integrados na estrutura da IRF. Há assim, 

que analisar e ponderar o trabalho passível de ser desenvolvido, sabendo-se que as realidades de 

experiência e conhecimento em funções inspetivas, varia em função do percurso profissional dos 

inspetores da IRF, das suas capacidades e motivação. 

Pondera-se também proceder a alguns ajustamentos à atual Lei Orgânica, porque julgamos que 

poderão ser introduzidos ao nível institucional/organizacional, fatores que permitam melhorar 

procedimentos e metodologias de trabalho. 

Assim, no âmbito do Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2016/M, de 2 de maio, serão propostos 

ajustamentos à atual estrutura que permitam criar funcionalidades passíveis de proporcionar um 

incremento dos níveis de coordenação e de controlo de qualidade, nomeadamente no que concerne 

à atividade de auditoria. 

Há que ter também em devida consideração o universo de entidades que estão na esfera da 

intervenção da IRF, procurando-se na medida do possível, não descurar da programação em função 

da natureza jurídica das mesmas. 

No que concerne à matriz de riscos da IRF, dever-se-á analisar as várias informações que a mesma 

contém, no sentido de que as mesmas, constituam um elemento de grande pertinência nessa análise 

programática. 

Por outro lado, e no que concerne à atividade de outras entidades com competências em matéria 

de auditoria/inspeções, procuramos sempre que possível, evitar sobreposições na programação a 

estabelecer. Ainda no âmbito da intervenção de outras entidades, nomeadamente a Procuradoria-

Geral da República, procuramos corresponder às solicitações de colaboração, à qual damos a nossa 

maior atenção, desde que, não fiquem em causa o cumprimento da programação traçada pela IRF 

para o ano. 
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São estas, os fatores que são preponderantes no âmbito da programação da atividade da IRF, sendo 

a respetiva análise a base para a programação da atividade da IRF. 

No ano de 2021 será dada continuidade ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de procedimentos, 

modelos e ferramentas de trabalho, numa aposta na harmonização, simplificação de processos e 

desmaterialização.   

5. Objetivos estratégicos para 2021 

O estabelecimento de um Plano de Atividades, independentemente do curto prazo que a própria 

dimensão temporal indicia, tem na sua base uma estratégia para a qual as ações definidas neste 

Plano de Atividades, serão contributos no sentido da sua progressiva materialização.  

É esta coerência entre o patamar estratégico e operacional, que constitui o desafio deste Plano de 

Atividades, de forma a que da sua concretização resultem efetivos avanços na prossecução dos 

objetivos estratégico. 

É este o grande desafio que renovamos ano após ano e que procuramos que dos mesmos resultem 

avanços, fruto da consolidação da experiência, conhecimento e prática, que este exercício de 

articulação estratégico com o operacional, proporciona. 

Tal como já tinha sido abordado em documentos anteriores e apesar de não se terem registado 

avanços na implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, designadamente em relação ao 

modelo de controlo interno, naturalmente que esta matéria constituirá sempre um referencial 

estratégico para a IRF. 

Refira-se ainda que, para dar cumprimento ao objetivo preconizado no Programa de Governo para 

2019-2023, 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 o futuro.  

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.  

A formulação dos objetivos estratégicos centra-se fundamentalmente em 3 grandes desígnios que 

devidamente enquadrados na atividade que a IRF irá desenvolver no “terreno”, permitirão 
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assegurar que se estão a observar as bases concecionais que levaram à criação da IRF no âmbito 

da Administração Pública Regional. 

Como poderá ser verificado, os objetivos estratégicos que estão definidos têm uma abrangência 

que não é passível de delimitação e que têm a particularidade de, no seu conjunto, concentrarem e 

corporizarem os fundamentos, que no nosso entendimento, devem ser os fatores que são inerentes 

às entidades com competências inspetivas. 

Neste sentido, nunca será demais citar que a IRF tem uma ação preventiva, para que se minimizem 

as situações que consubstanciam a prática de irregularidades e também de apresentar 

recomendações, que venham a contribuir para a melhoria contínua e do reforço do rigor e controlo 

das finanças públicas. 

Realçamos o que é referido no parágrafo anterior a lógica da melhoria contínua, que na prática, se 

entronca no próprio caráter intemporal que estão subjacentes aos objetivos estratégicos. 

É este princípio de superação que procuramos sempre alcançar, não abdicando em cenário algum, 

da estrita coerência com a estratégia da IRF. 

Neste sentido, a lógica de intervenção da IRF assenta nos seguintes objetivos estratégicos: 

 

Objetivos e Atividades a Desenvolver  

O1: Acrescentar valor para as entidades inspecionadas  

Criar valor acrescentado para as entidades inspecionadas, irá refletir da parte da IRF uma 

contínua preocupação no reforço da qualidade das ações a serem desenvolvidas, da 

tempestividade das mesmas e de uma correta aferição e identificação das áreas e tipologias 

de riscos. 

  

O2: Reforçar o capital humano da IRF e respetivas competências  

A progressão dos índices de qualidade relativos ao trabalho desenvolvido pela IRF é 

fundamental nesta lógica de melhoria contínua da respetiva intervenção. Neste sentido, o 

elemento mais importante e decisivo para esse aumento de qualidade é inquestionavelmente 

a formação dos recursos humanos. A adequação permanente dos seus conhecimentos e 

competências, alicerçado numa política de formação contínua compatível com as 
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necessidades é um fator incontornável para que se atingem os patamares de qualidade que se 

pretendem. 

Inerente ao fator recursos humanos e à expressão do quanto é importante a respetiva 

formação, introduz-se também uma outra componente, não menos importante e cujos 

princípios se encontram estabelecidos nos designados objetivos comuns de gestão de serviços 

públicos. Neste sentido, procurar-se-á implementar medidas que contribuam para a boa gestão 

dos trabalhadores, procurando reforçar os seus índices de motivação e bem-estar e 

estimulando também a sua participação nos processos que permitam potenciar os níveis de 

eficácia e eficiência do serviço, à luz dos orientações estratégicos que estão subjacentes á 

modernização e simplicação administrativa. 

Por outro e numa perspetiva de garantir uma boa cobertura de intervenções no âmbito do 

universo de entidades às quais a IRF exerce a suas competências, é fundamental que se criem 

condições para dotar a IRF de uma estrutura de pessoal compatível com esse objetivo. 

  

O3: Criar sinergias com outros organismos de controlo  

Porque a colaboração entre as instituições é fundamental, dar-se-á sempre prioridade a todas 

as iniciativas que promovam condições formais e até informais, para o reforço da cooperação. 

Numa região ultraperiférica este objetivo é ainda mais premente, sendo uma forma de esbater 

alguns problemas que decorrem do afastamento dos centros de decisão e até de debate, no 

âmbito da atividade inspetiva. 

Neste sentido e no âmbito da participação da IRF no Conselho de Coordenação do Sistema 

de Controlo Interno, procurar-se-á promover este processo. 

 

 

6. Objetivos operacionais para 2021 

No contexto dos objetivos estratégicos definidos, cuja abrangência e temporalidade foram 

abordados no respetivo capítulo, podendo os mesmos serem qualificados com desígnios 

estratégicos e que, como tal, constituirão as grandes referências que nortearão toda a atividade da 

IRF. 

Assim, neste capítulo, abordaremos os objetivos operacionais que entendemos serem os mais 

adequados no contexto estratégico e que, como poderão verificar, têm subjacente a lógica de 

reforçarmos a qualidade do trabalho e dos respetivos resultados. É esta simbiose entre o estratégico 
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e o operacional que é fundamental para que se mantenha com coerência um rumo bem definido e 

devidamente sustentado, tanto a montante com a jusante. 

Neste sentido, apresentamos os objetivos operacionais para 2021, alinhados à estratégia 

estabelecida e nos pressupostos que estiverem na base da sua formulação. 

 Reforçar as ações inspetivas e a respetiva abrangência/cobertura 

A melhoria contínua do trabalho produzido pela IRF é um elemento decisivo para que a sua ação 

seja um elemento importante na melhoria da Administração Pública Regional, em termos de 

eficácia e eficiência, nomeadamente no que concerne ao controlo e rigor das Finanças Públicas. 

Numa perspetiva de teor mais quantitativo, mas também indissociável do aspeto qualitativo, 

procurar-se-á aumentar os níveis de cobertura relativamente ao universo das entidades abrangidas, 

no âmbito das competências atribuídas à IRF. Realce-se que a disseminação de resultados, desde 

que possível, poderá também constituir um fator que de forma indireta contribua para alargar os 

níveis de cobertura. 

 Melhorar a tempestividade dos resultados das ações promovidas pela IRF 

Propõe-se a IRF, com a implementação deste objetivo operacional, salvaguardar os efeitos que 

decorrem das auditorias realizadas, de modo a que a eficácia e a eficiência das mesmas não estejam 

em causa. Neste sentido, é fundamental um planeamento adequado dos trabalhos que permita o 

seu desenvolvimento harmonioso. 

Não raras vezes, e porque os trabalhos de auditoria têm também a participação de terceiros, desde 

logo os colaboradores das entidades auditadas, até aos peritos, quando tal se justifica, o que motiva 

situações em que pela intervenção destes agentes há a necessidade de ajustarmos o planeamento 

da ação. Neste contexto e independentemente da flexibilidade e tolerância que deve estar 

subjacente a intervenção da IRF, há que discernir de forma pragmática os limites desse 

relacionamento. A tempestividade dos resultados das ações inspetivas e o trabalho que é 

desenvolvido e respetiva produtividade associada, são fatores que terão que ser levados em linha 

de conta. 
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 Operacionalização dos objetivos comuns de gestão de serviços públicos 

Com a inclusão deste objetivo operacional e no que concerne às especificidades inerentes ao que é 

a intervenção da IRF, procura-se dar uma maior amplitude às medidas de política na área dos 

Recursos Humanos. 

Os Recursos Humanos e em particular a sua formação é um elemento transversal a qualquer 

estratégia, pelo que, este objetivo é por si só um elemento essencial à prossecução, em maior ou 

menos grau, de todos os outros. 

No que concerne à formação dos colaboradores da IRF, é fundamental abordar essas acções numa 

perspetiva de formação contínua, procurando enquadrá-los em ações que abordem áreas 

emergentes, ou que promovam a atualização e especialização, garantindo-se que os colaboradores 

da IRF, têm as competências e conhecimentos necessários para os trabalhos que efetuam. 

Esperemos que no quadro institucional da Administração Pública Regional, nomeadamente a 

Direção Regional de Administração Pública e da Modernização Administrativa, se criem 

condições efetivas para que se proporcione uma oferta formativa que vá de encontro às 

necessidades e expetativas dos organismos. 

Por outro lado, ter-se-á uma particular atenção no que respeita à boa gestão dos trabalhadores na 

versão do que está estabelecido na proposta do Decreto-Legislativo Regional (DLR), que aprovará 

o Orçamento Regional (OR), para 2021. Fundamentalmente, implementar-se-ão medidas numa 

lógica de boa gestão dos trabalhadores nas diversas vertentes que o projeto de diploma acima 

referenciado contempla. 

Daremos a devida prioridade a projetos que pelas suas características permitam um grande 

envolvimento dos trabalhadores e cujo desenvolvimento possa proporcionar avanços em matéria 

de simplificação e modernização administrativa. Neste sentido, a prioridade acima referida ir-se-á 

consubstanciar em todo um conjunto de medidas que potencie a ação do trabalhador em benefício 

da própria intervenção da IRF e que valorizem e que incuta neste o quanto é determinante a sua 

contribuição para o trabalho que é produzido. 

Naturalmente, que sempre que for pertinente a intervenção da IRF, não nos eximiremos de o fazer 

em outros domínios da gestão dos serviços públicos, nomeadamente, a transição digital e o 

incremento de serviços por via eletrónica. 
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 Reforçar os mecanismos de cooperação e colaboração 

Esta vertente de cooperação e colaboração, é para a IRF um princípio de gestão que terá que 

constituir uma prioridade da sua atividade e da filosofia de intervenção. A prática da atividade 

inspetiva, onde operam diversas entidades com competências na matéria, deverá ter por essas 

razões uma determinada articulação que permita que se estabeleçam planos de ação que permitam 

alargar as bases do diálogo e de entendimento. Há todo um conjunto de questões que poderão ser 

abordadas, tais como as que pela sua natureza e especificidade, proporcionem avanços no âmbito 

da atividade inspetiva e potenciem a harmonização de metodologias e práticas, respeitando sempre 

a identidade e independência de cada uma das entidades. 

Com alguma concertação poder-se-á potenciar o trabalho de cada um dos organismos e evitarmos 

situações de sobreposição de ações e potenciarmos eventuais complementos de trabalho.  

Todavia, no plano da cooperação e colaboração, consideramos ser fundamental que a nível 

institucional sejam promovidas reuniões de trabalho, com o objetivo de debater questões de 

interesse comum, proporcionando também, que se estreitassem contatos com as demais entidades. 

Neste sentido, o Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno, tem todas as condições 

para se constituir no órgão privilegiado para aprofundar e desenvolver a cooperação ao nível das 

inspeções sectoriais, sendo também, decorrente da participação no mesmo, um elemento 

potenciador de contatos informais e de troca de informação, que são fatores cruciais para uma 

posterior formalização desse relacionamento. 
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7. Projetos a realizar  

 

7.1. Auditorias e outras ações de controlo  

Tendo em conta as várias premissas que em capítulos anteriores se referenciaram, nomeadamente, 

âmbito de intervenção da IRF, área de incidência da auditoria, matriz de riscos e disponibilidade 

de recursos humanos, especialmente de inspetores, foram definidas 11 ações de controlo a realizar 

durante o ano de 2021. 

Frise-se que, a nível de inspetores, 2 estão em mobilidade decorrendo o processo para a eventual 

consolidação na categoria de inspeção, sendo que, os outros 2 elementos, o respetivo procedimento 

(concurso externo) está a decorrer. Naturalmente, que o fato de 4 dos 14 inspetores que estarão 

afetos à estrutura em 2021 se encontrarem em processo de consolidação na carreira, tem influência 

no trabalho a ser produzido, tanto a nível dos próprios, como também, ao nível dos inspetores 

responsáveis pela Formação Teórica e em contexto de trabalho. 

Todavia estamos perante um exercício previsional, que no caso do trabalho de auditoria, está 

sujeito a muitas variáveis e contingências que, não raras vezes, não são passíveis de serem 

controladas. Como exemplo paradigmático e adaptado às circunstâncias atuais, cita-se a situação 

de pandemia e respetivos efeitos.  

Assim, tendo em consideração o carácter de alguma falibilidade que é inerente a qualquer previsão, 

faço notar que no contexto das tipologias enunciadas, haverá sempre a possibilidade de se 

registarem alterações, que caso sejam de caráter quantitativo, por influência dos já mencionados 

fatores, poderão implicar alterações, sejam no sentido de aumento ou diminuição das ações 

previstas.  

 

7.1.1. 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.  
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Quadro 2 – Ações de controlo previstas para 2021 - APR 

Temática N.º de 

Ações 

Cumprimento Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 1 

Subsídios e apoios atribuídos  1 

Conformidade legal de despesas com o pessoal 1 

Contratação Pública 2 

Total 5 

 

7.1.2. 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.   

 

Quadro 3 – Ações de controlo previstas para 2021 - SPE 

Temática  N.º de 

Ações 

Cumprimento Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso  2 

 Total 2 

 

7.1.3. 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;  
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c) Ações de averiguação e esclarecimento decorrentes da atividade inspetiva.  

  

Quadro 4 - Ações de controlo previstas para 2021 - AA 

Temática    N.º de 

Ações 

 

Procedimentos e controlo interno relativos à cobrança de receitas ou 

concessão de subsídios 

Averiguação da legalidade de atos praticados 

   2 

 

2  

   Total 4  

   

7.2. Ações de apoio técnico especializado  

No âmbito das ações de apoio técnico especializado à tutela, prevê-se para 2021 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 2021, conforme 

previsto no artigo 20.º do DLR 12/2015/M, de 21 dezembro3, 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;  

d) Elaboração de relatórios semestrais relativos ao grau de implementação das 

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

Presidente;  

                                                           
3 Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração regional autónoma da Madeira.  
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e) Prestação de informações e contributos ao Conselho de Coordenação do Sistema de 

Controlo Interno, no âmbito, nomeadamente, do Plano de Atividades e Relatório de 

Atividades, dessa entidade. 

  

7.3. 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 melhoria contínua dos 

serviços prestados.   

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;  

• Elaboração do relatório anual do PPRCIC da IRF respeitante a 2020 e revisão do PPRCIC; 

• Manutenção da página da IRF na Internet atualizada;  

  

Projetos novos:  

• Elaboração do Relatório de Atividades da IRF respeitante a 2020;  

• Preparação do Plano de Atividades e do QUAR da IRF para 2022;  

• Participação na elaboração da CRAM de 2020 e na proposta de ORAM para 2022;  

• Harmonização dos papeis de trabalho. 

 

8. Recursos  

8.1. Recursos Humanos  

 

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

no ano de 2018 e perspetivadas para 2019.  
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Quadro 5 – Evolução prevista dos recursos humanos 

Grupo de 

Pessoal 

Cargo/ Carreira/ 

Categoria 

Situação a 

31/12/2019 

Movimentos ano 

2020 
Situação a 

31/12/2020 

Previsto 

31/12/2021 
Saídas Entradas 

Dirigente 
Direção superior 1 0 0 1 1 

Direção intermédia 1 0 0 1 2 (a) 

Técnico 

Superior 

Inspetor  11 1 2 12 16 (b) 

Técnico Superior 0 0 0 0 0 

Administrativo 

Assistente Técnico/ 

Coordenador 

Técnico 

2 0 0 2 2 

TOTAL 15 1 2 16 21 
(a) De acordo com o previsto na proposta de alteração orgânica, a ser apresentada oportunamente. 

(b) Prevê-se a entrada de 2 inspetores da área jurídica, estando a decorrer o concurso externo, e a entrada de 2 inspetores da área 

financeira, através de mobilidade intercarreiras. 

 

8.2. Recursos Financeiros  

Para o desenvolvimento das suas atividades, a IRF conta com um orçamento para o ano de 2021 

de 829.948€, distribuído em rubricas do funcionamento normal e do plano de investimentos, 

conforme apresentado no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Evolução prevista dos recursos financeiros 

          Unid: euro 

Descrição 

2020 2021 

Dotação 

Corrigida 

Execução Orçamental 
Orçamento 

aprovado Comprometido Pago 

Despesas de Funcionamento 839 361 720 271 647 657 811 948 

  Despesas com pessoal 825 070 719 881 647 277 800 648 

  Aquisições de bens e serviços 14 291 390 380 11 300 

Investimentos do Plano 5 100 4 920 4 920 18 000 

Total 844 461 725 191 652 577 829 948 

Nota: Quadro preenchido de acordo com execução e proposta de orçamento de 2021, em Dezembro de 2020 

No que respeita aos Investimentos do Plano, está previsto o projeto “Reforma do Controlo Interno 

e Auditoria” que tem uma dimensão de intervenção que se pretende, seja o mais abrangente 

possível, dentro do contexto e coerência que estão implícitos aos projetos relativos aos 

Investimentos do Plano. 
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Assim, e porque a própria reforma do modelo de controlo interno e auditoria, que estando 

formalmente em curso, não apresenta evolução significativa, estão previstos neste projeto todo um 

conjunto de ações de formação, seminários, colóquios e reuniões com entidades direta ou 

indiretamente envolvidas nos processos inspetivos.  

Naturalmente, que em concomitância com estes objetivos mais gerais, asseguramos com estes 

projetos a formação do pessoal da IRF, especialmente em matérias de recente aplicação, como é o 

caso do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, que é na prática, 

um instrumento nuclear para a prossecução dos objetivos que a LEO enuncia. 

 

8.3. Recursos Materiais e Tecnológicos  

O quadro abaixo sintetiza os equipamentos informáticos existentes na IRF em 31/12/2020, bem 

como as necessidades para 2021, atendendo aos movimentos de recursos humanos que se espera 

ocorrerem nesse ano bem como à necessidade de complementar equipamentos.  

 

Quadro 7 – Evolução prevista dos equipamentos informáticos 

  Unid: unidade 

Tipo de equipamento 2020 Estimativa 

2021 

Computadores Pessoais 7 21 

Portátil 12 12 

Impressora 2 2 

Impressora Etiquetas 1 1 

 

Na prática as alterações relativamente ao ano de 2021, comparativamente ao ano anterior, está 

explicada de forma detalhada no capítulo 4.3 – Recursos e Materiais Tecnológicos. 

Frisamos uma vez mais o quanto é importante a afetação de equipamentos fixos aos colaboradores 

da IRF, por questões de evidente degradação e obsolescência dos equipamentos que lhe estão 

atribuídos, ao mesmo tempo que a manutenção dos portáteis, apesar dos problemas que  denotam,  

é fundamental para o trabalho no exterior o que em matéria de auditoria é muito frequente, pelo 

que são essenciais no âmbito dos respetivos projetos. 
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9. Nota Final  

Este documento agora apresentado reflete um amplo conjunto de análises e respetivas ponderações, 

nos vários fatores que consideramos serem importantes para a conceção/construção deste Plano de 

Atividades para o ano de 2021. 

Na esteira da linha conceptual que esteve subjacente à elaboração deste Plano de Atividades, nunca 

será demais realçar o caráter dinâmico que o mesmo tem, numa lógica de adotar sempre as medidas 

e ações que reforcem as mais valias da intervenção da IRF. 

É neste sentido, que o Plano tem uma margem de maleabilidade para acomodar alguns 

ajustamentos que são normais e decorrem da sua génese, nomeadamente o caráter de 

previsibilidade, que confiamos estar bem alicerçada num exercício de planeamento, que está bem 

vincado no Plano, apesar do caráter operacional do mesmo. 

Naturalmente, que situações que tenham uma repercussão mais estruturante no âmbito deste 

documento, deverá ser formalizado junto da tutela uma proposta de alteração. Se bem que seja um 

exemplo pouco normal, tivemos em 2020 a situação gerada pela pandemia COVID-19, que obrigou 

a que fosse necessário introduzir ajustamentos significativos. 

Julgamos que a já mencionada forma como foi construído este Plano, facilitará a apreciação do 

mesmo e de eventuais alterações que o futuro determine. 

 

Que fique bem claro que, salvo situações em que a intervenção da IRF seja inadiável, será 

sempre privilegiado o cumprimento do Plano de Atividades aprovado para o ano de 2021, 

constituindo este o documento de referência que norteará toda a ação da IRF.  
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Anexo I – Siglas e Acrónimos  

AA Administração Autárquica 

APR Administração Pública Regional 

CPC Conselho de Prevenção da Corrupção 

CRAM Conta da Região Autónoma da Madeira 

DLR Decreto Legislativo Regional 

DRR Decreto Regulamentar Regional 

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 

DRPI Direção Regional do Património e Informática  

PGR Procuradoria-Geral da República 

PPRCIC  Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

QUAR  Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RAM Região Autónoma da Madeira 

SCI Sistema de Controlo Interno 

VPSNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

SPE Setor Público Empresarial 

SRMTC Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas 

 


