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Lista de Siglas
CCA - Conselho Coordenador de Avaliação
CGD -Controlo e Gestão Documental (Aplicação lnformática)
CPA - Código do Procedimento Administrativo
CPC - Conselho de Prevenção da Corrupção
CREE - Centro de Recursos Educativos Especializados

CREE-C - Centro de Recursos Educativos Especializados da Calheta

CREE-CL - Centro de Recursos Educativos Especializados de Câmara de Lobos

CREE-Fx - Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal

CREE-M - Centro de Recursos Educativos Especializados de Machico
CREE-PM - Centro de Recursos Educativos Especializados do Porto Moniz
CREE-PS - Centro de Recursos Educativos Especializados da Ponta de Sol

CREE-PST - Centro de Recursos Educativos Especializados do Porto Santo
CREE-RB - Centro de Recursos Educativos Especializados da Ribeira Brava

CREE-S - Centro de Recursos Educativos Especializados de Santana

CREE-SC - Centro de Recursos Educativos Especializados de Santa Cruz

CREE-SV - Centro de Recursos Educativos Especializados de São Vicente
DAAT - Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas

DAEA - Divisão de Apoio à Educação AÍtística
DAEE - Divisão de Acompanhamento Educativo Especializado

DAGO - Divisão de Apoio à Gestão e Organização
DASC - Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira

DAT - Divisão de Apoio ïécnico
DATE - Divisão de Apoios Técnicos Especializados

DEPEPCEB - Divisão de Educação Pré-Escolar e do l.s Ciclo do Ensino Básico

DEPJ - Divisão de Estudos e Pareceres Jurídicos
DFP -Divisão de Formação de Pessoal

DGP - Divisão de Gestão de Projetos
DIM - Divisão de lnvestigação e Multimédia
DPGF - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira

DR - Diretor Regiona I

DRAE - Direção Regional de Administração Escolar

DRE - Direção Regional de Educação

DRPI - Direção Regional de Património e lnformática
DSATE - Direção de Serviços de Apoios Técnicos Especializados

DSDE - Direção de Serviços do Desporto Escolar

DSEA - Direção de Serviços de Educação Artística
DSEAM - Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia
DSEE - Direção de Serviços de Educação Especial

DSEPEEBS - Direção de Serviços de Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Ensino Secundário
DSIFIE - Direção de Serviços de lnvestigação, Formação e lnovação Educacional

DSTCEBES - Divisão dos 2.e e 3.e Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
EAPG - Equipa de Apoio à Gestão da Formação
EF - Estrutura Flexível

GAS - Gabinete de Apoio à Sobredotação
GC - Gravidade da Consequência
GEPEPCEB - Gabinete da Educação Pré-Escolar e do 1.s Ciclo do Ensino Básico

GESDIS - Plataforma para a Gestão de Discentes apoiados pelos serviços da educação especial da Direção Regional de Educação da Região

Autónoma da Madeira
GGAR - Gabinete de Gestão Administrativa e Recursos

GIE - Gabinete de lnovação Educacional
GMTE - Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas

GR - Graduação do Risco

GSTCEBS - Gabinete dos 2.e e 3.e ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário
H - Homem
lEM, lP-RAM - lnstituto de Emprego da Madeira, lnstituto Público da Região Autónoma da Madeira
lPl - lntervenção Precoce na lnfância
JORAM -Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira
M - Mulher
NR - Não Realizada

PAA - Plano Anual de Atividades
PG - Procedimento de Gestão

PIDDAR - Progrâma de lnvestimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira

PLACE IPLAC + E] - plataforma da comunidade (PLAC) da Região Autónoma da Madeira (RAM) com o objetivo de dotar os estabelecimentos de

ensino com os meios capazes de facilitar a gestão escolar e promover a troca de informação entre os diversos intervenientes no sistema

educativo na RAM e construída com base na tecnologia dot.net da Microsoft cujo acesso é realizado através da internet (E)

PO - Probabilidade de Ocorrência
PPRGCIC - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas

R - Realizada

RA - Relatório de Atividades
RAA - Relatório Anual de Atividades
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RAM - Regìão Autónoma da Madeira
RCIC - Risco de Corrupção e lnfrações Conexas
RG - Risco de Gestão
RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados
Rl - Regulamento lnterno
SESARAM, EPE - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, Entidade Pública Empresarial
SIADAP - sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração pública
SIADAP-RAM - Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Regional Autónoma da Madeira
SIADAP-RAM2 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Regional Autónoma da Madeira
SIADAP-RAM3 - Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Regional Autónoma da Madeira
SRE - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia
SRSPC - SecÍetaria Regional de Saúde e Proteção Civil
SS - Segurança Social
STEE - Serviço Técnico de Educação Especial
STFP - Serviço Técnico de Formação Profissional
T - Total
TICE - Tecnologias Educativas Digitais e Apoio Escolar Online
UO - Unidade Orgânica
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Aprovação

Na qualidade de Diretor Regional de Educação, aprovo o presente Relatório de Execução do plano de

Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas relativas ao plano aprovado a 2g de

fevereiro de 2019.

Determino ainda o envio do presente relatório ao Senhor Secretário Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia, da Região Autónoma da Madeira.

Funchal, L9 de fevereiro de 2020

O Diretor Regional de Educação

Marco Paulo Ramos Gomes
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O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n,e 54/2008, de 4 de setembro, é uma

entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas e desenvolve uma

atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. A recomendação

n.e U2O09, do CPC, de 1" de julho, publicada na 2.e Série do Diário da República n.e 140, de 22 de julho,

indica que os organismos públicos são obrigados a elaborar planos de prevenção de riscos de gestão,

corrupção e infrações conexas, bem como a realizar e apresentar periodicamente relatórios de execução.

Assim, e como forma de corporizar a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e

lnfrações Conexas da Direção Regional de Educação, do ano de 2019, foi elaborado o presente relatório

estruturado da seguinte maneira:

Breve caracterização da Direção Regional de Educação;

Execução das Medidas de Prevenção do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e

I nfrações Conexas ( PPRGCIC);

Considerações Finais.

Nos termos da alínea c) do n.e 2, do artigo 6.e do Despacho n.e t52/20L7,de23 de março, alterado pelo

Despacho n.s LL0|20L6, de2I de março, cabe à Divisão de Apoio à Gestão e Organização, desta Direção

Regional, garantir a monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações

Conexas, o que pressupõe a apresentação dos resultados do que foi planeado, através da apresentação de

um relatório de execução.

Como estratégia de monitorização do PPPRGCIC/2019/DRE, foi nomeada uma Equipa de Auditores

lnternosl que, conforme o programa de auditorias2, realizou 5 ações de acompanhamento a Unidades

Orgânicas/ Estruturas Flexíveis (1 Direção de Serviços e 4 Divisões). O resultado do trabalho da Equipa de

Auditores foi apresentado no Relatório Final.

1 Despacho do Diretor Regional de Educação, deOt/O3/2OIg.
2 Autorizado pelo Diretor Regional, a22/tO/2O19.

neletÓnlO Of exeCuÇÃO Oo Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Comrpção e Infrações Conexas | 2019
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A Direção Regional de Educação é um serviço central da administração direta da Secretaria Regional de

Educação (SRE), identificado na alínea b) do n.e 1 do artigo 6.e da Orgânica da SRE e do Gabinete do

Secretário Regional, aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n.e 2/202O/M, de 9 de janeiro.

A sua orgânica, à data, aguarda aprovação.

Missão

A DRE tem por missão promover, desenvolver e operacionalizar as políticas educativas da Região

Autónoma da Madeira (RAM) de âmbito pedagógico e didático, relativas à educação pré-escolar, aos

ensinos básico e secundário e à educação extraescolar, numa perspetiva inclusiva, contribuindo para a

melhoria contínua da qualidade das aprendizagens e potenciadora do sucesso escolar e da elevação da

qualificação pessoal, sociale profissionalda população madeirense e porto-santense.

Valores

V Autonomto - assumir uma atitude de liberdade e responsabilidade, alicerçada em decisões ponderadas e
sustentadas em fontes de informação e conhecimento.

V lnovoção - eleger práticas de excelência alinhadas com a investigação e o conhecimento científico de
referência e potenciadoras de soluções eficazes.

fl Tronspdrêncid - orientar os procedimentos e práticas pelo princípio da clareza e boa-fé, no sentido do
seu reconhecimento público.

V lgualdade - garantir ou promover a igualdade de oportunidades no acesso de todos e de cada um a uma
educação de qualidade.

v colaboragâo - estabelecer um clima de diálogo assente na recetividade da pluralidade de ideias e
opiniões conducentes à tomada de decisão.

ú wtelhorid contínud - adotar uma cultura consistente que assegure a melhoria contínua do desempenho
pessoal, profissional e organizacional.

ú lnclusão - reforçar e aprofundar experiências, esforços e saberes precursores de práticas inclusivas e de
dignificação da pessoa.

Estrutura Orgânica

A DRE é dirigida por um Diretor Regional (DR), cargo de direção superior de L.e grau, que exerce a

superintendência sobre os estabelecimentos de educação e ensino da RAM nas áreas de âmbito
pedagógico e didático.

nELarÓnto of axEcuçÂo ao Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corupção e lnfrações Conexas | 201 9
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Para o desenvolvimento das respetivas atribuições, a DRE é composta pelas unidades orgânicas nucleares

definidas pela Portaria n.e 90/201,6, de 3 de março, alterada pelas Portarias n.e 465/2019, de 08 de agosto,

e n.s 8t/20I7, de 20 de março, e pelas unidades orgânicas flexíveis criadas pelo Despacho n.e 1,10/2016, de

21 de março, alterado pelo Despacho n.e 152/2017, de 23 de março.

A estrutura orgânica da DRE é a que está representada no organograma seguinte:

Legenda:

DR - Diretor Regionall DEPI - Dlvìsão de Estudos e Pareceres Jurídicosl DAT - Dìvisão de Apoio Técnicol DPGF - Divisão de Planeamento e Gestão tinanceiral DAGO -
Divisão de Apoio à Gestão e Organìzação I ccAR - cabinete de cestão Administrativa e Recursosl Secretariado. DSEPEEBS - Direção de Serulços de Educação Pré-Escolar e

do Ensino Básico e Ensino Secundárlol DEPEPCEB - Divisão de Educação Pré-Escolar e do 1.s Cìclo do Ensino 8ásico I DSTCEBES - Divisão dos 2.e e 3,4 Ciclos do Ensino

Básico e Ensino Secundário. DSEE - Dlreção de Seruiços de Educação EspecÌall DAEE - Divisão de Acompanhamento Educativo Especializadol CREE-C - Centro de Recursos

Educativos Especializados da Calhetal CREE - CL-Centro de Recursos Educativos Especializados de Câmara de Lobosl cREE-tx - Centro de Recursos Educativos

Especializados do Funchal I CREE-M - Centro de Recursos Educatìvos Especializados de Machìcol CREE-PM - Centro de Recursos Educativos Especializados do Porto N4oniz I

CREE-PS - Centro de Recursos Educativos Especializados da Ponta de 5ol I CREE - PST -Centro de Recursos Educativos Especializados do Porto Santo I CREE - RB - Centro de

Recursos Educativos Especìalizados da Ribeira Braval CREE - S - Centro de Recursos Educativos Especializâdos de Santanal CREE- SC - Centro de Recursos Educativos

EspecializadosdesantaCruzl CREE-SV-CentrodeRecursosEducativosEspecializadosdeSãoVicentel DASC-DivisãodeAcompanhamentoàSurdezeCegueiral STEE-

Serviço Tecnico de Educação Especial I SïFP - Serviço Técnico de Formação Profissional. DSIFIE - Direção de Seruiços de lnvestigação, Formação e lnovação EducacÌonal I

GIVTE - Gabinete de lVodernìzaçâo das Tecnologias Educatìvas | 6lE - Gabinete de lnovação Educacìonal I DGP - Divìsão de Gestão de Projetos I DFP -DivÌsão de Formação

de Pessoal. DSATE - DÌreção de Seruìços de Apoios Técnicos Especializadosl DATE - Divisão de Apoios ïécnìcos Especialìzadosl GAS - Gabinete de Apoio à Sobredotaçãol

DAAT - Divisão de Acessìbilidade e Ajudas Técnicas. DSEA - Direção de Seruiços de Educação Artístical DSDE - Dìreção de Seruiços do Desporto Escolarl GEPEPCEB -

GabinetedaEducaçãoPré-Escolaredol.qCiclodoEnsÌnoBásicol GSTCEBS-Gabinetedos2.se3.sciclosdoEnsinoBásicoeEnsinoSecundário.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Compção e Infrações Conexas | 2019
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Demonstração dos Recursos

No PPRGCIC, do ano 2019, apresentaram-se os recursos que a DRE tinha disponíveis para a prossecução dos

seus objetivos, sendo seguidamente mostrados os resultados da utilização, tanto dos recursos humanos

como financeiros.

Humanos

Recursos Humanos da DRE 131-12-20191

Financeiros

> Despesas com Pessoal
Classificação
Económica

01 01

01 02

01 03

Rubricas Orçamento
retificado

Despesa
processada

Taxa de
execução

99,gg%

99,29%

99,50%

99,99%

99,90%

Taxa de execução do orçamento de funciona mento (despesas com pessoal) da DRE | 2019 |

Total GeÍal
de Efetlvos

Outros
(Programas de

Emprego
do lEM, lP-

RArú)

Requisição e
Destacãmento

Contrato de
Trabalho por

Tempo
lndeterminado

Contrato de
Trabalho
a Termo

Resolutivo

Nomeação

Grupo
PÍofissional

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

T

F

M

33

24

9

0

0

n

0

n

0

T

L

0

0

0

0

32

23

9

Dlrlgente

95

65

30

0

0

0

69

48

2L

L4

72

2

t2

5

7

0

0

0

Docente

Lt,

87

9

8

1

I
7

T

LO2

72

30

0

0

0

0

0

0

Ìécnlco
Sup€rlor

28

ZL

7

0

0

0

0

0

0

28

2r

7

0

0

U

0

0

0

Técnlco

Superlor das

áreas

Dlagnóstlco ê
Teraoêutlca

2

0

2

I

0

L

L

0

t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Técnlco de
lnformátlca

6

5

1

0

0

0

1

t

0

5

4

1

0

0

0

0

U

0

Coordenador
Técnlco

91

77

L4

20

L8

2

0

0

0

7t

59

72

0

0

0

0

0

0

Asslstente
Té(nlco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Encailegado
Operaclonal

78

43

35

12

10

2

0

0

0

66

33

33

0

0

0

0

0

íì

Asslst€ntê
Operaclonal

3

2

1

0

0

0

0

0

0

3

2

L

0

0

0

0

0

0

CarÍelÍa
Subslstênto

455

324

13t

42

36

6

79

56

23

290

204

86

L2

5

7

32

23

9

Total

Total

Estágios Profissionaís

Segurança Social

Abonos Varíáveis ou Eventuais

Pessoal dos Quadros

12.008.705,00

7L.924,00

2.264.680,00

1L3.572,00

9.558.529,00

t1,996.687,56

7t.920,49

2.253.476,52

1t2.767,00

9.558.523,56

04 08
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Classificação
Económica

020L

0202

03 06

04 07

07 0L

Classificação
Económica

s0419

5t7L7

50543

51937

> Outras Despesas de Funcionamento

Taxa de
execução

89,20%

94,43%

t00,00%

99,97%

93,98%

Taxa de execução do orçamento de funcionamento (outras despesas) da DRE | 2019 |

> lnvestimentos do PIDDAR

Taxa de
execução

70,5L%

43,t6%

82,86%

73'93o/o

Taxa de execução dos Projetos PIDDAR 120191

ner,nrÓnlo np execuçÃo ao Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Comrpção e Infrações Conexas | 2019
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Despesa
processada

63.622,O8

529.55L,32

0,00

20.000,00

4.655,63

617,829,03

Orçamento
retlficado

71.328,00

561.420,00

0,00

20.000,00

657.405,00

4.657,00

Rubricas

Aquisição de bens

Aquisição de serviços

Outros juros

Transferências para

lnstituições s/ fins lucrativos

Total

Bens de Capital

66.781,90

0,00

Despesa
processada

296,46

6,551,15

59.934,29

0,00

90.329,00

Orçamento
retlficado

2.820,OO

15.180,00

72.329,00
Formação profissional e

certificação de pessoas com
deficiências e incapacidades

Renovação Parque Automóvel
da DRE

Total

Rubrlcas

Tecnologias educativas digitais
e apoio escolar online (TICE)

Formação contínua de pessoal

docente e não docente
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Os riscos de gestão, corrupção e infrações conexas, configuram factos que envolvem potenciais desvios no

desenvolvimento da atividade, gerando impactos nos seus resultados. A gestão do risco identifica e previne

atempadamente as áreas e factos com potencial danoso na organização. Neste âmbito, a DRE, em

consonância com os objetivos estratégicos e operacionais, identificou as seguintes áreas com probabilidade

de risco:

Gestão Estratégica

Verificação/controlo e acompanhamento do orçamento da DRE

Tecnologias de lnformação

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Processual

No Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas, do ano de 2019, por unidade

orgânica/estrutura flexível, foram identificados potenciais riscos, classificados de acordo com a matriz de

risco disponibilizada no Plano, e definidas medidas de prevenção para evitar ou minimizar esses riscos.

Neste sentido, são apresentadas, nos quadros seguintes e por unidade orgânica/estrutura flexível, a

execução das medidas de prevenção, do ano 2o19, pela apresentação das evidências ou, em caso de

incumprimento ou de não aplicabilidade, da sua justificação.

W

nflÂ,fÓntO nf sxECuçÃO do ntano de Prevençâo de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas | 2019

10
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DIVISÃO DE ESTUDOS E PARECERES JURíDICOS

DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO

rÕ

Na Nota Justificativa da proposta de diploma de
adaptação à Região Autónoma da Madeira (RAM) do
Decretolei n.p 55/2O18, de 06 de julho, que não foi
aprovada, foi incluída a alínea F-avaliação sumária

dos riscos de conflitos de interesseq de fraude e de
corrupção na respetiva aplicação, com seguinte
redação: "Não existem conflitos de interesse entre os

autores da iniciativa legislotiva deste diplomo nem
dos que os apoíorom no formação do decisão, e o suo
aplicação não é suscetível de conter ríscos de froude
e de corrupção."

x

lntrodução de um ponto na Nota
Justificativa que acompanha a

proposta de diploma legal sobre a

avaliação da possibilidade de
existência de conflitos de interesse

entre os autores da iniciativa
legislativa do diploma, ou dos que

os apoiaram na formação da

decisão, e se a sua aplicação e
suscetível de conter riscos de
fraude e de corrupção.

72IFraude, corrupção e conflitos
de interesses

RCtC
Participação em
iniciativas Iegislativas

2

Nos pareceÍes elaborados consta, em nota de
rodapé, a seguinte informação: "Declara-se que não
se verifica nenhuma dos situações de impedimento
prevístas no artigo 69.e do CPA na emissão do
presente porecer. "

x
Declaração no final de cada parecer

que não se verifica qualquer

impedimento.
1.2I

Pronunciar-se nos
procedimentos com isenção

ou imparcialidade.
RCtC

Emissão de pareceres
jurídicos7

Medidas de Prevenção

GRGCPODescriçãonpol)DescriçãoN.e

Avoliação Í21ldentificocão
Atividade

Rtscos

'ãn Ílôc

2 222
Falhas no controlo dos
procedimentos e resu ltados.

RG

Elaboração de
d i retrizes de ouditoria,
procedimentos ou
práticas

Nas reuniões com as DSEE, DFP e DSEPEEBS, nos dias
L2, LS e 19 de marçq respetivamente, foi recolhida
informação para a descrição dos processos de
prestação de serviços: PG8 a P10 [PGO8-Qualificação
dos colaboradores da SRE (DFP)-em elaboração; PG09-

Educação Pré-escolar, Ensino Básico e Ensino

Secundário (DSEPEEBS) - em elaboração; PG10 -
Acompanhamento Educativo Especializado (DSEE) -

em elaboraçãol, criado o PG12 - Qualificação de
pessoas com deficiência, incapacidades e outras
necessidades especiais (STFP) - em elaboração e

discutida a operacionalização do RGPD em vigor
desde 25 de maio de 2018.

x
Levantamento e elaboração de
procedimentos no âmbito da
prestação de serviços da DRE.

RG
Controlo do Sistema
de Gestão

7 x
Definição de estratégias para a
elaboração de procedimentos

adequados aos contextos.
222

Falhas no controlo dos
procedimentos e resultados.

FoÍam transmitidas as estratégias para a descrição
dos processos de prestação de serviços PG8 a PG10 e
para a identificação dos riscos e definição de
estratégias de minimização dos mesmos no âmbito
do RGPD, nas reuniões dos dias L2, L5 e 19 de março
de 2019, com as DSEE, DFP e DSEPEEBS.

npoílDescriçãoN.e GRGCPODesuição

ldentifrcacão Avslioção Í21

Rrscos
Atividade

Medidas de Prevenção

e e

RELATóRIO DE EXECUÇÃO do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Compção e Infiações Conexas | 2019
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DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO (conti o)

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO FI NANCEIRA

Probabilidade da ocorrência (Po) e Gravidade da consequência (GC):1 - Baixo;2 - Médio;3 - Alto

REI-ATORIO DE EXECUÇÃO do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Comrpção e Infrações Conexas I 2019
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Atividode RISCOS

Medidas de PrevençãoAvaliacão 121

N.9 Desuição Tipo Ill Descrição PO GC GR

2

Elaboração de
diretrizes de au ditoría,
procedimentos ou
práticas

RG
Falhas no controlo dos
procedimentos e resultados. 2 2 2

Revisão e atualização de
procedimentos da DRE.

x

Nos processos já descritos são, sempre que
solicitado e/ou quando surgem mudanças
legislativas ou orgânicas, atualizados os impressos
modelo utilizados pelas UO/EF. Já têm sido
adaptados ao RGPD os impressos que envolvem
recolha de dados pessoais. Foram definidos prazos
de entrega e elaboradas mensagens de correio
eletrónico para remeter às UO/EF, que não
chegaram a ser enviadas, pois, por atterações na
orgânica do Governo Regional, ficou-se a aguardar
a alteração da Lei orgânica da DRE.

Monitorização anual dos
indicadores de desempenho
referente à da DRE.

X
É realizado o reporte anual dos indicadores de
desempenho da DRE, no RA.

Realização de auditorias internas.

Não Aplicável
Não foram realizadas auditorias internas já que as mesmas tinham sido
programadas para a consolidação do Sistema de Gestão e, no presentê,
não se encontram terminados os procedimentos que o integram.

Promoção, divulgação e difusão de
novas e melhores práticas
profissionais.

X

Elaboração da Revista Diversidadeq realização da
conferência Diversidades, e sua publicitaçâo no
portal da DRE e no Facebook e envio através do
mailing írst Criação de uma área reservada
(Sistema de Gestão) na página Web da DRE.

Atividade Rtscos

Medidas de PrevençãoAvalioção Í21
N.9 Descrição npoíl Descrição PO GC GR

7

Contratação pública /
formação dos
contratos

RG

Planeamento inexistente ou
deficiente nas ações a

desenvolver e na intensão de
contratar em geral -
fracionamento de despesa.

3 2 2

Levantamento e identificação
prévìa das necessidades com vista
ao planeamento temporal da
aquisição de bens e serviços, com
recurso sempre que possível, a
análise de históricos de despesa.

x

O levantamento e a identificação prévios das
necessidades são realizados com modelos para a

requisição dos seguintes bens: a) Requisição de
Material de Escritório, Papelaria e Manutenção/
Reparações e b) Requisição de Produtos de Higiene/
Limpeza; O tratamento/análise da informação
recolhida é supervisionado pelo Chefe de Divisão,
sendo o fornecimento dos bens assegurãdo por 3
vias: a) existência do bem no stock interno; b) na
indìsponibilidade interna é efetuada a requÌsição do
material à DRPI e c) sendo um bem cuja
responsabilidade de aquisição é da DRE, realÌza-se
um procedimento de Aquisição de Bens e ServiÇos

[1] ldentificacão dos Riscos: Risco de
Graduação do Risco (GR): I- Fraco;2

GeJtqo (RF) e Rísco de corrupção e rnfrações conexas (Rcrc) | I2l Avariacão de Risco:
- Moderado; 3 - Elevado | [3] Execucão: R = Realizada e iln = if ào- ieãïãAã-
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DlvlsÃo DE PLANEAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA (continuação)
W

Para os processos de Aquisição de Bens e Serviços
com valores superioÍes a 27 00O00€ (Consulta

Prévia, Contratos Públicos, entre outros) é assinada

uma declaração de inexistência de conflitos de

interesses e nomeado um gestor do contrato
Ìdentificado em cláusula própria do Contrato de

Aquisição de Bens e ServÌços.

Nos processos referidos na medida anterior não há

necessidade da declaração de inexìstência de
conflitos de interesses, sendo apenas necessário

nomear um gestor do contrato nos Processos de

Aiuste DÌreto Reeime Geral.

x

Em todos os outros procedimentos

aplica-se o n.e 5 do artigo 67.s e do
artÌgo 290.e-A do Código dos
Contratos Públicos.

222

Possibilidade de ser aliciado a

aceita r vantagem patrimonial

ou não patrimonial, para

adjudicar a uma determinada
entidade em detrimento das

regras legalmente
estabelecidas.

RCIC

Contratação pública -
execução dos
contratos

2

Nos ajustês diretos são realizadas as seguintes
consultas ao mercado: a) Regime Simplificado
(valores: até 6 750,0O€) - realizado pedido de cotação
(consulta) por email, normalmente, a 3 fornecedores.
b) Regime Geral: (de 6 750,00€ até 27 000,00€) -
envio de email com Ofício/Convite a uma entidade
para remessa de proposta de fornecìmento.

Nos ajustes diretos, é feita consulta
ao mercado a mais de que uma
entidade.

As cláusulas sancionatórias são definidas nos

Cadernos de Encargos dos Procedimentos de
Aquisição de Bens e Serviços

x

Elaboração de cláusulas

sancionatórias e de incumprimento
e consequente efetivação. sempre
que se verifiquem situações de
incumprimento,

333

I nexistência, insuficiência ou

deficiência no controlo das

quantidades e características
técnicas dos bens e serviços no

momento da receção ou dos
prazos de entrega.

RG

Verificação mensal das necessidades transmitidas
pelos serviços da DRE, compiladas pela DPGF e

remetidas ao fornecedor pâra fornecimento dos
bens.

x

Fiscalização sistemática dos bens e
serviços contratados em
conjugação com os cadernos de
encargoS.

Verificação prévia realizada com base na consulta
das requisições efetuadas recorrendo-se aos
processos arquivados em pastas na Divisão.

x

Fundamentação e meio de prova

de soluções internas, incluindo o
reforço do aproveitamento dessas

soluções.

222
Não verificação prévia na

existência de recursos internos
alternativos à contratação.

R6

Contratação pública /
formação dos

controtos
7

Envio de mensãgem de correio eletrónico para

consulta aos serviços internos da DRE.
X

Reunião com responsáveis dos
processos de origem para

superação de lacunas detetadas
nos processos aquisitivos ou
devolução dos mesmos.

223

Planeamento inexistente ou

deficiente nas ações a

desenvolver e na intensão de

contratar em geral -

fracionamento de despesa.

RG

Medidas de Prcvenção

GRGC
P

oDescrição
Ttpo
t1l

DescriçãoN.e

Avaliação Í21ldentificacõo
Atividade

Rtscos

[1] ldentificacão dos Riscos:
Graduação do Risco (GR): 1-

Risco de cestão (RG) e Risco de Conexas Avaliacão de Risco: Probabilidade da ê

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO do Plâno de Prevenção de Riscos de Gestão, Compção e Inftações Conexas | 2019
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Fraco;2- Moderado;3-Elevado | [3]
e

R = Realizada e NR = Não Realizada
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DIVISÃO DE APOIO A GESTÃO E ORGAN

p

RtscosAtividade
Avalioção í21

Medidas de Prevenção

N.e Descrição npo ú'l Descrição PO GC GR

2 3 2
Elaboração do Regulamento
lnterno da DRE.

x

O Rl da DRE encontra-se em elaboração. Devido à
reestruturação orgânica do Governo Regional foi
decidido aguardar pela publicação da lei orgánica da

para finalizar o referido documento.DRE

Atualização dos
procedimentos/processos dos
serviços da DRE afetos à DAGO.

x

Está a ser elaborado um Manual de procedimentos
da DAGO, no qual estão a ser atualizados os
procedimentos/processos dos serviços afetos a esta
unidade

Formação interna em contexto
prático de trabalho x

Foi realizada uma formação interna em contexto
prático em que se trabalhou com os avaliadores do
SIADAP-RAM3 a formulação de objetivos, definição
de indicadores e metas de

7
Articulação
intrainstitucional RG

Falha de articulação de
procedimentos nos vá rios
serviços da DRE.

2 3 2

Melhoria da recolha de
informação/dados determinantes e
subjacentes à autorização

x

Com vista à melhoria da recolha de
informação/dados determinantes e subjacentes à
autorização (ex: pedidos de dispensa para formação)
são enviados emails aos trabalhadores e realizados
contactos telefónicos no sentido de alertar/solicitar
os documentos em falta.

Reforço das

orientações/proced imentos
institucionalizados.

X
Apresentação de Proposta de Melhoria no
Atendimento de Público, aprovada pelo Diretor
Regional a 21 de novembro de 2019.2 Atendimento ao público RG

Falhas na transmissão de
informação. 2 3 2

Formação interna em contexto
prátìco de trabalho. x

Estava planeada uma formação interna em contexto
prático de trabalho na área do atendimento
(presencial e telefónico) para a última semana de

ue foi adiada fevereiro de 2020.

RCIC
Divulgação de informação
confidencial.

Restrição dos acessos ao software
de registo de assiduidade. X

Os acessos ao software de registo de assiduidade
estão restritos a cada trabalhador (apenas na parte
que lhes diz respeito), aos validadores e aos
elementos que exercem funções na Secção de
Pessoal.

3 Assiduidade

RG
Falhas na veriÍicação da
assiduidade e pontualidade.

1. T 2
Monitorização mensal do registo
automático da assiduidade e
pontualidade (softwore de regisïo
de assiduidade).

x

A monitorização mensal do registo automático da
assiduidade e pontualidade tem por base as edições
de fim de período extraídas do software de registo
de assiduidade e um documento Excel. São
identificadas as anomalias e/ou inconformidades e
reportadas aos validadores da DRE para as
solucionar. As edições de fim de período conformes
são enviadas, mensalmente, à DRAE, a quem
compete o Sistema Centralizado de Gestão de
Recursos Humanos da SRE.Risco de cestão (RG) e Rìsco de Corrupção e Conexas Probabilidade da Ba

RELATÓRIO DE EXECUÇÂO do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Comrpçâo e Infrações Conexas | 2019
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DtvtsÃo DE APoto À e esrÃo E oRGANIzAÇÃo (contin

[1] ldentificacão dos Riscos:
Graduação do Risco (GR): 1-

Risco de Gestão (RG) e Risco de Conexas (RCIC) | [2] Avaliacão de Risco: Probabilidade da e
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222Utilização indevida de viaturas.RCIC
Gestão da frota
automóvel

8

O controlo interno das viaturas é garantido através
da utilização dos seguintes documentos: Boletim
diário do veículo, no qual são registadas as

distribuições de serviço, a designação dos
motoristas, entre outros; Boletim diário de
circulação, onde são apontados os quilómetros
efetuados e o combustível gasto, e registados no
Mapa/Reeisto de quilómetros diários e combustível.

xControlo lnterno através de registo

diário da atividade (Mapa Excel).

RGGestão documental7

A plataforma CGD possibilita a localização dos
documentos, contudo, os serviços nem sempre
procedem aos registos do circuito interno do
documento, no momênto da prática do ato. Todas as

entradas e saídas de documentos da DRE são

registadas na plataforma CGD.

xRentabilização da plataforma CGD

para a localização dos documentos.L21.ExtravÌo de documentos.

RGGestão expediente6 x
Reforço da utilização na DRE das

operacionalidades da plataforma
CGD

L21Extravio de correspondência

A plataforma CGD possibilita a localização dos
documentos, contudo, os serviços nem sempre
procedem aos registos do circuito interno do
documento, no momento da prática do ato. Ainda
assim, é de salientar que todas as entradas e saídas

de documentos da DRE são registadas na plataforma
CGD.

Estão definidas algumas orientações internas com
vista à normalização da circulação da inÍormação no
PG 03 - Sistema de lnformação, no entanto, os

circuitos definidos devem ser melhorados e

adequados à realidade orsanizacional da DRE.

x
Definição de orientações internas
com vista à normalização da

circulação da Ìnformação.

322
Utilização indevida de
informação exterior.

RCIC6estão de informação5

A centralização funcional dos fluxos de informação
para o exterior é garantida através da plataforma
Controlo e Gestão Documental (CGD).

xCentralização funcional dos fluxos

de informação para o exterior.

Redefinição dos dados sensíveis e

trâmites de circulação dos

docu mentos confidenciais.

Não aplicável
Não se verificou a redefÌnição dos dados sensíveis e trâmÌtes de
circulação dos documentos confidenciais, já que está garantida a

confidencialidade dos documentos: apenas a Secção de Pessoal é que

tem acesso aos dados da aplicação do SIADAP-RAM 2 e 3 e todos os

documentos inerentes a este processo são remetidos como
confidenciais, com registo na aplicação CGD-confidencial.

4

Supervisão pelo CCA do processo

avaliativo e respetivos trâmites.

2L1
Divulgação de informação
confidencial.

RCtCSIADAP-RAM 2 e 3

O CCA supervisiona o processo avaliativo e

respetivos trâmites (realização de reuniões e

emissão de orientações aos servicos da DRE).

x

Í i-ì

Tipo
DescriçãoN.e GRGCPODescrição

Avaliacão[2]ldentifrcocão
RTSCOS

Atividade
Medidas de Prevenção

Fraco;2- Moderado;3-Elevado | [3]
el

R = Realizada e NR = Não Realizada
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DE SERVI DE EDUCAçÃO PRÉ-ESCOLAR E DO ENSTNO BÁslco E SEcUNDÁRIo

DIRE DE SERVI OS DE EDUCA ESPECIAL

Risco de Gestão e Risco de Corrupção e Infrações Conexas Probabilidade da

tr
DI

Risco e

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Compção e Infiações Conexas I z0l9

L6

RrscosAtividade
Avaliacão 121

N.e Descrição Tipo
tU

Descrição PO GC GR

Medidas de Prevenção

7 Emissão de poreceres RCIC
Pronuncia sem isenção ou
imparcialÌdade. 1 2 L

Declaração no final de cada parecer
que não se verifica qualquer
impedimento.

x
Colocada a seguinte declaração no final de cada
parecer: "Decloro-se que não se verifica nenhumo
das situações de impedimento previstas no drtigo
69.e do CPA na emissão do presente parecer.',

2
Atendimento ao
público RCIC

Divulgação de informação
sigÌlosa.

'J. 2 L
Definição de responsabilidades /
acompanhamento e supervisão
contínua.

X

São adotados os seguintes procedimentos aquando
da realização do atendimento presencial: a)
Solicitação aos colegas presentes na sala que se
ausentem durante o mesmo; b) Convocação do Chefe
de Dìvisão da área do assunto a tratar; c) Lembrete do
dever de sigilo e da confidencialidade da informação
tratada a todos os intervenientes e d) Sendo a

situação exposta por escrito são seguidos os
procedimentos definidos na CGD-Confidencial.
No caso do atendimento telefónico garante-se a não
divulgação de informação sigilosa por não transmitir
qualquer tipo de informação por telefone (ex.
quando o Tribunal solicita dados confidenciais é

um pedido por escrito).

RrscosAtividade
Avaliação l2l

N.e Descrição Tipo
l1l

Desuição PO GC GR

Medidas de Prevenção

Desenvolvimento de um modelo de
resposta à intervenção, segundo a
abordagem multinível.

x

Ofício circular n.e LO{ÀOTS|DRE; reuniões com as
direções dos estabelecimentos de educação e ensino
(conteúdos disponibilizados em power points).
Planeamento e desenvolvimento de práticas
abrangentes: reuniões, ações de sensibilização,
entre outras, nas escolas e com outras entidades.

7

Coordenação entre
diferentes seruiços no
Direção de Seruíços

RG Duplicação de Ìntervenções. 2 2 2 Criação de um procedimento de
acompanhamento e monitorização
da atividade (intra e interserviços),
com identificação clara dos
responsáveis em cada serviço, dos
canais de comunicação e dos
diferentes níveis de
responsabilidade nos processos.

x

Definição da coordenação das equipas de lPl e da
atuação em parceria com a Saúde; documentos
partilhados com os CREE e escolas; documento
orientador da atividade dos CREE com monitorização
trimestral; resposta às solicitações identificadas e
colaboração com a DASC, Íespeitando a
especificidade das equipas ligadas à surdez e à

cegueira; atualização dos PG do STFP: impressos e
instruções de trabalho, PAA para cada projeto, RAA,
revisão do Rl; criação de uma EAPG e articulação com
os serviços da SS e Centro de Saúde.

Fraco;2 - Moderado; 3-Elevado I [3] Execucão: R = Realizada e NR =



de Idu6çáo, Ciênch e EEologia
Di@ R*d & rdu.âÉó

DIRE DE SERVIÇOS DE EDUCAçÃO ESPECIAL (continuação)

DIRE DE SERV DE tNVEST|GAçÃO, FORM EIN EDUCACIONAL

Risco de Gestão (RG) e Risco de Corrupção e lnfrações Conexas (RCIC) | t21 Avaliacão de Risco: Probabilídade da
Fnco;Z- Moderado;3-Elevado | [3] Execucão: R= Realizada e NR= Não Realizada

:1 - Baixo;2 -
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3 x
Registo da assiduidade em
conformidade com a Plataforma
PLACE / informação diária do
registo de refeições.

227
Pagamento indevido por falha
na informação disponível.

R6
Cálculo na atribuição
dos suhsídios de
reÍeição qos Íormdndos

Registo diário dos formandos com refeições
(previsão no dia anterior e realização); registo
mensal com envio para a DRE; avaliação mensal
(qualitativa ê quantitativa) das refeições servidas.

222

Falha na atribuição dos passes,

por contabilização dos dias

necessários para a vinda à

formação.

RG

Atribuição dos passes

sociois e títulos de

tronsporte aos

formandos

2

Com o novo preçário dos títulos de transporte, os
passes passaram a ser carregados na totalidade,
independentemente do formando ter ou não
formação toda a semana.

xControlo semanal junto dos
formandos.

Atas das reuniões de coordenação dos CREE, tendo
sido alertados os coordenadores dos CREE para a

elaboração destes documentos; realização de ação
de formação e cursos de formação para assistentes
técnicos e operacionais; reuniões com as diferentes
equipas e órgão de gestão das escolas; reuniões
gerais de equipa e sectoriais; monitorização do
SIADAP-RAM.

X

Acompanhamento / supervìsão,
pelos dirigentes, do rigoroso
cumprimento dos princípios e

normas éticas inerentes às funções

de cada profissional.

333

Quebra de confidencialidade.RCIC

Alteração dos acessos à plataforma GESDIS;

adaptação dos processos em papel nos CREE ao
RGPD; supervisionamento/orientação dos relatórios,
pareceres e outros documentos escÍitos; adequação
dos PG do STFP (fluxogramas e impressos).

X
Estabelecimento de procedimentos

intra e interserviços.

x

Utilização do modelo

transdisciplinar de funclonamento
da equipa (entre os diferentes
serviços: saúde, educação e

sequranca social).

Duplicação de intervenções.R6

Coordenação entre
diferentes seruiços nd
Direção de Serviços

7

Protocolo com a SRS3/SESARAM, EPE, a 28 de junho
de 2018; reuniões; ações de sensibilização; parcerias

formais e informais de cooperação (articulação
ainda não funciona como pretendido).

Ttpo
Í11

DescriçãoN.e GRGCPODescrição

Avdliocão í21ldentificacão
R SCOS

Atividdde
Medidos de Prevenção

Definição de critérios objetivos
oara avaliacão das candidaturas.

lndicação objetiva das condições
legais, materiais e procedimentais

necessárias às candidaturas.222
lmparcialidade, falta de rigor e

de transparência na análise das

ca ndidaturas.
RCIC

Projeto de Candidaturs
da Formação de
Professores

7
Não Aplicável
Não foram realizadas candidaturas de formação

Tipo
I1l

Descríção,v.e GRGCPODescrição

Avaliação I2lldentificacão Medidds de Prcvenção

Rtscos
Atividade

3 A atual Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil (SRSPC)
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DIRE DE SERVI DE APOIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

p

DIR

DIR

DE SERVI DE EDUCAçÃO nnrÍsrrca (extinta DtREçÃo DE sERVtços DE EDUCAçÃO ARTíSÏCA E MULÏMÉDA)

DE SERVI DE DESPORTO ESCOLAR

Risco de Gestão e | [2] Avaliacão de Risco: e Conseq

RELATÓRIO DE FÏECUÇÃO do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Cornrpção e lnfiações Conexas | 2019

18

RISCOS Medidos de PrevençãoAtividade
Idenüficação Avalioção Í21

N.e Desuição Tipo
l1ì

Descrição PO GC GR

RCtC
Quebra de
confidencialidade. 1. 3 2

Definição dos canais de comunicação e
dos diferentes níveis de
responsabilidade nos processos.

x
Foram definidos procedimentos/documentação para a partilha
de informação entre serviços, realçando a indispensabilidade do
consentimento informado dos encarregados de educação e dos
próprios alunos, atendendo à sua idade.

Calendarização de momentos de
acompanhamento dos grupos
profissionais.

x
7

Elaboração de
reldtórios e
pareceres
técnicos RG

Duplicação de
intervenções. 2 2 2

Utilização do modelo de Ìntervenção
transdisciplinar. x

Está em vigor um protocolo entre a SER/DRE e a SRSpg no quat
se salvaguarda: a) comunicação entre profissionais da mesma
área; b) realização de reuniões de discussão de plano terapêutico
de crianças e jovens em acompanhamento por ambos os serviços;
c) elaboração conjunta de linhas orientadoras para procedimentos
comuns. Neste âmbito existe uma equipa multidisciptinar a
quem compete assegurar a articulação das ações desenvolvidas
ao nível de cada Secretaria, mediante reuniões mensais de
acompanhamento e avaliação.

Rtscos Medidas de PrevencãoAtividade
ldentificoção AvoliacãolLl

^r.e
Desuição Tipo

Í1ì
Descrição PO GC GR

Definição dos níveis de
responsabilidade e de segregação de
funções.7

Atívidades
Extrqescolares

RCIC
Receção indevida
de valores. 2 3 3

Monitorização do Sistema de Controlo
lnterno.

Não Aplicável
Por alteração orgânica, em 2019, a Direção de Serviços de Educação Artística e
Multimédia passou a Direção de Serviços de Educação Artística (portaria n.e
465/2019, de 08/08, publicada no JORAM, n.e 127, t Série.), pelo que haverá
necessidade de adequar à nova realidade as atividades, os riscos e as medidas de
prevenção definidas.

Rtscos Medidas de PrevençãoAtivídade
ldentificoção Avaliação lzl

N.e Descrição Tipo
Í1,Ì

Descrição PO GC GR

Definição de procedimentos

ldentificação clara dos responsáveis em
cada servÌço, dos canais de
comunicação e dos diferentes níveis de
responsabilidade nos processos.

X
Os impressos modelo utilizados na DSDE têm sido adaptados ao
RGPD, nomeadamente os que envolvem recolha de dados
pessoais.

7
Elaboração de
relatórios

RCIC
Quebra de
confidencìalidade 3 3 3

Acompanhamento e supervisão, pelos
dirigentes, do rigoroso cumprimento
dos princípios e normas éticas inerentes
às funções.

X
Diretor de Serviços supervisiona o trabalho dos técnicos e
equipas de trabalho.

[1] ldentifìcacão dos Riscos:
Graduação do Risco (GR): 1- Fraco;2- Moderado; 3 NR = Não Realizada
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Considerações Finais

Pelo presente relatório demonstrou-se a utilização dos recursos humanos e financeiros da DRE para a

realização dos seus objetivos, durante o ano 2019, e apresentou-se a execução das medidas de prevenção dos

riscos identificados definidas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e lnfrações Conexas

referentes ao mesmo período, bem como as evidências da sua realização, ou a justificação do seu

incumprimento ou não aplicabilidade de atividades, riscos e medidas de prevenção inicialmente previstas.

Seguidamente, demonstra-se que das 49 medidas de prevenção de riscos definidas pelas unidades

orgânicas/estruturas flexíveis, no PPRGCIC de 2019, com vista à eliminação ou diminuição do impacto dos

riscos, foram alcançadas 48, o que representa um grau de realização de 97,96%.

Grau de Realiza do PPRGCIC 20t9

1 mêdida de prevenção Não Aplicável por se terem verificado impêdimêntos à sua exêcução, o que a tornou - ver páglna 12
I2l 1 medida de prevenção Não Aplicávêl por se ter verificado a sua desadequabilidade - ver página 15
l3l 2 medidas de prevençâo Não Aplicáveis por se ter verificado ã sua desadequabilidade - ver página 17
Íol 2 medidas de prevenção Não Aplicáveis por se terem verificãdo mudançãs orgânicas, o quê as tornou desadequadas - ver página 18

Tendo em conta esforços da DRE, no ano 2019, no sentido de evitar ou minimizar os ríscos de gestão e de

corrupção e infrações conexas, no mapa abaixo exibe-se um resumo dos resultados quanto às recomendações

constantes no Relatório de Execução do Plano de 2018, que poderão oferecer alguma base para o que se

poderá apresentar como melhorias a ter em conta na elaboração do PPRGCIC da DRE, para 2020.

Não
Realizada

0

0

0

t
0

0

0

0

0

0

L

2,O4%

48

97,96%

Realizada

2
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14I2t

2
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2 l3l

3

2 I4l

3

3

2

3

49

Medidas de Prevenção

49

Planeadas

2

6

7

15

2

7

2

RCIC

Corrupção e

lnfrações Conexas

2

0

T

4

2

1,

t
1.

1"

1.

1.4

N.e Rtscos

27

RG

Gestão

0

T

3

5

0

3

0

t
0

0
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DEPJ

DAT
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DAGO
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DSATE

DSEA (extinta osenv)

DSDE
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Grau de Realização
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SecreLaria lÌegionaÌ
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Recomendação
Relatório de Execução de 2018

A criação de uma equipa de Auditores lnternos, como
reforço para a consolidação do trabalho de melhoria dos
procedimentos internos, trabalho já iniciado pela DAT,
mas cuja necessidade ainda é premente

Finalização do Regulamento lnterno para a DRE em
matéria de organizaçâo interna e de recursos humanos.

Possibilidade de definição, pela Divisão de Estudos e
Pareceres Jurídicos (DEPJ), de uma atividade e respetiva
identificação de risco/medida de prevenção, tendo em
conta a Recomendação do CPC, 04 de maio de 2017,
sobre a "Permeabilidade da Lei a riscos de fraude,
corrupção e infrações conexas".

l,n^I'v
RcFao Aurorúrild

Observação

Equipa de Auditores nomeada por Despacho do
Diretor Regional de Educação, de 0t/03/201,9.

No programa de auditoria do PPRGCIC, para 20L9,
autorizado pelo Diretor Regional, a 2211,0/2019,
foram definidas 5 ações de acompanhamento a

UO/EF (1 Direção de Serviços e 4 Divisões), ou seja,

50% das 10 UO/EF com atividades e medidas de
prevenção definidas associadas aos riscos
identificados no PPRGCIC/201"9 da DRE, tendo a

Equipa de Auditores produzido o Relatório Final, a

28/r1/2019.

O Regulamento lnterno da DRE encontra-se em
elaboração.

Devido à reestruturação orgânica do Governo
Regional foi decidido aguardar pela publicação da lei
orgânica da DRE para finalizar o referido documento.

Foi definida e realizada em 2019 uma medida de
prevenção pela DEPJ.

Assim, dada a análise apresentada e considerado o Relatório Final da Auditoria lnterna, levada a cabo no

âmbito da estratégia de monitorização do ppRGCtc/2019/DRE, recomenda-se a:

Manutenção da equipa de Auditores lnternos, como estratégia de monitorização do ppRGClC;

Consolidação do Sistema de Gestão, com a participação das várias Unidades Orgânicas/Estruturas

Flexíveis da DRE na descrição /melhoria/adequaçâo dos Procedimentos de Gestão das respetivas áreas.

lmplementação de melhorias no atendimento de público e telefónico na DRE;

Finalização do Regulamento lnterno para a DRE em matéria de organização interna e de recursos

humanos.

A DRE continua plenamente empenhada e comprometida em cumprir os padrões éticos, jurídicos e morais de

acordo com princípios da integridade, objetividade, honestidade e transparência e pretende ser uma entidade

opositora à fraude e à corrupção na forma como desempenha a sua atividade.

Alcançado

Em Execução

Alca nçado

Resultado
Execução em 2019
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