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Nota introdutória  Conhecer o funcionamento da organização, e os riscos que esta enfrenta, no desenvolvimento da sua atividade, constitui o ponto de partida para que se possa gerir e eventualmente sanar esses riscos. Neste caso, o tratamento do risco de corrupção pressupõe uma estratégia e política que tenha em atenção o tratamento e mecanismos de controlo do risco com o propósito da melhoria de desempenho da organização.  A função primordial da gestora do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas consiste na definição da orientação a imprimir nos Serviços, sob a alçada do Gabinete do Secretário, dotando as estruturas organizacionais de condições para que possam colocar em prática as medidas preconizadas, em ordem a sanar os riscos decorrentes do funcionamento dos Serviços. Nesse sentido procurou-se garantir a gestão e controlo dos riscos mais significantes, os quais foram previamente identificados, por áreas de atividade.  Um dos maiores desafios consiste na alteração da cultura organizacional, com a tomada de consciência dos trabalhadores e dos dirigentes da necessidade de que em todos os procedimentos e no desenvolvimento das atividades deverá estar presente o cumprimento dos princípios que norteiam uma administração pública transparente acatando um comprometimento ético e rigoroso.   
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Enquadramento  O presente relatório decorre da necessidade de procedermos à verificação da implementação das medidas propostas no novo Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do Gabinete do Secretário, em 2016, e avaliar como foi efetuada a gestão e controlo do risco associado às atividades do Gabinete do Secretário. Assim, após a receção da recomendação, proferida em 1 de julho de 2015, pelo Conselho de Prevenção de Corrupção, através da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, pelo ofício registado com o número 5239, de 8-10-2015, no qual se solicitava a divulgação e recomendação do aperfeiçoamento do PPRCIC, a DSPGOI efetuou: 
 A divulgação por toda a SRE e organismos tutelados através da nossa circular 43/2015 de 9 outubro de 2015; 
 Encarregou elementos da DSPGOI e GUG para a revisão do Plano existente e apresentação de uma nova proposta.   No decurso de 2016 procedemos à elaboração do novo Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do Gabinete do Secretário, o qual foi aprovado a 14 de março, onde houve a preocupação de atender às últimas alterações orgânicas operadas com o Decreto Regulamentar Regional nº 20/2015/M, de 11 de novembro, bem como da estrutura nuclear determinada pela Portaria Conjunta nº 368/2015, de 16 de dezembro. O novo PGRCI do Gabinete do Secretário foi inserido na página eletrónica da SRE, para divulgação, em https://www.madeira.gov.pt/gsre/Estrutura/GSRE/Instrumentos-de-Gestão dando cumprimento à Recomendação nº 1/2010, de 7 de abril do Conselho de Prevenção da Corrupção.  Na elaboração do PGRCIC procedemos à análise das principais atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Secretário, identificando de forma clara e precisa, as funções e responsabilidades de cada interveniente, com a caraterização e classificação dos riscos, e indicação das respetivas medidas de prevenção bem como a designação dos respetivos responsáveis. De destacar que foi desenvolvida uma matriz que permite a avaliação do Plano, ficando assim estabelecido parâmetros objetivos de avaliação das medidas implementadas. Os serviços integrados na estrutura orgânica do Gabinete do Secretário foram previamente auscultados tendo fornecido contributos que integram o referido Plano. O presente relatório apresenta quatro capítulos:   
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 Nota Introdutória com breve reflexão da importância das medidas preventivas e de se colocar em ação um plano estruturado;  
 Enquadramento onde se faz uma resenha das últimas iniciativas; 
  Metodologia que procura explicar como se efetuou a monitorização a prevenção dos risco inerentes às atividades desenvolvidas;  
 Avaliação com a aplicação prática das medidas de prevenção;  
 Conclusão com o balanço da implementação das medidas de prevenção por atividade relativamente ao Gabinete do Secretário e apresentação de propostas de melhoria no sentido de se proceder à redução ou eliminação do risco. 
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Metodologia   O principal do foco na implementação do PGRCIC assentou na análise dos procedimentos de trabalho, com elaboração dos respetivos fluxogramas para que se pudesse verificar a segregação de funções e garantir a eficácia dos procedimentos a par de reforçar os princípios de transparência exigidos. Os fluxogramas documentais concretizados foram os seguintes: 
 Contrato programa CAP 50-PIDDAR 
 Parecer Prévio Aquisições de serviços do GS 
 Parecer Prévio contrato programa GS 
 Parecer prévio e Escolas SAFs e EPRs Foi ainda elaborado o Manual de procedimentos de Contratos-programa associados a contratos de empréstimo e de Preparação do Orçamento. Os Procedimentos e Manuais foram alojados no servidor, na partilha, sendo as pastas de acesso a todos os trabalhadores. Com o intuito de promover uma cultura de prevenção de risco foram ministradas ações formativas com os seguintes conteúdos programáticos:  
 Divulgar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas (PGRCIC); 
 Compreender conceitos associados aos riscos de corrupção; 
 Refletir sobre a tomada de decisão e valores associados;  
 Envolver todos os trabalhadores na concretização do PGRCIC. A avaliação e monitorização do risco foi efetuado por áreas de atividade e de acordo com a estruturação do PGRCIC para a verificação das medidas preventivas implementadas. Foram analisados os seguintes aspetos em ordem a prevenir e classificar o risco:  
 Gestão de informação e arquivo, comunicação, imagem e protocolo; 
 Iniciativas legislativas e pareceres jurídicos; 
 Aquisições de bens e serviços; 
 Atribuição de Subsídios/Bolsas Estudantes; 
 Arrecadação da Receita; 
 Gestão de Pessoal; 
 Gestão de recursos materiais/financeiros; 
 Controlo financeiro. 



 

5  

Avaliação das medidas Para a avaliação das medidas de prevenção, foi preenchida a matriz de monitorização de acordo com os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação, constantes do Plano aprovado. A avaliação teve presente a grelha de graduação do risco: Grau de Risco  (GR) Probabilidade de Ocorrência (PO) Elevada (3) Moderada (2) Fraca (1) Gravidade da Consequência (GC ) Elevada (3) Elevado (3) Elevado (3) Moderado (2) Moderada (2) Elevado (3) Moderado (2) Fraco (1) Fraca (1) Moderado (2) Fraco (1) Fraco (1)  As medidas, em ordem a minimizar o risco, foram implementadas por área de atividades, que passamos a referir e classificar elencando as que foram concretizadas, as que estão a decorrer, e eventualmente, as que não foram implementadas.  MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Gestão de informação, arquivo, comunicação, imagem e protocolo.     UNIDADE   IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS A ADOPTAR   PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO  Gabinete SRE / Dirigentes Poderes de direção, gestão e disciplina (fundamentação dos despachos) – Avaliação incorreta do contexto que justifica a decisão: - Violação de disposições; - Arbitrariedade; - Interferência nas decisões técnicas 
PO   GC GR - Aprovação de regulamento interno; - Segregação de funções; - Controlo da tramitação de processos.  Implementado parcialmente: foi elaborado o regulamento interno que aguarda aprovação  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (1x3)x3 =9  
2 3 3 

DSPGOI Organização, gestão e preservação do arquivo intermédio: -Peculato; -Falsificação de documentos. 1 1 1 Alternância dos trabalhadores Implementado na totalidade Resultado da implementação: Muito satisfatório  Avaliação: (2x4)x1=8 
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  MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Iniciativas legislativas e pareceres jurídico 

DSPGOI Salvaguarda dos arquivos de organismos extintos e/ou fundidos da SRE: - Peculato; - Falsificação de documentos.  1 1 1 Alternância dos trabalhadores Resultado da implementação: Muito satisfatório   Avaliação: (2x4)x1=8 DSPGOI/DIP Organizar e implementar programas de comunicação, proceder à divulgação da imagem da SRE Utilização abusiva da informação. 2 2 2 Normas relativas à publicitação de eventos e divulgação de informação Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito satisfatório Avaliação : (2x4)x2=16 DSPGOI/DIP Coordenação do protocolo: - Utilização abusiva da informação. 2 2 2 Regras de protocolo idênticas em todos os serviços da SRE Implementado na totalidade Resultado da implementação: Muito satisfatório Avaliação : (2x4)x2=16  DSPGOI/DIP Acompanhamento e divulgação da informação nos diversos canais da SRE: - Utilização abusiva da informação e/ou privilegiada. 2 2 2 Normas relativas ao acompanhamento e divulgação de informação Implementado na totalidade Resultado da implementação: Muito satisfatório Avaliação : (2x4)x2=16 DSPGOI/DIP Apoio e divulgação da informação nos diversos canais para a otimização dos recursos na interação com a comunidade escolar: - Utilização abusiva da informação e/ou privilegiada. 
2 2 2 Normas relativas ao apoio e divulgação de informação com a comunidade escolar  Implementado na totalidade Resultado da implementação: Muito satisfatório Avaliação : (2x4)x2=16 

   UNIDADE    Identificação do Risco CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ADOPTADAS OU A ADOPTAR   PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO GJ Elaboração de pareceres jurídicos Violação de segredo profissional Utilização abusiva da informação  PO   GC GR Rotatividade dos trabalhadores Registo da correspondência em aplicação informática Implementado na totalidade Muito satisfatório Resultado da implementação:   Avaliação : (2x4)x1=8 1 1 1 GJ Instrução de processos disciplinares de inquérito e sindicância; 1 1 1 Alternância dos trabalhadores Implementado na totalidade Resultado da implementação: Muito Satisfatório Avaliação: (2x4)x1=8 
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 MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Aquisição de bens e serviços 
Violação de segredo profissional; Utilização abusiva da informação.  GJ Emissão de pareceres que visem iniciativas legislativas: Corrupção passiva 1 1 1 Alternância dos trabalhadores Implementado na totalidade Resultado da implementação: Muito Satisfatório  Avaliação: (2x4)x1=8 

  UNIDADE   Identificação do Risco CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ADOPTADAS OU A ADOPTAR   PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO DSPGOI e GUG Aquisição de bens e serviços: Tráfico de influências Abuso de poder Violação dos princípios de contratação Favorecimento Conluio entre trabalhadores e adjudicatários. 
PO GC GR Colocar nos procedimentos de concurso com limites objetivos que impeçam as renovações e admiti-las em casos especiais e por prazos mínimos. Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito Satisfatório  Avaliação: (2x4)x3=24   2 3 3 

DSPGOI e GUG Frequência de utilização  dos mesmos elementos de júri nos procedimentos de concursos: Tráfico de influências Abuso de poder Violação dos princípios de contratação Favorecimento Conluio entre trabalhadores e adjudicatários. 
2 3 3 Criação de uma bolsa de elementos que possam fazer parte dos júris dos concursos, adotando também um sistema de rotatividade na composição dos júris Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito Satisfatório  Avaliação: (2x4)x3=24 DSPGOI/DIP Recurso ao ajuste direto consultando uma só empresa: Tráfico de influências Abuso de poder Violação dos princípios de contratação Favorecimento Conluio entre trabalhadores e adjudicatários. 
2 3 3  Assegurar a consulta a mais do que uma empresa, sempre que possível Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito Satisfatório  Avaliação: (2x4)x3=24 DSPGOI e GUG Frequência dos mesmos técnicos a darem pareceres e que intervêm nos mesmos processos de concurso: Tráfico de influências Abuso de poder Violação dos princípios de contratação 
2 3 3 Rotatividade dos técnicos nos processos e segregação de funções. Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito Satisfatório  Avaliação: (2x4)x3=24 
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 MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Atribuição de subsídios/bolsas  Favorecimento Conluio entre trabalhadores e adjudicatários. 
UNIDADE Identificação do Risco CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ADOPTADAS OU A ADOPTAR  PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO GUG Elaboração do processamento dos apoios ao investimento: Pressão dos stakeholders no âmbito do estabelecimento de prioridades; Tráfico de influências; Corrupção passiva. 

PO GC GR Elaboração de “check lists” a fim de serem validados todos os procedimentos necessários Implementado  Resultado da implementação: Satisfatório Avaliação: (2x3)x3=18 2 3 3 
GUG Recurso à norma de excecionalidade, de forma abusiva prevista nas Portarias que regulamentam os apoios ao Ensino Particular: Tráfico de influências; Corrupção passiva. 

1 1 1 Melhor fundamentação e exigência dos requisitos que possam conduzir à excecionalidade na atribuição dos apoios. Implementado   Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (2x3)x1=6 GUG Verificação da correta aplicação dos apoios efetuada pelos mesmos técnicos que analisam os pedidos de atribuição das comparticipações financeiras: Tráfico de influências; Corrupção passiva. 
1 1 1 Diferenciação dos técnicos que analisam os processos de pedidos de atribuição de apoios financeiros e dos que verificam a execução das verbas concedidas. Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito Satisfatório  Avaliação: (2x4)x1= 8 GES Candidatura a bolsa de estudos excecional dos alunos que frequentam o ensino superior na RAM: Falsificação de documentos; Corrupção passiva. 1 1 1 Pré-inscrição on-line;  Manual de procedimentos; Validação das candidaturas pelos técnicos. Implementado na totalidade  Resultado da implementação:  Muito Satisfatório Avaliação: (2x4)x1= 8  GES Atribuição de bolsas de estudo (para frequência de cursos para fora da RAM e para estudantes do Porto Santo na RAM): Falsificação de documentos; Corrupção passiva. 1 1 1 Regulamento que fixa os critérios de atribuição, a forma de cálculo e a forma de divulgação dos resultados; Manual de procedimentos; Valor único de bolsa a atribuir; 

Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito satisfatório  Avaliação: (2x4)x1= 8 
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 MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Receita 
   

Análise dos processos efetuada pelos técnicos. 
   UNIDADE    Identificação do Risco CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ADOPTADAS OU A ADOPTAR   PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO GUG Verificação dos montantes das comparticipações familiares entregues pelos estabelecimentos de  infância feita pelos mesmos trabalhadores: Falsificação de documentos; Corrupção passiva. 

PO   GC GR Mapas de controlo da receita; Confrontação do valor entregue na Tesouraria do Governo Regional com valor entregue e informado pelo Estabelecimento de Educação e/ou Ensino; Manual de procedimentos. 
Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Muito satisfatório  Avaliação: (2x4)x3=24 2 3 3 
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 MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Pessoal    UNIDADE    Identificação do Risco CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ADOPTADAS OU A ADOPTAR   PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO DSPGOI Registo e controlo da assiduidade e pontualidade: Conluio; Favorecimento; Falsificação. PO   GC GR Aumentar a frequência do reporte da assiduidade aos dirigentes. Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (2x3)x2=12 2 2 2 DSPGOI Comunicação de faltas para processamento de vencimentos e abonos: Conluio; Corrupção; Abuso de poder. 2 2 2 Aumentar a frequência do reporte da assiduidade aos dirigentes e validação da informação reportada pelos trabalhadores; Sensibilização dos dirigentes para a necessidade desse controlo. 
Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (2x3)x2=12 DSPGOI Mapa de férias: Conluio; Favorecimento; Falsificação. 2 2 2 Validação pelos dirigentes da informação reportada pelos trabalhadores;  - Sensibilização dos dirigentes para a necessidade desse controlo. Implementado na totalidade  Resultado da implementação: Satisfatório Avaliação: (2x3)x2=12 DSPGOI Alterações de posições remuneratórias: Corrupção passiva; Favorecimento; Abuso de poder. 3 3 3 Informação da situação aos interessados, sempre que ocorra alteração da lei relativa a esta matéria. Implementado parcialmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação:(1x3)x3=9  DSPGOI Avaliação do desempenho – SIADAP: Corrupção passiva; Favorecimento; Abuso de poder. 2 2 2 Sensibilizar os dirigentes para a monitorização da avaliação e dos critérios estipulados, aquando da afixação dos objetivos e competências, com frequência, pelo menos, semestral. 
Implementado parcialmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (1x3)x2=6 DSPGOI Provas de recrutamento e seleção de pessoal: Corrupção passiva; Favorecimento; Abuso de poder. 2 3 3 Criar rotatividade dos júris de seleção e elaborar critérios de seleção predefinidos, mais exigente. Implementado parcialmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (1x3)x3=9 DSPGOI Pedidos de acumulação de funções: Corrupção passiva;  1 1 1 Análise e acompanhamento de Implementado totalmente  
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 MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Gestão de recursos materiais /financeiros 
Abuso de poder; Discricionariedade ou favorecimento; Incompatibilidades /conflito de interesses; todos os pedidos de acumulação de funções;  Declaração de inexistência de conflito de interesses; Cumprimento da legislação aplicável. Resultado da implementação: Satisfatório Avaliação: (2x3)x1= 6 

   UNIDADE    Identificação do Risco CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ADOPTADAS OU A ADOPTAR   PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO DSPGOI Gestão de viaturas: Conluio; Favorecimento; Falsificação. PO   GC GR Agenda da disponibilidade de viatura disponível na intranet. Implementado totalmente  Resultado da Implementação: Muito Satisfatório   Avaliação = (2x4)x1=8 1 1 1 DSPGOI e GUG Receção de bens e serviços: Corrupção passiva; Conluio; Favorecimento; Falsificação. 2 3 3 Segregação de funções entre quem encomenda, quem receciona, quem confere, e quem paga. Implementado totalmente  Resultado da implementação: Muito satisfatório  Avaliação= (2x4)x3=24  DSPGOI Proposta de Orçamento de funcionamento e de investimento do Gabinete: Abuso de poder Violação de normas do orçamento Discricionariedade 1 1 1 Segregação e rotatividade de funções. Implementado parcialmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação= (2x4)x1=8  DSPGOI Verificação e acompanhamento da execução dos contratos programa: Abuso de poder; Tráfico de influências; Corrupção passiva; Violação do princípio da persecução do interesse público. 
2 3 3 Reforço de mecanismo de controlo interno: Mapas de controlo; Revisão anual dos contratos; Vários validadores; Verificação da execução física; 

Implementado parcialmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (1x3)x3=9 GUG Preparar a proposta de orçamento de funcionamento e de investimento dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autónomos (SFA) e 
2 1 1 Enquadramento nas políticas definidas pela tutela; Definição prévia de funções/segregação de funções; Recurso a manuais de procedimentos. 

Implementado parcialmente  Resultado da implementação: satisfatório  Avaliação: (1x3)x1=3 
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Entidades Públicas Reclassificadas (EPR):  Pressão dos stakeholders no âmbito do estabelecimento de prioridades  Tráfico de influências; Corrupção passiva. GUG Controlar a execução do orçamento de funcionamento e de investimento dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autónomos (SFA) e Entidades Públicas Reclassificadas (EPR):  Pressão na elaboração de propostas de alterações orçamentais; Violação de normas; Tráfico de influências; Corrupção passiva. 
2 1 1 Maior responsabilização e exigência no cumprimento do quadro legislativo em matéria financeira e orçamental.  Implementado parcialmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação =(1x3)x1=3 

GUG Assegurar a avaliação mensal e semestral da execução orçamental dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autónomos (SFA) e Entidades Públicas Reclassificadas (EPR): 
2 1 1 Acompanhamento / monitorização da execução das atividades através de mapas de reporte; Elaboração de relatórios mensais de execução orçamental. 

Implementado parcialmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação =(1x3)x1=3 GUG - Validar os fundos disponíveis dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autónomos (SFA) e Entidades Públicas Reclassificadas (EPR): - Pressão dos serviços na validação dos fundos disponíveis; - Violação de normas; - Tráfico de influências; - Corrupção passiva. 
2 1 1 Controlo dos fundos disponíveis solicitados, através de mapas. Implementado totalmente  Resultado da implementação: Satisfatório  Avaliação: (2x3)x1=6 
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 MONITORIZAÇÃO POR ATIVIDADE: Controlo 

  

   UNIDADE    Identificação do Risco CLASSIFIC AÇÃO DO RISCO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS ADOPTADAS OU A ADOPTAR   PONTO DE SITUAÇÃO/AVALIAÇÃO GUG Pressão dos serviços na validação/distribuição dos fundos disponíveis PO   GC GR Maior exigência na verificação do cumprimento do quadro legislativo aplicável, designadamente a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso Implementado totalmente  Resultado de implementação: Satisfatório  Avaliação: (2x3)x3=18 2 3 3 GUG Pressão dos serviços na elaboração de propostas de alterações orçamentais (execução orçamental de funcionamento) 2 3 3 Maior exigência na verificação do cumprimento do quadro legislativo regional. Implementado totalmente  Resultado de implementação: Satisfatório  Avaliação: (2x3)x3=18  GUG Pressão dos serviços na elaboração de propostas de alterações orçamentais de investimento (execução do orçamento de investimento) 2 3 3 Maior exigência na verificação do cumprimento do quadro legislativo aplicável. Implementado totalmente  Resultado de implementação: Satisfatório  Avaliação:(2x3)x3=18  
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Avaliação final da implementação das medidas Da avaliação efetuada às medidas implementadas, de acordo com os critérios estabelecidos no Plano, obtivemos a pontuação de 473 pontos, sendo a pontuação máxima prevista de 600 pontos; com a aplicação da fórmula de avaliação final chegamos à escala de 3,2 face à diminuição do risco identificado, a que corresponde a avaliação qualitativa de Satisfatório.   Interpretando os resultados obtidos verificamos que houve efetivamente diminuição do risco, mas existe ainda margem para melhorar o controlo e prevenção do risco.   Os aspetos positivos verificados:   A maioria das medidas estabelecidas no PGRCIC foram implementadas sendo que o resultado foi muito satisfatório com impacto na redução do risco. A elaboração de regulamentos e fluxogramas de trabalho permitem assegurar a segregação de funções e garantir a imparcialidade na tomada de decisão.  Nas grelhas que integram este relatório podemos verificar, por cada área de atividade quais medidas adotadas, no entanto ressalvamos algumas das que poderão ser suscetíveis de serem melhoradas:   Por exemplo 
 Na atividade da atribuição de subsídio e bolsas de estudo o resultado na implementação de algumas das medidas foram graduadas em satisfatório, nomeadamente da necessidade de haver melhor fundamentação e exigência dos requisitos que possam conduzir à excecionalidade na atribuição de apoios, e na diferenciação dos técnicos que analisam os processos de pedidos de atribuição de apoios financeiros dos que verificam a atribuição dos apoios; 
 Na avaliação mensal e semestral da execução orçamental dos serviços, direções regionais, escolas básicas e secundárias, Serviços e Fundos Autónomos e Entidades Reclassificadas o acompanhamento e monitorização da execução das atividades através de mapas e reporte bem como os relatórios mensais de execução orçamental foi implementada parcialmente, pelo esta medida deverá ser analisada e melhorada. 
 Na gestão de pessoal existem medidas que foram implementadas na totalidade contudo o resultado foi de satisfatório o que denota a necessidade de melhoria, nomeadamente no reporte atempado por parte dos dirigentes no que se refere ao controlo da assiduidade dos trabalhadores sob a sua alçada, através da plataforma informática existente;    
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Conclusão  A falta de recursos financeiros e humanos condiciona a atividade dos serviços e pode comprometer algumas das medidas de minimização que pretendíamos realizar. A título de exemplo indicamos o facto de não haver recursos para a nomeação de uma equipa que possa estar afeta a área de monitorização e controlo do PGRCIC, e que pudesse também estar disponível para ações de sensibilização.  Tal como referido no PGCIC o controlo interno do risco é essencial à gestão do risco e tem o intuito de garantir e salvaguardar procedimentos e decisões dentro da legalidade e bom funcionamento das organizações na medida em que deteta desvios e incorreções de atuação dos organismos, através dos seu atores, e previne inconformidades.    


