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ENQUADRAMENTO

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da SecretariaGeral do ex-Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território (SG
ex-MAMAOT), doravante também designada por SG, dá resposta à Lei n.º 54/2008, de 4 de
Setembro que criou o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), que funciona junto do
Tribunal de Contas, tendo por missão o desenvolvimento de atividades no âmbito da
prevenção da corrupção e infrações conexas.
Face

à

fusão

das

Secretarias-Gerais

dos

extintos

Ministérios

da

Agricultura,

do

Desenvolvimento Regional e das Pescas (MADRP) e do Ambiente e do Ordenamento do
Território (MAOT), ocorrida em 2011, optou-se por prosseguir o Plano do MADRP, até à
elaboração do presente documento.
O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas deve ser entendido como
um documento dinâmico, periodicamente revisto, de modo a enquadrar-se nas reais
necessidades dos organismos.
O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da SG, pretende ser um
processo contínuo de análise dos riscos inerentes ao desenvolvimento das suas atribuições e
competências e um instrumento relevante na sua atividade que permita o desenvolvimento de
uma relação mais transparente com os clientes/utentes.
Trata-se, pois, de um documento que visa acautelar aspetos fundamentais na tomada de
decisões que sejam conformes com a legislação vigente, com as normas em vigor e com as
obrigações contratuais em harmonia com os valores definidos para a instituição.
Através da melhoria da gestão de riscos, procurar-se-á desenvolver normativos internos e
mecanismos de controlo que enquadrem o ambiente ético que se pretende atingir.
Nestes termos, procede-se à reformulação do PPRCIC, abrangendo-se todas as áreas de
atuação da SG, algumas não incluídas no Plano do MADRP, de modo a criar um instrumento de
gestão estratégico, o qual será um documento de apoio à tomada de decisões, complementar
ao Plano de Atividades.
Considera-se que o ambiente ético da SG não configura uma situação preocupante em termos
de comportamentos que indiciem práticas detetáveis de corrupção ou de infrações conexas.
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Importa, no entanto, minimizar/anular os riscos sistémicos próprios da atividade da SG,
nomeadamente através do fortalecimento dos mecanismos de controlo interno, privilegiando
as competências internas, e agilizando os processos de trabalho, instrumentos que se
consideram de maior relevo para enquadrar o ambiente ético que se pretende atingir e que
são aspetos essenciais a ter em conta no Plano, cujo desenvolvimento se avaliará no respetivo
Relatório de execução.
Desta forma, e tendo por base à Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro e as orientações do CPC,
elaborou-se o presente Plano que se encontra dividido em seis partes distintas, mas
interligadas entre si.
Na primeira parte, faz-se a abordagem do contexto estratégico, da Visão, da Missão, dos
Valores, das Atribuições e do quadro legal de enquadramento da Secretaria-Geral.
Na segunda parte, desenvolvem-se os aspetos da estrutura organizacional e respetivo
ambiente interno, identificando-se os clientes e os responsáveis pelos diversos setores e pela
aplicação das Medidas de Prevenção a implementar.
Na terceira parte, explanam-se os objetivos do Plano bem como a metodologia a seguir.
Na quarta parte, procede-se à tipificação e descrição dos riscos na organização, respetivas
medidas de prevenção e evidências de controlo. Neste capítulo, identificam-se ainda, os
princípios de força subjacentes às medidas propostas.
Na quinta parte, apresenta-se a “Matriz de Prevenção” que identifica a intensidade do risco –
por setor, o que permite direcionar as prioridades de prevenção.
Na sexta e última parte, definem-se os mecanismos de monitorização e reporte do Plano.
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PARTE I – CONTEXTO ESTRATÉGICO
Visão, Missão, Valores, Atribuições e Legislação
Missão

Valores

A Secretaria-Geral do ex-Ministério da

Responsabilidade

Agricultura,

e

respeito pelas exigências decorrentes da

Ordenamento do Território (SG do ex-

legislação suportado por elevados padrões

MAMAOT)

de

do
é

Mar,

um

do

Ambiente

serviço

central

da

administração direta do Estado, dotado de
autonomia administrativa e que tem por
missão

assegurar

o

apoio

técnico

e

administrativo aos gabinetes dos membros
do Governo integrados nos dois Ministérios
– Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia (MAOTE) e Ministério

ética,

-

Atua

integridade,

com

total

equidade

e

imparcialidade;
Rigor - Regula a sua atuação com vista a
alcançar

elevados

standards

de

racionalização de recursos e qualidade dos
serviços

prestados,

por

via

da

simplificação, agilização e inovação de

da Agricultura e do Mar (MAM) - e aos

procedimentos;

demais órgãos e serviços neles integrados,

Coesão - Age de forma a criar empatia

nos

recursos

entre os diversos serviços e equipas que

internos, do apoio técnico jurídico e

trabalham no âmbito dos dois Ministérios

contencioso,

(MAOTE

domínios

da

gestão

da

de

documentação

e

e

MAM),

promovendo

a

informação e da comunicação e relações

cooperação,

públicas.

participação de todos em prol da melhoria

a

solidariedade

e

a

dos serviços prestados;

Visão

Transparência – Atua de acordo com

A SG do ex-MAMAOT tem como visão ser
uma

organização

reconhecida

pelos

clientes como prestadora de serviços de

procedimentos e critérios que assegurem
uma gestão clara e acessível por parte dos
destinatários internos e externos;

qualidade, pelo que assume, enquanto

Igualdade - Age de acordo com o princípio

serviço de suporte aos diversos organismos,

da

a coordenação da aplicação das Medidas de

visibilidade,

poder

Prevenção da política governamental, em

homens

mulheres,

matéria de recursos internos, humanos,

princípio da não descriminação.

igualdade
e

de

género
e

dando

participação
assegurando

materiais e financeiros, pautando a sua
ação

por

objetivos

de

qualidade

na

prestação dos serviços aos seus clientes.
Secretaria-Geral
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Atribuições

A SG do ex-MAMAOT prossegue as seguintes
atribuições:
a) Apoiar administrativa, técnica, jurídica
e contenciosamente os gabinetes dos
membros do Governo integrados no MAOTE
e MAM, bem como os órgãos, os serviços,
as comissões e os grupos de trabalho dos
dois Ministérios que não disponham de
meios apropriados e assegurar o normal
funcionamento nas áreas que não sejam da
competência específica de outros órgãos
ou serviços;
b) Promover a aplicação das Medidas de
Prevenção de política de organização e de
recursos humanos definidas para a
Administração Pública, coordenando e
apoiando os serviços e organismos do
MAOTE e MAM na respetiva implementação;
c) Emitir pareceres e orientações aos
serviços em matéria de interesse comum,
em especial em matéria de organização,
recursos humanos e criação ou alteração
de mapa de pessoal dos órgãos e serviços
do MAOTE e MAM;
d) Acompanhar a aplicação dos Subsistemas
de Avaliação do Desempenho dos
Dirigentes e dos Trabalhadores da
Administração Pública (SIADAP 2 e SIADAP
3) no âmbito dos órgãos ou serviços do
MAOTE e MAM;
e) Praticar os atos de administração
relativos ao pessoal em situação de
mobilidade especial que lhe seja afeto e
assegurar a articulação com a entidade
gestora da mobilidade, nos termos legais;
f) Estudar, programar e coordenar, de
forma permanente e sistemática, a

Secretaria-Geral

formação profissional, a inovação, a
modernização e a política de qualidade, no
âmbito do MAOTE e MAM, sem prejuízo das
atribuições cometidas por lei a outros
serviços, e assegurar a articulação com os
organismos
com
competências
interministeriais nestas áreas;
g) Apoiar a elaboração e acompanhamento
do orçamento do MAOTE e MAM, em
articulação com a entidade coordenadora
do programa orçamental;
h) Coordenar as ações referentes à
organização, comunicação e preservação
do património arquivístico do MAOTE e
MAM, procedendo à recolha e tratamento
dos suportes documentais, bem como à
conservação
do
arquivo
histórico,
promovendo boas práticas de gestão
documental nos órgãos e serviços do
MAOTE e MAM;
i) Assegurar as atividades do MAOTE e MAM
no âmbito da comunicação e das relações
públicas;
j) Assegurar as funções de unidade
ministerial de compras, as funções de
unidade de gestão patrimonial, bem como
a gestão dos edifícios sede do MAOTE e
MAM, e outras instalações que lhe estejam
afetas.
À SG do ex-MAMAOT compete ainda a
gestão
de
um
universo
de
934
trabalhadores (as) em Situação de
Mobilidade Especial (SME) representando
23% do total da Administração Pública (3
869), sendo os restantes 77% (2 965),
geridos pelas demais Secretarias-Gerais.
No âmbito da sua missão, a SG do exMAMAOT assume um papel catalisador e
promotor da mudança, bem como de
organismo pivot nas seguintes áreas:
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ÁREAS DE ATIVIDADE

SETORES
DSRHQ DSFP

EMIPPC

DSSIC

DSJ

EMPC

Gestão das Compras Públicas
Gestão Financeira
Gestão Patrimonial
Implementação do POCP
Gestão de Recursos Humanos
Gestão da Qualidade e Planeamento
Gestão de Processos Jurídicos
Gestão de Processos de Contencioso
Gestão do Arquivo e Documentação
Gestão do Protocolo e Relações Públicas
Gestão de Sistemas de Informação
Quadro 1

Clientes
Tipologia dos Serviços

GAB

Órgãos

MAOTE
SME
e MAM

AP

SOC

Apoio Técnico
Apoio Administrativo
Apoio Logístico
Relações Públicas
Quadro 2

Legislação
Decreto-Lei nº 119/2013, de 21 de agosto (D.R. nº 160, I Série)
IV alteração ao Decreto-Lei nº 86-A/2011 de 12 de julho, que aprova a Lei Orgânica do XIX Governo
Constitucional.

Decreto-Lei nº. 7/2012, de 17 de janeiro (D.R. nº. 12, I Série)
Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, no que
respeita às competências e atribuições.

Decreto Regulamentar n.º 33/2012, de 20 de março (D.R. n.º 57, I Série)
Define a missão, atribuições e tipo de organização interna da SG MAMAOT.

Portaria n.º 171/2012, de 24 de maio (D.R. n.º 101, I Série)
Determina a estrutura nuclear e estabelece o número máximo de unidades flexíveis do serviço
e as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares, bem como a dotação máxima
de chefes de equipa multidisciplinares, da SG MAMAOT.

Despacho nº 9439/2012, de 12 de julho (D.R. nº134, II Série)
Cria a estrutura orgânica flexível e determina as respetivas competências.
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PARTE II – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E AMBIENTE INTERNO

Relacionamentos da SG

A SG relaciona-se com os seguintes clientes:
1.

Gabinetes dos membros do Governo (GAB):
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
o Secretário de Estado da Energia
o Secretário de Estado do Ambiente
o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da
Natureza
Ministra da Agricultura e do Mar
o Secretário de Estado da Agricultura
o Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
o Secretário de Estado do Mar
o Secretário de Estado da Agricultura e da Investigação Agroalimentar

2 - Serviços e organismos do MAOTE e MAM
3 - Estruturas (Órgãos consultivos, Programas, Estruturas de Missão, Conselhos e Gabinetes)
4 – Trabalhadores do ex-MAOT e ex-MADRP colocados em Situação de Mobilidade Especial
(SME)
5 - Outros serviços da Administração Pública (AP)
6 - Cidadão/Sociedade (SOC)

Secretaria-Geral
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Organograma

Figura 1
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PARTE III – OBJETIVOS DO PLANO E ABORDAGEM METODOLÓGICA

Objetivos do Plano

Este Plano aplica-se, de forma genérica, aos vários níveis de pessoal dirigente e a todos os
restantes colaboradores da SG.
A responsabilidade pela elaboração, implementação, execução e avaliação do Plano é, em
primeiro grau da direção de topo e posteriormente de todos os elementos que aqui exercem
funções, sejam ou não titulares de cargos dirigentes, na medida em que o comprometimento
de todos constitui condição indispensável para a boa gestão do risco.
Todas as atividades estão sujeitas ao risco de corrupção e de infrações conexas desde logo,
porque a legislação vigente não propicia de forma fácil a tomada de decisões sem riscos, na
medida em que é, geralmente, complexa, vasta e, muitas vezes, desarticulada, exigindo
muitos procedimentos e subprocedimentos.
Na elaboração do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas torna-se
essencial a caracterização dos serviços, a avaliação da ocorrência de riscos e a definição de
Medidas de Prevenção preventivas, sendo que a maior ou menor probabilidade de ocorrência
de riscos está dependente de muitos fatores.
O Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da SG é um instrumento
evolutivo, que tem como propósito reduzir os riscos de corrupção e infrações conexas, sendo
um referencial de atuação e um modo de promoção da melhoria contínua das actividades da
organização.
Os objetivos operacionais do plano são:
1.

Identificar os riscos de corrupção e as infrações conexas por unidade orgânica, em
função das respetivas atribuições;

2.

Estabelecer as Medidas de Prevenção de prevenção adequadas para os riscos
identificados;

3.

Programar a implementação das Medidas de Prevenção planeadas e em curso;

4.

Definir o modelo de monitorização e reporte, assegurando a implementação do Plano e
os seus resultados.

Secretaria-Geral

Pág. 10

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

METODOLOGIA DE ANÁLISE - NÍVEL DO RISCO / TIPOLOGIA DE RISCOS

Os riscos detetados foram identificados em Contratação Pública, Gestão Financeira, Gestão
de Recursos Humanos, Segurança e Outros.

Grau de Risco

Tipologia das Medidas de
Prevenção

Elevado

O Grau de Risco é determinado

Risco
Elevado

Risco Médio

Criticidade

tendo em conta dois vetores:
1.

Criticidade

unidade
e/ou

–

orgânica,
sociedade

Impacte

na

organização
de

um

determinado risco;

Risco
Reduzido

Risco Médio

2. Probabilidade de ocorrência –
Exposição

da

organização

unidade

orgânica

a

ou
um

determinado risco.
Reduzido
do

Probabilidade de
Ocorrência

Elevado

Figura 2

Baixo - O risco decorre de um processo corrente e frequente da organização.
Médio - O risco está associado a um processo esporádico da organização que se admite que venha a ocorrer ao
longo do ano.
Alto - O risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais.

O grau de risco resulta da conjugação dos dois vetores, como ilustrado na matriz supra.
Assim, identificar-se-ão, no Plano, as áreas suscetíveis de gerar riscos, ainda que
“potenciais”, riscos em abstrato, isto é, que podem ocorrer em qualquer organização, e por
isso devem ser equacionados.
As Medidas de Prevenção de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas foram
tipificadas em duas grandes categorias:
1. Medidas de Prevenção Específicas – Medidas de Prevenção respeitantes a uma ou mais
unidades orgânicas, relacionadas com um risco particular;
2. Medidas de Prevenção Transversais – Medidas de Prevenção respeitantes ou a
implementar na organização enquanto todo.
Secretaria-Geral
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PARTE IV – ANÁLISE DOS RISCOS NA ORGANIZAÇÃO
Direção de Serviços de Recursos Humanos e Qualidade (DSRHQ)
DRH

Joaquim Dias (Dr.)

Fátima Costa Ferreira (Dra.)

DDQ
Maria Rosário Coxilha (Dra.)
DAP

(sem Chefe de Divisão)

À Direção de Serviços de Serviços de Recursos Humanos e Qualidade, compete:
a) Promover a aplicação das Medidas de Prevenção de política de recursos humanos definidos
para a Administração Pública, coordenando e apoiando os serviços e organismos do
Ministério na respetiva implementação, em articulação com as entidades centrais
competentes nesta matéria;
b) Emitir pareceres em matéria de organização, recursos humanos, avaliação de desempenho
e criação ou alteração de mapas de pessoal, nos termos legalmente fixados;
c) Propor, desenvolver e coordenar a política de formação e aperfeiçoamento profissional dos
trabalhadores da Secretaria-Geral e dos serviços a que presta apoio bem como dos
restantes serviços do Ministério, nas áreas de atuação comuns;
d) Identificar as necessidades de formação e aperfeiçoamento profissionais, numa perspetiva
integrada, com vista ao enquadramento e desenvolvimento dos recursos humanos e
elaborar o programa anual de formação;
e) Programar e acompanhar as ações de seleção, recrutamento e acolhimento do pessoal;
f) Praticar os atos de administração e assegurar o processamento das remunerações e outros
abonos do pessoal do mapa da SG, dos gabinetes dos membros do Governo que integram o
Ministério, bem como dos órgãos, serviços e outras estruturas a que presta apoio;
g) Promover a dotação dos gabinetes dos membros do Governo com o pessoal de apoio
administrativo e auxiliar que se mostre necessário;
h) Organizar e manter atualizada a informação relativa aos recursos humanos do Ministério e
a elaboração de indicadores de gestão;
i) Assegurar a gestão dos trabalhadores colocados em mobilidade especial, em articulação
com as entidades competentes na matéria;
j) Promover, organizar e coordenar o processo de aplicação do SIADAP no âmbito da SG e
assegurar a elaboração do relatório síntese da aplicação do sistema de avaliação ao nível
do Ministério, relativamente aos seus subsistemas 2 e 3;
k) Monitorizar a execução do QUAR, no âmbito da SG;
l) Coordenar a elaboração do plano e relatório de atividades e colaborar na preparação do
orçamento no âmbito da sua esfera de competências;
m) Elaborar o balanço social da Secretaria-Geral e o balanço social consolidado do Ministério;
n) Assegurar a observância das regras sobre higiene e segurança no trabalho;
o) Estudar, programar e coordenar a aplicação de Medidas de Prevenção tendentes a
promover a inovação, a modernização e a política de qualidade, no âmbito do Ministério,
com vista à reorganização funcional dos serviços e à simplificação de procedimentos e dos
respetivos métodos de trabalho, sem prejuízo das atribuições cometidas por lei, a outros
serviço.
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Divisão de Recursos Humanos (DRH)

Descrição do Risco

Áreas

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

a) b)

a)Adoção de critérios de seleção generalizados para todos
os recrutamentos, de acordo com as respetivas carreiras,
salvaguardando-se as necessárias especificidades,
devidamente fundamentadas
b)Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos
procedimentos de recrutamento e seleção, para a
necessidade de fundamentação de todas as decisões

Tipologia

Implementação

Evidência

Recrutamento e Seleção de Pessoal
a)Discricionariedade, ambiguidade na
definição de critérios de seleção em
recrutamentos
b)Ausência ou deficiente fundamentação dos
atos de seleção de pessoal

Gestão de
Recursos
Humanos

c)Intervenção no procedimento de elementos
com relações de proximidade, com os
candidatos
d)Quebra dos deveres de transparência,
isenção e imparcialidade/
discricionariedade ou favorecimento de
candidatos
Gestão de carreiras
Alteração de posicionamento remuneratório
sem reunião dos requisitos exigidos

c)

c)Verificar a independência dos intervenientes nos
procedimentos e os eventuais conflitos de interesses,
exigindo declaração de impedimento, sob a forma escrita

d)

d)Colegialidade da tomada de decisão / rotatividade dos
elementos do júri nos concursos

Gestão de
Recursos
Humanos

Elaboração de informações devidamente fundamentadas e
publicitação de listas na intranet

a)

a)b)c)d)
Transversal

b)

a)b)c)d)
Documentação de
suporte

c)

d)

Transversal

d)

Documentação de
suporte

Elaboração de pareceres/ /informações
a)Informar positivamente requerimentos de
trabalhadores (estatuto de trabalhador
estudante; jornada contínua, acumulação
de funções, licenças sem remuneração,
etc.), sem reunião dos requisitos legais
b)Existência de situações de acumulação de
funções sem a devida autorização

Gestão de
Recursos
Humanos

a)b)

a)Existência de regras e critérios para atribuição de
estatuto trabalhador-estudante; acumulação de funções
e licenças sem remuneração
b)Elaboração de lista de trabalhadores com acumulação de
funções e estabelecimento de critérios para a
periodicidade de confirmação das situações
existentes/novas

a)
a)b)
Específico
b)

a)b)
Documentação de
suporte

Quadro 3
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Divisão de Desenvolvimento e Qualidade (DDQ)

Risco Identificados

Áreas

Grau de
Risco

Planear, monitorizar e avaliar a atividade da
SG
a)Incumprimento da legislação aplicável
b)Dados dos Gabinetes dos membros do
Governo desatualizados no Portal do
Governo
Elaboração dos instrumentos de gestão de
RH da SG e outros trabalhos técnicos de
apoio à tomada de decisão superior
Quebra de tempo entre o pedido dos dados
aos serviços e o seu envio

Planeamento/
Organização

a)b)

Planeamento/
Organização

Qualidade dos serviços prestados pela SG
Discricionariedade na atribuição dos objetivos
em sede de SIADAP

Avaliação

Organizar formação para a SG e serviços
MAOTE e MAM
a)Discricionariedade no tratamento dos
trabalhadores no acesso à formação
b)Seleção de entidades formadoras com base
em critérios não técnicos
c)Contratações sucessivas com a mesma
entidade formadora

a)
Qualidade

b)
c)

Medidas de Prevenção

Tipologia

a)Elaboração de um manual de procedimentos para
controlo das atividades realizadas
b)Definição de regras/calendário para atualização dos
dados

a)b)
Específico

Implementação

a)
b)

Evidência

a)b)
Manual de
Procedimentos

Obter pontos de situação e enviar recordatórias para a
necessidade do cumprimento dos prazos

Transversal

Documentação de
suporte

Atribuição de objetivos transversais que garantam o mesmo
nível de dificuldade

Transversal

Documentação de
suporte

a)Elaboração do Manual de Formação
b)Inclusão no Manual de Formação de um capítulo relativo
aos critérios de seleção das entidades formadoras
c)Definição no Manual de Formação do nº de adjudicações
sucessivas com a entidade formadora, sempre que esta
não seja o INA, ou haja encargos para a SG,
salvaguardando-se
as
necessárias
especificidades,
devidamente fundamentadas

a)
a)Transversal
b)Específica
c)Específica

b)

a)b)c)
Manual de
Formação

c)

Quadro 4
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Divisão de Administração de Pessoal (DAP)

Descrição do Risco

Áreas

Grau de
Risco

Processamento de vencimento e outros
abonos
Pagamento de verbas indevidas / Entregas
indevidas de valores retidos
Elaboração de processos que envolvam
aplicação de legislação
Incumprimento da legislação aplicável
Emissão de declarações

Verificação do processo por mais do que uma pessoa
Ministrar formação profissional

Elaboração de manuais de procedimentos para controlo das
atividades;

Gestão
Administrativa

de
Gestão
Administrativa

Processamento de despesas relativas a
ajudas de custo, subsídios de transporte e
outras
a)Preenchimento desconforme dos boletins de
itinerário
b)Processamento indevido de subsídio de
transporte

Implementação

Evidência

Gestão
Administrativa

Transversal

Documentação de
Suporte

Transversal

Manual de
Procedimentos /
Relatório de
formação

Ministrar formação profissional

Segregação de funções e rotatividade dos trabalhadores;
Verificação do processo por mais do que uma pessoa

Controlo da assiduidade e pontualidade
a)Registo de ausências como horas
trabalho
b)Pagamento de horas não trabalhadas

Tipologia

Segregação de funções e rotatividade de trabalhadores;
Gestão
Administrativa

Emissão de
declarações ou
certidões

Falsificação de declarações

Medidas de Prevenção

a)b)

a)b)

a)b)Segregação de funções e rotatividade dos trabalhadores
/ Reforço dos mecanismos de controlo interno Verificação do processo por mais do que uma pessoa
Implementação do sistema biométrico de controlo de
assiduidade
Regulamentação do Horário de Trabalho
Verificação mensal dos registos de assiduidade

a)Confrontar os boletins de itinerário com os planos de
deslocação previamente autorizados
b)Verificação aleatória dos processos

Específico

a)b)
Específico

a)b)
Específica

Documentação de
suporte

a)
b)

a)
b)

a)b)
Elaboração do
Regulamento de
Horário de
Trabalho
Registo eletrónico
(Wintime)

a)b)
Documentação de
suporte
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Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais (DSFP)
DRF

Abílio Freitas (Dr.)

Jorge Martins (Dr.)

DRP
Abel Neves (Dr.)
DCCP
Fábio Camões (Dr.)

À Direção de Serviços Financeiros e Patrimoniais, compete:
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

Elaborar as propostas de orçamento da SG e dos gabinetes dos membros do Governo
que integram o Ministério, bem como dos serviços, comissões e grupos de trabalho a
que presta apoio;
Assegurar a execução dos orçamentos sob a sua responsabilidade, garantindo todos os
procedimentos técnicos, administrativos e contabilísticos de acordo com os princípios
da boa gestão e com as disposições legais aplicáveis;
Instruir os processos relativos a despesas relativas aos orçamentos geridos pela SG,
verificar a conformidade legal e orçamental de todos os documentos de despesa e
preparar o respetivo pagamento;
Proceder à análise permanente da evolução da execução dos orçamentos sob a sua
responsabilidade, prestando informações periódicas que permitam o seu controlo;
Elaborar relatórios financeiros periódicos e preparar a prestação anual de contas;
Apoiar a elaboração e acompanhamento do orçamento do Ministério, em articulação
com a entidade coordenadora do programa orçamental do Ministério;
Organizar os procedimentos e a celebração de contratos para a realização de obras e
para a realização de bens e serviços;
Assegurar a gestão, distribuição, controlo e o inventário dos bens e equipamentos
afetos à SG ou à sua guarda;
Assegurar as funções da Unidade Ministerial de compras e coordenar, no âmbito do
Ministério, a aplicação dos normativos legais em vigor na Administração Pública,
neste domínio;
Gerir o parque de viaturas automóveis afeto aos gabinetes dos membros do Governo,
à SG e às restantes entidades a que presta apoio;
Coordenar a gestão global dos recursos patrimoniais do Ministério, nomeadamente
instalações e material de transporte e exercer as funções de Unidade de Gestão
Patrimonial;
Gerir o edifício sede do Ministério, bem como as outras instalações que lhe estejam
afetas, assegurando a sua vigilância, segurança, limpeza e conservação.
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Divisão de Recursos Financeiros (DRF)
Descrição do Risco
Elaboração de informações
a)Falta de regras e procedimentos internos
atualizados
b)Incumprimento da legislação/regulamentos
legais em vigor
c)Avaliação
deficiente
dos
elementos
recebidos
Incumprimento dos prazos
a)Inexistência de todos os dados necessários
ou falta de clareza para uma adequada
análise dos orçamentos
b)Quebra de tempo entre o pedido dos dados
aos serviços e o seu envio
Pagamentos a fornecedores
a)Pagamentos indevidos
b) Pagamentos sem cabimentação
c)Pagamento de bens e serviços sem
confirmação
de
terem
sido
entregues/prestados da fatura com o
clausulado do contrato
Acompanhamento da execução orçamental
/ elaboração da proposta anual de
orçamento
a)Incumprimento dos prazos por dependência
da documentação a obter junto dos
serviços do MAOTE e MAM
b)Não fornecimento de documentação dentro
dos prazos estabelecidos
c)Documentação fornecida com erros
Prestar informação a entidades oficiais
exteriores
a)Incumprimento
dos
prazos
por
indisponibilidade das fontes de informação
b)Incumprimento dos prazos e dados sem
correspondência
com
os
requisitos
estabelecidos
c)Informação fornecida com erros

Áreas

Grau de
Risco
a)b)

Gestão
Financeira
c)

Gestão
Financeira

Contabilidade

Gestão
Financeira

a)b)

a)b)c)

a)b)

c)

a)b)
Gestão
Financeira
c)

Medidas de Prevenção

Tipologia

a)

a)Elaboração de Manuais de Procedimentos
b)Sensibilizar para a conferência da regulamentação e
verificação por amostragem
c)Sensibilizar para a conferência dos vários elementos
recebidos

a)b)c)
Transversal

a)Sensibilizar os serviços para a necessidade de
remeterem os orçamentos com todos os dados
necessários à sua análise
b)Obter pontos de situação e enviar recordatórias para
a necessidade do cumprimento dos prazos

a)b)
Transversal

a) b)c)
Segregação de funções / Esquema sequencial e
hierarquizado de validação;
Exigência de confirmação/conferência da entrega dos
bens /prestação de serviços, por parte dos órgãos
competentes;
Controlo rigoroso dos custos do contrato
a)Sensibilizar e fazer insistências para obter a
Documentação em falta, proceder ao registo do
ponto de situação
b)Determinar prazos para o tratamento atempado dos
dados e controlar o seu cumprimento
c)Sensibilizar para a verificação de informação –
controlo interno e verificação de erro/omissão por
amostragem
a)Determinar prazos para o tratamento atempado dos
dados a constar do relatório e efetuar controlo junto
das fontes de informação
b)Determinar prazos para o tratamento atempado da
informação e fornecimento de matrizes de acordo
com o pretendido
c)Sensibilizar para a verificação de informação –
controlo interno e verificação de erro/omissão por
amostragem

Implementação

b)
c)

a)
b)

Evidência
a)Documentação
de suporte
b)Manual de
Procedimentos
c)Documentação
de suporte
a)b)
Documentação de
suporte

a)
a)b)c)
Específica

b)

a)b)c)
Documentação de
suporte

c)

a)
a)b)c)
Transversal

b)

a)b)c)
Documentação
de suporte

c)

a)
a)b)c)
Transversal

b)

a)b)c)
Documentação
de suporte

c)

Quadro 6
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Divisão de Recursos Patrimoniais (DRP)

Descrição do Risco

Áreas

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Tipologia

Controlo e gestão dos bens de consumo
corrente da SG
a)Desvio, degradação e localização de
bens
b)Etiquetagem
deficiente
ou
desatualizada
c)Não correspondência entre os registos e
as existências
d)Abate sem autorização do órgão
competente

a)b)c)
Utilização de
bens Público
d)

Acompanhamento
do
Sistema
de
Inventariação, gestão e alienação dos
Imóveis do Estado
a)Não registo da informação no SIIE
b)Incumprimento da elaboração dos
Planos Setoriais integrantes do Plano de
Gestão do Património

Inventariação
de bens

a)b)

a)Inventariação e controlo de stocks - Testes de conformidade
– conferências físicas periódicas
b)Testes de conformidade – conferências físicas periódicas

Implementação

a)
a)b)c)d)
Específica

b)

c)Testes de conformidade – conferências físicas periódicas

c)

d)Informatização do inventário. Informação de proposta de
abate autorizada pelo dirigente máximo

d)

a)b) Integração das atividades de registo e controlo dos bens
imóveis do Estado da SG e dos dois Ministério,
respetivamente, no Plano de Atividades;
Testes de conformidade

Evidência

a)b)
Específicas

a)
b)

a)b)c)d)
Documentação
de suporte

a)b)
Documentação
de suporte
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Divisão de Compras e Contratos Públicos (DCCP)
A (DCCP) interage com as entidades pertencentes ao MAOTE e MAM, bem como com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P., (ESPAP) e
fornecedores.
Como entidade de apoio de primeira linha à ESPAP, a DCCP assume também a função de controlo sobre as aquisições das entidades tuteladas pelo MAOTE e MAM.
Descrição do Risco

Áreas

Procedimentos Aquisitivos
a) Violação dos princípios da contratação
pública
b) Falta de independência dos técnicos
envolvidos no procedimento
c)Impedimento dos potenciais concorrentes
em participar nos procedimentos
aquisitivos
d) Fuga de informação
e) Não ser efetuada uma análise clara,
isenta, imparcial e transparente de
todos os fatores e subfactores de
avaliação
f) Repartição da contratação e do respetivo
valor
g)Exclusão indevida ou mal fundamentada
dos concorrentes
Contratação
h) A decisão de adjudicação não ser
Pública
comunicada a todos os concorrentes
i) Desconformidade na elaboração da
minuta do contrato face à proposta
vencedora
j) As necessidades de contratação não se
encontrarem devidamente justificadas
k) Não se encontrar justificada a escolha
do procedimento adotado
l) Não serem antecipadamente divulgados
os
critérios
e
subcritérios
de
contratação
m) Não ser verificada a existência de
soluções
internas/alternativas
à
contratação

Grau de
Risco
a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

Medidas de Prevenção
a) Elaboração de Manual de Procedimentos Formação profissional
adequada
b) Verificar a independência dos trabalhadores intervenientes e
os eventuais conflitos de interesses. Exigência de entrega de
declaração de impedimento, sob a forma escrita, a juntar ao
processo.
c) As peças dos procedimentos devem prever a necessidade de
entrega da declaração de impedimentos legais a ser
apresentada com a proposta
d) Todos os procedimentos deverão ser lançados através da
plataforma de contratação da ESPAP e os esclarecimentos,
pedidos e prestados, deverão ser disponibilizados pela mesma
via. As informações disponibilizadas deverão ter assinatura
eletrónica qualificada
e) Os critérios de adjudicação e modelo de avaliação das
propostas deverão ser (quando aplicável) previamente
enunciados nas peças dos procedimentos, de forma clara e
objetiva, sendo as matrizes de avaliação elaboradas e testadas
à priori
f) Assegurar que o procedimento é realizado pelo valor global
g) Todas as exclusões deverão ser devidamente fundamentadas no
relatório preliminar, tendo por base a legislação que suporta os
motivos de exclusão e demais instrumentos aplicáveis
h) Obrigatoriamente deverá existir o direito de audiência prévia,
notificando todos os concorrentes do projeto de decisão de
adjudicação, acolhendo o relatório final, as eventuais
pronúncias decorrentes de audiência prévia proferidas por cada
concorrente
i) A minuta de contrato deverá ser elaborada respeitando as
peças e demais documentos do procedimento e o conteúdo da
proposta adjudicada, não podendo incluir prestações que não
foram colocadas no objeto da contratação
j) Exigir justificação para as necessidades requeridas
k) Exigir fundamentação
l) Elaboração de check list das evidências a constar nas propostas
m) Fundamentação da inexistência de soluções internas/
alternativas

Tipologia

Implementação

Evidência

a)Transversal
b)Transversal

a)
b)

c)Transversal

c)

d)Específica

e)Específica

d)

e)

a)Manual de
Procedimentos
b)Declaração
c)Declaração
d)Plataforma/ Peças
do procedimento
e)Peças do
procedimento

f)Transversal
g)Transversal
h)Transversal

f)
g)
h)

f)Peças do
procedimento
g)Notificação
h)Peças do
procedimento

i)Transversal
i)
j)Específica
k)Transversa
l)Específica
m)Transversal

j)
k)
l)
m)

i)Documentação de
suporte
j) Check list
k)Documentação de
suporte
l)Fundamentação
m) Documentação de
suporte
(cont.)
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(cont.)

Divisão de Compras e Contratos Públicos (DCCP)
Descrição do Risco

Áreas

Grau de
Risco

Reporte e Publicação
a)Atraso ou não reporte de informação
relativa à contratação ao abrigo dos Contratação
Acordos Quadro
Pública
b)Não publicitação no Portal dos Contratos
Públicos base.gov.pt
Monitorização e supervisão
Não utilização de mecanismos de controlo e
acompanhamento de contratos
Contratação
Pública

a)b)

Medidas de Prevenção
a)Preenchimento e submissão do relatório de contratação no SRVI –
Sistema de Recolha e Validação de Informação, no prazo de 10
dias úteis após adjudicação, arquivando o comprovativo no
dossier do procedimento
b)Publicitação dos contratos no base.gov.pt e arquivo do respetivo
comprovativo no dossier do procedimento

Criação de fichas de registos de ocorrência a enviar à UMC por
parte das entidades do MAOTE e MAM no âmbito da execução dos
contratos;
Solicitação dos Relatórios de Gestão (fracturação/níveis de serviço)
aos fornecedores e confrontando a consonância dos mesmos com a
informação reportada pelas entidades do MAOTE e MAM, no âmbito
dos procedimentos ao abrigo dos Acordos Quadro;
Acompanhamento das requisições efetuadas pelas entidades na
plataforma transacional e elaboração de relatórios de
monitorização

Tipologia

a)b)
Específicas

Específica

Implementação

a)
b)

Evidência

a)Documentação de
suporte
b)base.gov

Documentação de
suporte
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Direção de Serviços de Sistemas de Informação e Comunicação (DSSIC)

DSI

Paula Vieira (Dra.)

José Carlos Fernandes (Dr.)

DDC
Maria Emília Correia (Dra.)

À Direção de Serviços de Sistemas de Informação e Comunicação compete:
a) Coordenar e garantir a gestão dos recursos informáticos da SG e dos gabinetes dos
membros do Governo e assegurar o apoio aos utilizadores;
b) Coordenar e gerir o funcionamento das aplicações informáticas nas áreas de
intervenção da SG e conceber soluções neste domínio;
c) Desenvolver as Medidas de Prevenção necessárias à segurança, confidencialidade e
integridade dos sistemas de informação da SG;
d) Assegurar a gestão das páginas da SG na Intranet e na Internet, bem como apoiar,
quando solicitada, a gestão dos conteúdos do Ministério no Portal do Governo;
e) Assegurar as atividades do Ministério no âmbito da comunicação, protocolo e relações
públicas;
f) Gerir os sistemas de informação e gestão documental e arquivístico;
g) Assegurar a receção, classificação, registo e distribuição interna da correspondência
entrada na SG e o serviço de expedição;
h) Assegurar a organização e preservação do património documental e arquivístico.
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Divisão de Sistemas de Informação (DSI)

Descrição do Risco

Áreas

Gestão do equipamento
(equipamento informático)
a)Desvio ou não fiscalização da
quantidade e qualidade dos bens
b)Retenção de material para uso próprio
do trabalhador

Utilização dos
bens públicos

Aquisições de material
Violação dos princípios gerais de
contratação.

Aquisição de
bens por
ajuste direto

Grau de
Risco

a)b)

Medidas de Prevenção

a)Assegurar que as encomendas são conferidas em
quantidade e qualidade por trabalhador com
competências específicas
b)Segregação de funções e rotatividade dos trabalhadores

Consulta a mais do que um fornecedor,
Procedimentos apenas afastado em casos devidamente
justificados e fundamentados – ex. urgência,
especificidade do bem ou serviço a adquirir);
Aumento da rotatividade de fornecedores/prestadores
de serviços

Tipologia

a)b)
Transversal

Transversal

Implementação

a)
b)

Evidência

a)b)
Documentação de
suporte

Documentação de
suporte
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Divisão de Documentação e Comunicação (DDC)
Descrição do Risco

Áreas

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Tipologia

Implementação

Evidência

Gestão dos conteúdos e da imagem no site da SG
a)Incorreção e desatualização dos conteúdos do
site da SG
b)Promoção inadequada da imagem visual da SG
nos diferentes canais de comunicação

Gestão de
Conteúdos

a)b)

Gestão da imagem pública do MAOTE e MAM
Promoção inadequada da imagem
Ministérios e dos membros do Governo

dos

dois

Difusão da
Imagem

Prestação de informação
a)Prestação inadequada da informação
b)Risco de ausência de informação e /ou
experiência inadequada
Atendimento
c)Não disponibilização a todos os utilizadores das
/Acesso à
informações, publicações, em qualquer suporte
informação
disponível, de forma igual e imparcial

Gestão dos equipamentos afetos à área
(equipamento informático e tecnológico)
a)Destruição de bens públicos
b)Apropriação indevida de bens públicos

Utilização de
bens Público

Tratamento e encaminhamento do expediente
Falha na aplicação de normas, procedimentos e Expediente
regulamentos
relativamente
ao
tratamento/encaminhamento do expediente

a)b)c)

a)b)

a)Revisão periódica de conteúdos, com acompanhamento e
atualização sistemáticas do site da SG
b)Centralizar a conceptualização teórica dos templates da
SG e disponibilizar na Intranet da SG, preservando a
definição de estilos

a)b)
Específicas

a)
b)

Preparação atempada e cuidada das cerimónias e eventos;
Garantia de cumprimento das regras vigentes;
Acompanhamento das atividades pelo dirigente;
Estabelecimento de Medidas de Prevenção tendentes à boa
articulação entre as UO/serviços envolvidos

Específica

a)b)c) Proceder à análise e tratamento de solicitações
apresentadas por clientes em articulação, quando
necessário, com as demais UO da SG e serviços/organismos
do MAOTE e MAM;
Definição de níveis de responsabilidade;
Acompanhamento pelo dirigente das matérias
questionadas;
Registo e direcionamento de reclamações;
Implementação, divulgação e sensibilização sobre o Código
de Conduta, incluindo regras sobre o segredo profissional,
relacionamento com público, entre outros;
Identificação dos autores dos diferentes atos praticados

a)b)c)
Transversais

a)b)c)

a)b) Verificação periódica de existências e controlo do
estado de conservação dos bens

a)b)
Específica

a)b)

Segregação de funções e responsabilidade das operações;
Supervisão da atividades pelo dirigente;
Sistema de gestão documental que garanta a transparência
dos processos e identifique os autores dos diferentes atos
praticados

Transversal

a)b)Site

Inquéritos

a)b)c)
Inquéritos,
reclamações

a)b)
Documentação
de suporte

Documentação
de suporte

(cont.)
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(cont.)

Divisão de Documentação e Comunicação (DDC)

Descrição do Risco

Áreas

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Tipologia

Implementação

Evidência

Violação do dever de sigilo
a)Uso/divulgação de informação privilegiada
b)Conluio entre trabalhador e terceiros

Expediente

a)b)

Tratamento documental
a)Não registo de obras para uso próprio
b)Deficiente guarda, conservação, utilização e
manuseamento dos documentos

Conservação
dos
documentos

a)b)

a)b) Ampla divulgação dos princípios gerais da atividade
administrativa; Formação de todos os funcionários sobre o
CPA;
Implementação, divulgação e sensibilização sobre o Código
de Conduta, incluindo regras sobre o segredo profissional e
relacionamento com público
a) Rotatividade dos trabalhadores, registo informático de
todas as obras, testes de conformidade, conferência física
periódica
b) Ações periódicas de verificação do cumprimento das
regras de utilização/manuseamento dos documentos

a)b)
Transversal

a)
b)

a)b)
Documentação
de suporte

a)b)
Transversal

a)
b)

a)b)
Documentação
de suporte

Parcialidade no atendimento
Tratamento diferenciado aos clientes

Apoio Geral

Ampla divulgação dos princípios gerais da atividade
administrativa;
Implementação, divulgação e sensibilização sobre o Código
de Conduta

Transversal

Documentação
de suporte/
Reclamações

Quadro 10
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Direção de Serviços Jurídicos (DSJ)

António Madureira (Dr.)

À Direção de Serviços Jurídicos, compete:
a)

Participar na preparação, elaboração e análise de projetos de diplomas legais,
produzindo, quando tal lhe seja determinado, os prévios estudos jurídicos;

b)

Proceder ao estudo da legislação comunitária e das adaptações a introduzir na
legislação nacional em matérias relevantes para o Ministério, nos casos não
enquadráveis nas atribuições de outras estruturas do Ministério;

c)

Emitir parecer e elaborar projetos de resposta nos recursos hierárquicos interpostos
para os membros do Governo do Ministério;

d)

Intervir em quaisquer processos de sindicância, inquéritos, averiguações ou
disciplinares e emitir parecer que habilite os membros do Governo a proferir
decisão em processos disciplinares, quando solicitada para o efeito;

e)

Elaborar pareceres, informações e estudos de caráter jurídico sobre quaisquer
assuntos de interesse para o Ministério.
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Direção de Serviços Jurídicos (DSJ)

Descrição do Risco

Áreas

Intervenção nos processos de
sindicância, inquéritos, averiguações ou
disciplinares, de elementos com
relações de proximidade, com os
envolvidos
Falta de independência dos técnicos
envolvidos nos processos

Medidas de Prevenção

Serviços
jurídicos

Elaboração de Manual de Procedimentos;
Distribuição do trabalho por equipas;
Estabelecimento de prazos em sede de objetivos individuais;
Minimizar os tempos no circuito de entrada/distribuição dos
processos (Remessa de cópia dos processos urgentes ao setor,
independentemente de despacho)

Serviços
jurídicos

Verificar a independência dos trabalhadores intervenientes e os
eventuais conflitos de interesses;
Exigência de entrega de declaração de impedimento, sob a
forma escrita, a juntar ao processo

Incumprimento de prazos
Não cumprimento dos prazos legalmente
estabelecidos

Grau de
Risco

Tipologia

Implementação

Evidência

Específico

Documentação
de suporte

Transversal

Documentação
de suporte

Quadro 11
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Equipa Multidisciplinar do Processo do Contencioso (EMPC)

Carvalho Neto (Dr.)

À Equipa de Multidisciplinar do Processo do Contencioso, compete:
a)

Apoiar juridicamente os membros do Governo;

b)

Representar o Ministério nas ações administrativas e demais procedimentos de
natureza

contenciosa,

a

correr

termos

nos

tribunais

administrativos,

acompanhando o andamento dos processos e promovendo as diligências
necessárias ao seu cabal desenvolvimento;
c)

Prestar apoio ao Ministério Público, nos processos relacionados com os atos ou
omissões do Ministério.
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Equipa Multidisciplinar do Processo do Contencioso (EMPC)

Descrição do Risco

Áreas

Incumprimento de prazos
Incumprimento de prazos
Contencioso

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Tipologia

Elaboração de Manual de Procedimentos;
Distribuição do trabalho por equipas;
Estabelecimento de prazos em sede de objetivos
individuais;
Minimizar os tempos no circuito de entrada/distribuição
dos processos (Remessa de cópia dos processos urgentes ao
setor, independentemente de despacho)

Específico

Implementação

Evidência

Documentação de
suporte

Quadro 12
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Equipa Multidisciplinar do Processo de Implementação do Plano Oficial
de Contabilidade Pública (EMPIPOC)

Nuno Tomé (Dr.)

À Equipa de Multidisciplinar do Processo de Implementação do Plano Oficial de Contabilidade
Pública, compete:
a) Planear, Programar e realizar as ações tendentes à implementação do POCP na
Secretaria-Geral e nos serviços do Ministério, bem como assegurar a articulação
com os serviços centrais da Administração Pública competentes na matéria;
b)

Conceber e propor, no âmbito da Secretaria-Geral, as adequadas Medidas de
Prevenção necessárias à modernização dos meios utilizados no domínio da gestão
orçamental e financeira, acompanhando a execução das novas soluções e
prestando o apoio que, nesta área, lhe seja solicitado pelos demais serviços do
Ministério;

c)

Elaborar estudos e relatórios com vista à definição de Medidas de Prevenção e
soluções, no âmbito da gestão orçamental e da aplicação dos recursos financeiros
do Ministério;

d)

Estudar e propor Medidas de Prevenção tendentes à implementação de um sistema
de controlo interno de procedimentos, na área financeira e patrimonial, visando a
melhoria contínua, o rigor, a inovação e a qualidade dos serviços prestados,
através da adoção de boas práticas em uso na Administração Pública, sobre a
matéria;

e)

Coordenar e participar na elaboração da conta de gerência, em articulação com as
demais entidades orgânicas.

Secretaria-Geral

Pág. 29

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Equipa Multidisciplinar do Processo de Implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (EMPIPOC)
Descrição do Risco

Áreas

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Tipologia

Impleme
ntação

Elaboração de informações
a)Falta de regras e procedimentos internos
atualizados
b)Incumprimento
da
legislação/
regulamentos legais em vigor
c)Avaliação deficiente dos elementos
recebidos

Gestão
Contabilística

Operações de tesouraria
a)Desvios de dinheiros e valores
b)Despesas não documentadas ou inválidas
Acompanhamento
da
orçamento dos serviços

execução

Tesouraria

a)b)c)

a)
b)

a)Elaboração de Manuais de Procedimentos
b)Sensibilizar para a conferência da regulamentação e
verificação por amostragem
c)Sensibilizar para a conferência dos vários elementos
recebidos - controlo interno da verificação de erro/omissão
por amostragem
a)b) Conferência da informação em diferentes fases do
processo, reconciliação bancária, segregação de funções

a)b)c)
Transversal

a)b)
Específicas

a)
b)
c)

a)
b)

Evidência
a)Documentação de
suporte
b)Manual de
Procedimentos
c)Informação de
suporte

a)b)
Documentação de
suporte

do

a)Incumprimento
dos
prazos
por
dependência da informação a obter junto
dos serviços do MAOTE e MAM
b)Não fornecimento de informação dentro
dos prazos estabelecidos
c)Informação fornecida com erros

Gestão
Contabilística

a)
b)c)

Prestar informação à entidades oficiais
exteriores à SG e ao MAOTE e MAM
a)Incumprimento
dos
prazos
por
indisponibilidade
das
fontes
de
informação
b)Incumprimento dos prazos e dados sem
correspondência com os requisitos
estabelecidos
c)Informação fornecida com erros

Gestão
Contabilística

a)
b)c)

a)Sensibilizar e fazer insistências para obter a informação em
falta, proceder ao registo do ponto de situação
b)Determinar prazos para o tratamento atempado dos dados e
controlar o seu cumprimento
c)Sensibilizar para a verificação de informação – controlo
interno e verificação de erro/omissão por amostragem

a)Determinar prazos para o tratamento atempado dos dados a
constar do relatório e efetuar controlo junto das fontes de
informação
b)Determinar prazos para o tratamento atempado da
informação e fornecimento de matrizes de acordo com o
pretendido
c)Sensibilizar para a verificação de informação – controlo
interno e verificação de erro/omissão por amostragem

a)b)c)
Transversais

a)
b)
c)

a)b)c)
Documentação de
suporte

a)b)c)
Transversais

a)
b)
c)

a)b)c)
Documentação de
suporte

Quadro 13
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PARTE V – MATRIZ DE PREVENÇÃO

O presente subcapítulo pretende identificar as Medidas de Prevenção/Riscos de cariz
transversal à instituição.
O organograma infra identifica as unidades orgânicas da SG que estão sujeitas a maior e
menor risco, o que resulta das características e especificidades das respetivas atribuições

Secretário-Geral

Secretária-Geral Adjunta

Direção de
Serviços de
Recursos
Humanos e
Qualidade
(DSRHQ)

Direção de
Serviços
Financeiros e
Patrimoniais
(DSFP)

Direção de
Serviços de
Sistemas de
Informação e
Comunicação
(DSIC)

Divisão de
Recursos
Humanos
(DRH)

Divisão de
Recursos
Financeiros
(DRF)

Divisão de
Sistemas de
Informação
(DSI)

Divisão de
e Qualidade
(DDQ)

Divisão de
Recursos
Patrimoniais
(DRP)

Divisão de
Documentação
e Comunicação
(DDC)

Divisão de
Administração
de Pessoal
(DAP)

Divisão de
Compras e
Contratos
(DCC)

Desenvolvimento

Secretário-Geral Adjunto

Direção de
Serviços
Jurídicos
(DSJ)

Equipa
Multidisciplinar
do Processo de
Contencioso
(EMPC)

Equipa
Multidisciplinar
do Processo de
Implementação
do Plano Oficial
de Contabilidade
Pública
(EMIPOC)

Figura 3
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De acordo com os Riscos identificados e com as Medidas de Prevenção de prevenção e
correção previstas, em curso ou implementadas, ressaltam como Medidas de Prevenção
transversais de maior relevo, as seguintes:

Reforçar o controlo interno

Sistematizar

Descrição das
Medidas de
Prevenção
Transversais

Descrição dos Riscos

Elaborar de Manuais de
Procedimentos

1.
2.
3.
4.
5.

Incumprimento da legislação/regulamentos
Ausência de informação e /ou experiência inadequada
Discricionariedade no tratamento de trabalhadores no acesso à formação
Falta de regras e procedimentos internos desatualizados
Incumprimento de regras

Reforçar o sistema de
controlo interno e
implementar ações
periódicas de
verificação do
cumprimento das regras,
pelos dirigentes, de
modo a verificar a
conformidade dos
processos, em
atividades/funções mais
suscetíveis de risco

1.
2.
3.
4.

Incumprimento da legislação/regulamentos
Falsificação de declarações
Apropriação/ indevida de bens
Existência de dados desatualizados no Portal do Governo e no
site/intranet da SG
Deficiente guarda/ conservação de bens
Prestação inadequada de informação
Ausência de informação e/ou formação inadequada
Deficiente encaminhamento/guarda/conservação/utilização e
manuseamento dos documentos
Violação dos princípios da contratação pública
Promoção inadequada da imagem da SG nos diferentes canais de
comunicação
Seleção de júris com base em critérios não técnicos e ambiguidade na
definição de critérios de seleção
Situações de impedimento e/ou incompatibilidades na composição dos
júris dos procedimentos aquisitivos
Alterações de posicionamento remuneratório sem reunião dos requisitos
exigidos
Informar positivamente requerimentos de trabalhadores sem reunião
dos requisitos legais
Pagamento de verbas indevidas
Existência de situações de acumulação de funções sem a devida
autorização
Intervenção nos procedimentos concursais de recrutamento, de
elementos com relações de proximidade com os candidatos

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sensibilizar

17.
Supervisionar

1. Incumprimento/ descricionaridade/ ambiguidade/ falha/ omissão/ erro/
falsificação/ violação das regras e regulamentos s e dos princípios éticos
da Administração Pública

Sensibilizar os serviços
para a necessidade de
aperfeiçoamento dos
processos

1. Incumprimento da legislação/regulamentos
2. Elaboração deficiente das informações /sem todos os dados necessários
à sua análise
3. Incumprimento dos prazos

Sensibilizar os
dirigentes/trabalhadores
da SG para a
necessidade de
conferência dos
processos produzidos
e/ou recebidos

1. Incumprimento da legislação/regulamentos
2. Elaboração deficiente das informações /sem todos os dados necessários
à sua análise
3. Incumprimento dos prazos

(cont.)
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(cont.)

Responsabilizar

Planear / Determinar
prazos e monitorizar

Desenvolver
competências

Segregar /
Centralizar

Divulgar

Descrição das
Medidas de
Prevenção Transversais

Descrição dos Riscos

Elaborar o Código de
Ética e Controlo Interno

1. Uso de influências na prioridade dos pedidos/tratamento dos processos
2. Conluio entre trabalhador e terceiros
3. Uso/divulgação de informação privilegiada

Divulgar

1.
2.
3.
4.
5.

Segregar funções e
dinamizar a rotatividade
dos trabalhadores

1. Falsificação de declarações/falsificação ou contrafação de documentos
2. Violação dos princípios gerais de contratação
3. Desvio/retenção de material para uso próprio do trabalhador

Centralização
funções/atividades

1.
2.
3.
4.

Ausência de informação
Incumprimento da legislação/Regulamentos
Falha na aplicação das normas
Prestação inadequada da informação
Não disponibilização a todos os interessados/utilizadores na da
informação, de forma igual e imparcial
6. Promoção inadequada da imagem da SG, do MAOTE, do MAM e do
Governo

de

Desenvolver as
competências dos
trabalhadores (ministrar
formação profissional)

Preparar atempadamente
os procedimentos
Determinar prazos
Obter pontos de situação

Incorreção e desatualização dos conteúdos do site da SG
Promoção inadequada da imagem visual da SG, do MAOTE e do MAM
Prestação inadequada da informação
Tratamento diferenciado aos clientes

1. Incumprimento da legislação/regulamentos
2. Discricionariedade na atribuição de objetivos em sede de SIADAP
3. Discricionariedade/ambiguidade na definição de critérios de seleção de
fornecedores e entidades formadores
4. Exclusão/admissão/fundamentação insuficiente dos atos de seleção
5. Violação dos princípios da contratação pública
6. Prestação inadequada de informação/ausência de informação/
experiência inadequada
7. Uso/divulgação de informação privilegiada
8. Ausência de informação e /ou experiência inadequada
1. Incumprimento dos prazos
2. Incumprimento da legislação/regulamentos
3. Não utilização de mecanismos de controlo e acompanhamento dos
processos

Criar fichas de registo
Prever no Plano de
Atividades todas as
Atividades de cariz legal
e monitorizar o seu
atempado cumprimento
Definir claramente os
níveis de
responsabilidade e
identificar os autores dos
diferentes atos
praticados

1.
2.
3.
4.

Incumprimento da legislação/regulamentos
Falha na aplicação das normas e prazos
Desresponsabilização pelos diferentes níveis hierárquicos
Prestação inadequada da informação

Quadro 14
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A matriz de prevenção a aplicar na SG, assenta essencialmente nos seguintes princípios de
força:

SISTEMATIZAR /

Elaborar manuais de procedimentos/criar regras

HARMONIZAR
REFORÇAR O

Acompanhar o desenvolvimento das

CONTROLO INTERNO

atividades/verificar o cumprimento dos prazos

MONITORIZAR

Avaliar a execução dos procedimentos e garantir a sua
correta execução

SENSIBILIZAR

Incutir/motivar o sentido de compromisso

ORGANIZAR

Criar modelos/matrizes/fichas de registo e fixar prazos

PLANEAR

Preparar atempadamente os procedimentos
Segregar funções em atividades cujos riscos são
potenciados pelo desempenho exclusivo e prolongado

SEGREGAR / CENTRALIZAR/
ROTATIVIDADE

Centralizar funções em atividades cujos riscos
decorrem da dispersão da informação e/ou da
diversificação de agentes
Rotatividade dos trabalhadores quando existe o risco
de corrupção e/ou criar “vícios”
Desenvolver competências e capacidades adequadas

DESENVOLVER

para o bom desempenho das funções/atividades,

COMPETÊNCIAS

garantindo, também aos trabalhadores, as condições
para o desenvolvimento da respetiva carreira
Fornecer a todos por igual, a informação e os meios

DIVULGAR

necessários para o adequado desempenho das suas
funções/atividades

RESPONSABILIZAR
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PARTE VI –MONITORIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REPORTE

Mecanismos de Monitorização e Reporte

Este Plano, desenvolvido no âmbito da prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas,
pretende constituir um instrumento evolutivo, que tem como objetivo reduzir os riscos de
corrupção e infrações conexas, sendo não só um referencial de atuação como também um
modo de promoção da melhoria contínua das atividades da Secretaria-Geral.
A Secretaria-Geral desenvolverá um conjunto de mecanismos de controlo ao nível da
implementação das Medidas de Prevenção para dirimir os riscos, monitorizando a
implementação de Medidas de Prevenção apresentadas no presente documento, bem como o
seu nível de execução e respetivos impactos na organização.
Com este relatório pretende-se analisar os desvios e definir ações corretivas e de melhoria,
desbloqueando constrangimentos, considerando os fatores críticos e as condições necessárias
à implementação, pelo que será elaborado um relatório intercalar envolvendo todas as áreas
da Secretaria-Geral, não só ao nível das Medidas de Prevenção transversais como específicas.
Assim, após divulgação do presente Plano aos dirigentes, estes criarão métodos e definirão
procedimentos que contribuam para assegurar o desenvolvimento e controlo das atividades,
em tudo o que for viável de aplicação imediata de modo a permitir a salvaguarda dos ativos,
a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, garantindo a exatidão dos
registos existentes e os procedimentos de controlo a utilizar para atingir os objetivos
definidos.
Nos casos em que tal não seja possível, serão criados objetivos estratégicos e operacionais, no
próximo ciclo do SIADAP, em sede de QUAR e de Plano de Atividades.
Na sequência das recomendações formuladas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção e de
acordo com as boas práticas internacionais, a Secretaria-Geral elaborará, para além do
relatório intercalar, um relatório anual sobre a execução das Medidas de Prevenção
preconizadas no presente Plano.
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Modelo de Acompanhamento

Tendo em conta a necessidade da definição de um modelo de acompanhamento da
implementação do presente Plano, a Secretaria-Geral determina um planeamento de reuniões
com diferentes objetivos, periodicidades e resultados, envolvendo todos os dirigentes da SG,
cujo modelo se assume, desde já.

Reunião de
Avaliação do
Impacte

Reunião
Semestral de
Monitorização

Reunião de
Acompanhamento

•Anual

•Semestral

•Trimestral

OBJETIVOS

RESULTADOS

Alinhar medidas com a
estratégia e rever Plano em
função dos Impactes

Relatório Anual de impactes e
Plano de Prevenção de 2014

Reportar o desempenho à
Direção

Relatório Intercalar de
Monitorização

Monitorizar o impacte e a
execução do Plano e
acompanhar a implementação
através da análise do
cumprimento das medidas,
aferição de desvios e
definição de ações corretivas
e de melhoria, desbloqueando
constrangimentos, tendo em
atenção os fatores críticos de
sucesso e as condições
necessárias à implementação

Relatório de Progressos

Figura 4

Secretaria-Geral
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FICHA DE MONITORIZAÇÃO

Direção de Serviços ………………………………….………. (Sigla)
SIGLA DIVISÃO
Nome do Ch. de Divisão (título)

Nome do Diretor de Serviços (título)

SIGLA DIVISÃO
Nome do Ch. de Divisão (título)

...

COMPETÊNCIAS:

Secretaria-Geral
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Divisão ………………………………….………. (Sigla)

Descrição do Risco

Secretaria-Geral

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção propostas

Medidas adotadas

Implementação

Fonte de
Verificação
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