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Parte I

Atribuições, Organograma e ldentificação de Responsáveis

Natureza e Missão

A Secretaria-Geral da Presidência (SGP), serviço diretamente dependente da Presidência do Governo
Regional, integrado na administração direta da Região Autónoma da Madeira, tem por missão a

coordenação e o apoio técnico, estratégico e administrativo à Presidência do Governo.

A sua estrutura orgânica foi aprovada pelos seguintes diplomas:

Decreto Regulamentar Regional n." 712015/M - Aprova a Orgânica da Presidência do Governo
alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.o 1ll20l6lM;
Portaria n.' 2512018 - Aprova a organização interna do Gabinete do Presidente do Govemo
Regional, criando a Unidade de Gestão da Presidência do Governo Regional;
Despacho n.' 5312018 - Cria as estruturas administrativas da Secretaria-Geral da Presidência do
Governo Regional.

Valores

A SGP tem como valores os 10 princípios éticos consagrados na o'Carta Etica da Administração Pública",
a saber:

Princípio do Serviço Público
Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo
sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo.

Princípio da Legalidade
Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a lei
e o direito.
Princípio da Justiça e Imparcialidade
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Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os

cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade.
Princípio da lgualdade
Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua

ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação
económica ou condição social.
Princípio da Proporcionalidade
Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à

realização da atividade administrativa.
Princípio da Colaboração e Boa Fé

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o
princípio da Boa Fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua
participação na r ealização da atividade admini strativa.
Princípio da Informação e Qualidade
Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês
e rápida.
Princípio da Lealdade
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante.

Princípio da Integridade
Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de caráter.

Princípio da Competência e Responsabilidade
Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na
valorização profi ssional.

Atribuições

A SGP tem as seguintes atribuições:

o Prestar apoio técnico e administrativo que lhe for solicitado pelo Conselho do Governo Regional,
pelo Presidente do Governo Regional;

o Comunicar aos diversos serviços as diretrizes, norïnas e instruções genéricas emanadas da
Presidência do Governo;

o Organizar, instruir e informar os processos administrativos que devam ser submetidos a resolução
do Conselho do Governo Regional ou a despacho do Presidente do Governo Regional;

. Realizar a investigação científica e técnica das matérias que lhe forem cometidas;
o Assegurar a execução administrativa das ações de coordenação interdepartamentais que forem

indicadas pelo Conselho do Governo Regional e pelo Presidente do Governo Regional;
o Assegurar, no âmbito dos organismos e serviços dependentes da Presidência do Governo, as

relações com o público;
o Assegurar o expediente do Gabinete do Presidente do Governo Regional, prestando-lhe o apoio

administrativo necessário e velando pela execução das suas deliberações;
o Remeter à Secretaria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira as propostas

de decreto legislativo regional e os demais documentos que o Governo Regional entenda dever
submeter à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira;

o Efetuar o registo e promover o envio de diplomas do Governo Regional, parc assinatura, ao

Representante da República paÍa a Região Autónoma da Madeira, assim como a sua publicação
no Jornal Oficial;
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Assegurar a guarda, conservação e administração dos edifícios e eventuais anexos utilizados pela
Presidência do Governo Regional;
Promover e assegurar a modernização dos serviços diretamente dependentes da Presidência do
Governo;
Promover boas práticas de gestão de documentação nos servigos e organismos da Presidência do
Governo e proceder à recolha, tratamento e conservação dos arquivos;
Estudar, programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover, de forma
permanente e sistemática, a inovaçáo, a modernização e a política de qualidade no âmbito da
Presidência do Govemo e assegurar a articulação com os serviços com competências nestas áreas;

Desenvolver e coordenar toda a atividade relacionada com a informação que envolva a presença

ou o contacto com os órgãos de comunicação social.

A Secretaria-Geral compreende o Gabinete do Presidente do Governo Regional e todos os serviços e ou
secções administrativas da Presidência do Governo, que funcionam na sua direta dependência,
nomeadamente a Unidade de Gestão da Presidência do Govemo Regional (UGPGR), que engloba a

Secção de Contabilidade e a Secção de Vencimentos, o Gabinete de Apoio Técnico (GAT), o Serviço de

Apoio Funcional à Direção Regional da Administração Pública no Porto Santo (SAFDRAPS),

A SGP conta atualmente com um quadro de 43 colaboradores

A sua estrutura orgânica atual é traduzível no organigrama infra.
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Contabilidade

Secção de

VencinrenÍos

Identificação de Responsáveis :

Secretrário-Geral - José Luís Medeiros Gaspar
Responsável do PPRCIC - José Luís Medeiros Gaspar
Unidade de Gestão 

-Nivalda 
Maria Rebolo Camacho
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Parte II

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Por "risco" ter-se-á o acontecimento, situação ou circunstância suscetível de gerar corrupção ou uma

infração conexa, como consagrado na deliberação do Conselho de Prevenção da Comrpção, de 4 de

março de 2009.

"Gerir" um risco visa o objetivo de defender e proteger cada interveniente num procedimento, e, desse

modo, a salvaguarda do interesse coletivo.

O termo risco designa o resultado da combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado
evento e o impacto resultante da sua ocorrência, positivo ou negativo, na consecução dos objetivos de

uma unidade organizacional.

Os riscos devem ser classificados segundo uma escala de risco: elevado, moderado e fraco.

No que à Probabilidade da ocorrência, oportunidade de ocorrência, diz respeito, esta considera-se

Fraca (Remota) - Hipótese de ocorrência inferior a25oÁ.
Decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais
Moderada (Possível) - Hipótese de ocorrência entre 25Yo a75Yo.
Está associado a um processo esporádico de organizaçáo que se admite que veúa a ocoÍrer
Elevada (Provável) - Hipótese de ocorrência superior a750Á
Decorre de um processo corrente e frequente da Organização.

No que à Gravidade da consequência diz respeito, esta considera-se:

Fraca - Quando o impacto é baixo sobre a estratégia ou atividades operacionais da organização.
Pouca preocupação dos intervenientes.
Não tem potencial para provocar prejuízos ao organismo, sendo as infrações praticadas

causadores de danos ao nível da imagem e operacionalidade.
Moderada - Quando o impacto é moderado sobre a estratégia ou atividades operacionais da

or ganização. Preo cupação moderada do s interveniente s.

Provoca prejuízos e perturba o normal funcionamento do organismo.

Elevada - Quando o impacto é significativo sobre a estratégia ou atividades operacionais da

organização. Grande preocupação dos intervenientes.
Causa Prejuízos significativos nomeadamente financeiros, viola o princípio de interesse público
e lesa a credibilidade do organismo.

Da conjugação das duas variáveis apresentadas resultam vários níveis de risco

o Fraco
o Módio
o Elevado
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Das diversas áreas de apoio à SGP, a ârea de potencial risco de corrupção e infrações conexas é a das

aquisições de bens e serviços.

Genericamente considerados, os riscos de conupção e infrações conexas na atividade da SGP, terá que

ter em conta o seguinte:

Os montantes de compras envolvidos na atividade de compras da SGP, é normalmente de valor
reduzido.

Deve considerar-se que o processo de aquisição é desencadeado recorrendo ao apoio de vários
colaboradores.

Parte III
Medidas Preventivas dos Riscos

Importa considerar na Parte III algumas medidas que permitam manter sob controlo e monitorizar os

riscos de corrupção e infrações conexas nos processos de aquisição de bens ou serviços da SGP devendo-
se procurar garantir o seguinte:

A maioria dos bens de economato de consumo corrente utilizados pela SGP serão requisitados à

Direção Regional de Património de Gestão dos Serviços Partilhados, ou organismo equiparado,
sem qualquer recurso ao mercado ou ao pagamento de verbas. Este tipo de bens será fornecido
mediante requisição e através da plataforma eletrónica, o que significa que a SGP não se socoffe
do mercado para os adquirir.

a

a

Que seja elaborado nota justiÍicativa para o início do processo de aquisição;

Que o processo de aquisição não seja unicamente realizado por um único/mesmo colaborador,
existindo, sempre que possível, rotatividade nos diferentes processos de aquisição;

o

o

Que exista intervenção de chefia de nível superior que valide os atos praticados;

Sempre que estejam envolvidos valores superiores a6.750 euros, ainda que se recoÍra ao ajuste
direto, deve ser constituída uma comissão de análise de propostas, salvo casos de aquisições
urgentes, salvo casos de aquisições urgentes;

Para procedimentos por ajuste direto, caso seja possível, é, realizada a consulta a pelo menos três
fomecedores.
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Parte IV
Estratégias de aferição da efetividade, utilidade, efïcácia e correção

das medidas propostas

O presente plano é um instrumento orientador que deve ser levado em consideração em todos os

momentos em que se realizam atividades de aquisição de bens e serviços. Contudo, apenas a experiência
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resultante da sua implementação poderá permitir determinar do seu grau de assertividade e efetiva
utilidade para manter sob controlo e vigilância os potenciais riscos de corrupção.

Nesta medida, deverá ser efetuado, relativamente às compras de cada ano civil, no 1.o trimestre do ano

civil seguinte, um relatório da efetiva aplicação deste Plano. Nesse relatório devem ser identificadas de

modo sumário:

o as medidas da Parte III do Plano que foram implementadas nas compras do ano anterior;
. uma análise aos riscos de comrpção, comparativamente à análise constante do Plano, por forma

a determinar se devem ou não ser atualizadas as análises de risco constantes do plano
o revisão das medidas constantes da Parte III do Plano, complementando-as com outras que, face à

experiência prâtica de compras do ano civil anterior, justifiquem a sua inclusão em futura versão
do Plano.

Aprovado em 15 de março de 2018

por J s Gaspar
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Gradação: 1: Fraco;2: Médio;3: Elevado
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