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lntrodução

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.o 54/2008, de 4 de
setembro, é uma entldade administrativa independente, que funciona junto do
Tribunal de Contas, e desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínlo da
prevenção da corrupção e infrações conexas.

De acordo com a Recomendação n.o 1/2009 do Conselho de Prevenção da

Corrupção, publicada na 2." Série do Diário da República, n.o 14Q de 22 de julho de

2009, a qual fixa um prazo de 90 dias para os Servíços elaborarem um Plano de

Gestão de Riscos de Corrupçâo e lnfraçóes Conexas, e tendo em conta que a
corrupçáo é um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições, que

coloca em causa o Estado de Direito democrático, e que prejudica gravemente as

relaçÕes entre os cidadãos e a Administração, a Secretaria Regional da Cultura,

Turismo e Transportes apresenta o seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
lnfrações Conexas, com a segulnte estÍutura:

l. Compromisso Ético
ll, Organograma e ldentificaçâo dos responsáveis
lll, ldentificação das áreas, das atividades e dos rlscos de corrupção e lnfraçôes

conexas, qualificação da frequência dos riscos, das medidas, e dos
responsáveís.

lV. Controlo e monitorização do plano

A gestão dos riscos de corrupção é a atividade que se preocupa com os riscos
associados à corrupção.
O processo de gestão dos riscos envolveu, em termos gerals, a sua identlficaçáo, a

medição da possÍvel exposição aos rlscos identificados, a decisão e a

implementação de estrategias de minlmização e controlo dos riscos assoclados à
ocorrência de fenómenos de corrupção,

A identificação dos riscos de corrupção irnplicou uma análise prévia dos processos
de trabalho implementados e a identificação dos processos decisórios existentes
dentro de cada entldade. Procurou-se identificar sistemas, procedimentos,
métodos de trabalho (formais e informais) que propiciem a possibilidade e a
opoÍtunidadê para que surja a corrupção, pois prevenir e combater a corrupção
faz-se, também, tornando-a mais difÍcil de concretizar,
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Adotaram-se medidas para a mÍnimização dos riscos de corrupção que se inserem

e baseiam, embora não exclusivamente, nos sistemas e procedimentos de controlo
interno da entidade, Os controlos e as medidas a implementar fornecem um nível

de segurança razoável de que não ocorrem fenómenos de corrupção na entidade.

Com a certeza de que uma correta e completa informação sobre estes temas

habilita os funcionários a adotar boas práticas de prevenção da corrupção e de que

a morosidade e a burocracia excessiva das práticas administrativas facilitam a

corrupçâo, recomendou-se que os serviços da administração pública garantam o

bom funcionamento dos seus sistemas de controlo interno.

Recomendou-se ainda que os serviços devem, também, assegurar, que os

procedimentos estabelecidos obedecem à lei, sejam claros e transparentes, que os

seus funcionários estejam conscientes dos seus deveres, quer os que dizem

respeito às regras de ética e deontologia, quer os relativos à necessidade de

denunciar as situações de corrupção, bem como garantir aos utentes um acesso

fácil e tempestivo a todas as informaçóes necessárias.

Estamos confiantes na disponibilidade de todos para colaborarem na

implementação do presente Plano, o que lmplica que os trabalhadores e agentes

desta Secretaria Regional se comprometam a agir sempre de acordo com a lei e
com as regÍas deontológicas, bem como com isenção e imparcialidade, não

aceitando qualquer vantagem não devida pelo exercício das suas funções.
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l. Compromisso Ético

Para além das normas legais aplicáveis, as relações que se estabelecem entre os
membros dos órgãos, os funcionários e demais colaboradores da secretaria
Regional, bem como no seu contacto com as populações, assentam,
nomeadamente, num conjunto de princípios e valores, cujo conteúdo está, em
parte,Já vertido na Carra Ética da Administração pública, A saber:

se pretende atingiÍ;

desempenho das suas funçóes na Secretaria Regional ou criar situaçóes de
confl itos de interesses;

orientações internas e das disposiçóes regulamentares;

D Transparêncla na tomada de decísôes e na difusão da informação;
F Publicitação das decisões dos membros dos órgãos;

imparcialidade com que exercem as suas funções,

http://srt.gov-madelra.p.t
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Esta SRT tem por missão"defìnir, coordenar, executar e avaliar a política regional nos sectores da cultura, do turismo, dos transportes, das

comunidades madeirenses e dos assuntos parlamentares.

ConstÍtuem atribuições:
a) Contribuir para a formulação de linhas estratégicas que promovam o desenvolvimento sustentado, articulado e equilibrado dos sectores

da cultura, do turismo, dos transportes, das comunidades madeirenses e dos assuntos parlamentares;

b) Contribuir para o reforço da identidade cultural através da promoção de políticas de preservação e valorização do património cultural

regional;
c) Promover, desenvolver e incentivar programas. iniciativas e eventos garantindo uma oferta cultural diversificada e de qualidade;

d) Planear e coordenar a estratégia cultural a prosseguir no âmbito dos museus, bibliotecas e arquivos;
e) Promover a descentralização cultural em articulação com outras entidades públicas e privadas visando uma maior integração das

populações em atividades culturais;
f) Promover a divulgação do património cultural imóvel, móvel e imaterial em articulação com o sector turístico com vista ao

desenvolvimento do turismo cultural;
g) Promover e desenvolver, no âmbito das linhas estratégicas aplicáveis ao sector turístico e dos respetivos pÍanos de açáo, medidas

favoráveis à competitividade da oferta turística regional, a nível nacional e intemacional;
h) Planear e coordenar a estratégia de promoção da Região como destino turístico, suas marcas e produtos, bem como dinamizar de forma

concertada as açóes promocionais;
i) Acompanhar e avaliar a evolução dos mercados, críando as condíçóes para o aproveitamento das oportunídades exístentes;

j) Promover uma política adequada de ordenamento turístico e de estruturação da oferta, em articulação com as entidades competentes,

promovendo o adequado planeamento e participando na elaboração dos instrumentos de gestão territorial;

k) lntervir no licenciamento e autorização de empreendimentos ou atividades turíÍÍcas, bem como promover o reconhecimento do seu

interesse turístico;

httpJ/srtgov-mãdeiB-pt
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l) Assegurar a coordenação do sector dos transportes, promover a complementaridade dos seus diversos modos, bem como a sua
competitividade e articulação com o sector turístico, em ordem à melhor satisfação dos utentes e ao desenvolvimento turístico;

m)Promover a gestão e a modernização das infraestruturas de transporte;
n) Promover a regulação e fiscalização dos sectores tutelados;
o) Orientar, apoiar e definir a artículação entre o Governo Regional e a Assembleia Legislativa Regional;
p) Promover e desenvolver a política para o sector das comunidades madeirenses;
q) Promover o acompanhamento dos movimentos emigratórios nas várias comunidades de destino;
r) Contribuir pan a observância das disposiçÕes legais em matéria de emigração e de imigração em articulaçáo com entidades públicas e

privadas, nacionais e estran geiras.

De seguida apresenta-se, esquematicamente, o organooÍãÍna da Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes.
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lll. ldentificação das áreas e atividades, dos riscos de corrupção e infrações conexas, da qualifìcação da frequência
dos riscos, das medidas e dos responsáveis.

De acordo com o Organograma da Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRT) passamos a identificar, por serviço, os riscos
identificados, as medidas de minimização dos mesmos e os responsáveís.

1) Gabinete da SRT

a) Gabinete de Planeamento Estratégico para os Transportes - GEST

Unidade Risco ldentificado Medidas de minimbação dosriscos Responsáveis

GEST

Decisão de atribuiço de financiamentóJ e
comparticipações financeiras, nomeadamente
indemnizações compensatórÍas e contratos
pro9rama.

Constituição de órgão coletivo que inclua a Secretaria
Regional do Plano e Finanças ou outra entidade
competente para tomar a decisão de atribuição de
fi nanciamentos e co mparticipações fi nanceiras-

Chefe de
Gabinete Dr.a

Raquel França

lnexistència de declarações de interesses privados
dos trabalhadores envolvidos nos processos de
concessão de benefícios.

ExÍgência de declarações de interesses.

Exístência de sÍtuaçóes de favoritismo injustificado
dos trabalhadores envolvidos nos processos de
concessão de benefícios.

lmplementação de mecanismos de controlo interno
que permitam despiÍar situações de favoritismo ou
falta de imparcialidade relativamente a determinados
beneficiários.

Existência de situações em que os beneficiários Constituição de uma comissão interna de fiscalização

http//sÊgov-Ínadeira-pt
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b) Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Gestão Financeira
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lmplementação de mecanismos de controlo interno
dos contratos, que permitam detetar o incumprimento
ou cumprimento defeituoso por parte dos
beneficiários, de forma a que lhes sejam aplicadas
sanções.

Não aplicação de 'sançóes" quando há
incumprimento ou cumprimento defeituoso por
parte do beneficiário.

dos processos finda a fase da instrução.não juntam todos os documentos necessários à

instrução do processo.

Diretor de
Serviços da

DSAG

Dr. Rui Costa

Chefe de
Divisão da

DGF

Dr." Maria da

Paz

Definir corretamente planos e objetivos, tendo
em conta um uso eficiente e económico dos
recursos, avaliando a otimização dos mesmos
para obter o cumprimento dos objetivos.

Deficiente controlo dos compromissos
assumidos e das dotaçóes orçamentais
disponíveis.

DSAG

DGF

Maior responsabilização pelo curnprimento das

normas financeiras, considerando padrões

rigorosos de desempenho e responsabiliza$o
dos trabalhadores-

Realização de trabalhos com maior
antecedência possível da respetiva despesa ter
sido devidamente autorizada.

ResponsáveisMedidas de minimização dos riscosRisco ldentificadoUnidade

AvenidàAriâga. tB - 9M-5r9 FUNCHÂL-MADEIRA . TeleloÊe 291 2t'l 900 , Fèr 291 211 q)3 gabs(@goúmideiF.pt
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c) DÍreçáo de Serviços de Apoio à Gestão - Divisão de Recursos Humanos
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Unidade Risco ldentincaao Medidas deminÍmi2ação dos riscos Responsávei
s

DSAG

DRH

Recursos Humanos

Utilização de crítérios recrutamento com
uma excessÍva margem de discricionariedade
ou que, reportando-se ao uso de conceitos
indeterminados, não permitam que o
recruhmento do pessoal seja levado a cabo
dentro de princípios de equidade.

clara e objetiva de s

recrutamento dos candidatos que permita que a
fundamentação das decisôes de contratar sejam
facilmente percetíveis e sindícáveis.

DÌretor de
Serviços da

DSAG

Dr. RuiCosta

Chefe de

Divisão de
Recursos

Humanos

ção critérios de ava iação dos
trabalhadores pouco objetivos, que
comportem uma excessiva margem de
discricionariedade ou que, reportando-se ao
uso de conceitos indeterminados, possam
permitir que a avaliação dos trabalhadores não
seja levada a cabo dentro de princípios de
equidade-

co de avaliação que
permita que a fundamentação das decísóes de
avaliar sejam facilmente percetíveis e sindicáveis.

Não intervenção no processo de ava ação de
órgão colegial.

As decisóes tornadas sem intervenção de órgão
colegial devem ser devidamente fundamentadas.

AvenidaÂÍriagà.18 ' 9m4-5Í9 FUNCHAL-VÂDÊ|RÁ - Terefone z9r2il9q) - Fd29Ì2ìr9o3
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d) Direção de Serviços de Apoio à Gestão - Divisáo de Aprovisionamento e Património
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Diretor de
Serviços da

DSAG

Dr. Rui Costa

Costa

Chefe de
Divisão de

Aprovisionam
ento e

Património
Que os critérios de adjudicação, fatores e

subfactores de avaliação das propostas venham
Enunciação deficiente e

critérios de adjudicação
insuficiente dos

e dos fatores e

DSAG
DGAP

Contratação Pública
Criação de regras gerais de rotatividade dos

elementos que compõem os júris de concurso, de

forma a assegurar que as decisões ou as propostas

de decisão não fiquem, por regra, concentradas
nos rnesmos trabalhadores ou dirigentes.
Solicitação aos diversos serviços indicação de

elementos a integrar o júri.

Ausência de mecanismos que obriguem à

rotatividade dos elementos integrantes dos
júris.

Aumento da rotatividade de fornecedores/
prestadores de serviços.

Criação de base de dados com todas as aquisições

realízadas, facilitando assim, a consulta aos

fornecedores já utilizados.

Aquisições diversas ao mesmo fornecedor, para

favorecimento de fornecedores.

Reforço da informação / formação e sensibilizaçâo
dos trabalhadores sobre as fases obrigatórias nos

procedimentos de contratação.
Criação de quadro com requisitos de formação de
procedimentos.

Supressão dos procedimentos necessários

/fases da realização da despesa (ex. prévias
cabimentaçáo e autorizaçáo da despesa pelo

órgão competente).

Responsávei
5

Medidas deminimização dos riscosRisco ldentificadoUnidade
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eventuaís subfactores de
propostas, q uando exigíveis.

avaliação das

pormenorizada no respetivo
procedimento ou do convite.

enunciados de uma clara e s cientemente
programa do

Recurso ao ajuste
única empresa.

ireto com consulta a uma Assegurar, sempre que
rnenos duas ernpresas.
Criação de base de dados com todas as aquisições
realizadas, facilitando assim, a consulta aos
fornecedores já utilizados-

a consulta a pelo

Frequência de
elementos do
concursais.

ção dos mesmos
nos procedimentosJurr Solicitação aos diversos seruiços indicação de

elementos a integrar o júri.

dos elementos do júri.

termos em que se pretende contratar.
e os exatosda necessidade

contratação.
- Assegurar a verificação de clareza e rigor na
redação das cláusulas contratua is.
- Assegurar que a enunciação dos critérios de
avaliação é clara e adequada à natureza e
objetivos do procedimento.
- Assegurar que os critérios de avaliação das
propostas são objetivos e baseiam-se em dados
quantifi cáveis e comparáveis.
- Assegurar a verificação da conformidade da
contratação efetuada com as peças do respetivo
procedímento.

mentos daftìçao nota com

Brazão de
Castro

" Raquel
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e) Centro das Comunidades Madeirenses (CCM)

f) Centro de Estudos de História do Atlânti(o (CEHA)

g) Gabinete dos Assuntos parlamentares (GAp)

adrvrlvril@èÌ"rerre

http://s n gov-madein.pt

Conselheíro
Técnico para

a5

Comunidades
Madeirenses

Assegurar, sempre que possível, a consulta pelo
menos de duas empresas.

Recurso ao ajuste
única empresa.

reto com consulta a uma

ccM

Responsávei
5

Medidas de minimização dos riscosRisco ldentificadoUnidade

Diretor de
Serviços do

CEHA

Assegurar, sempre que possível, a consulta pel,e
menos de duas empresas.

Recurso ao ajuste
únÍca empresa.

reto com consulta a uma
CEHA

Responsávei
s

Medidas de minimização dos riscosRisco ldentificadoUnidade

Chefe deAssegurar a comunicação, atempada, para o5Deficiente comunicação a açãoGAP

Responsávei

s

Med de dos riscosRisco ldentificadoUnidade

AvenidaAriãga,18 . 900+519 FUNCHAL-MADÉ|RA . Tetefone 29121ì9Oo . Fa29t2tÌm3
gabs@govsadeÌG.or
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hlGabinete de Assessoria {GA}

GA

JurÍdica

tuiúrÌudrfu,Í.i@G

http://s rt-goFmadeira.pt

remetida pela ALM para os membros dós GR membros do GR de toda a Ínformação a nível do
calendário do plenário, assim como das
comissóes-

Gabinete
Dr.'Raquel

França

Unidade Risco ldentificado Medidas de minimização dos riscos Responsávei
s

Manipu
respostas/pareceÍes através da restriçáo da
informação consultada para a elaboração da
proposta de decisão, tendo em vista o
favorecimento i lícito.
Erro intencional na apreciação do processo,
possibilitando a sua anulação contenciosa ou
proposta de indeferimento (íncorreto) do
pedido.

ndamentação Reforço dos procedirnentos internos de gestão e
controlo, através das seguintes medidas:

a) Estrutura hierarquizada de decisão, com a
consequente análíse das matérias em
diferentes níveis;

b) Divulgação dos despachos incidentes
sobre matérias mais controvertidas;

c) Maior acompanhamento dos processos
mais complexos ou que envolvam
montantes mais elevados;

d) Duplo grau de apreciaçáo.

Chefe de
Gabinete

Dr.. Raquel
França

Unidade Risco ldentificado Medidas de minimização dos riscos Responsívei
5

GA

Económica
Financeira

Não asseg urar/pro mover@
para a salvaguarda do interesse público, no
âmbito da elaboração de pareceres, estudos e

-Panilha de responsabilidades e rotatividade de
funçóes entre os rnembros da equipa do GAF;
-Partilha de informação, entre os membros da

Chefe de

Gabinete
Dr." Raquel

ÂvenidÈÂÍíjã!à,18 .9ú4-S1g FUNChÀL-MADEIRÂ . Tel€fone29ìZ:l9OO - Fàx2912]ì9O3
9ãb Jn(agcv-mãdei.ã,p1
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Françaequipa e com os outros serviços (sempre que tal
se justifique), de preferência através dos meios de
comunicação eletrónicos;
-Assegurar que o GAF dispõe dos recursos
adequados e do acesso atempado às fontes de
informação, considerados essenciais para o
cumprimento das suas atribuições e
competências.
-Acesso direto às fontes de informação (ex
GERFIP, SIGO, etc.) e aos sistemas de informação
relacionados com as candidaturas da SRT;

-Troca e partilha de informaçáo entre os membros
da equipa do GAF e com outros serviços, sernpÍe
que se justifique;
-Divulgação de procedimentos internos e
e>fternos que deverão ser observados pelo GAF e
por outros serviços envolvÍdos nas atividades
relacionadas com as operações cofinanciadas
pelos fundos comunÍtários e por outras fontes de
financiamento.

relatórios.

lncumprimento da legislação, regulamentos e
orientações técnicat entre outros
ínstrumentos aplicáveis, relativos à obtenção
de financiamento para os projetos da SRI ao
abrigo dos fundos comunitários ou de outras
fontes.

http//srrgov-madei ra. pt
gabsít€rgowãdeìÊ-pÌ

AvênÌdâAÍiaga18 . 9OO+SI9 FUNCHAL-MÁDE|RA - Te,efúe 291 211 9OO Fd 291 Ztl 903



5. n-H tr
5RT

REGIÃo euróruoun DA MADETRA
GOVËRNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DA CULTURA, TURISMO E TRANsPORTES

Z) Direção Regional do Turismo
Cde'è,Ilrieo cÌ..i4e16

A Direção Regional do Turismo é composta por três Direções de serviços. Assim sendo, elencamos de seguida e para uma delas, os riscos
identificados. as medidas de minimização dos mesmos e os responsáveis-

a) Direção de Serviços de Empreendimentos e Atividades Turísticas

DRT

DSEAT

hnp//sngov-madeira.pt

Unidade Risco ldentificado minimizaçáo nscos Responsávgis
Falta de imparcia
íntervenção sistemática de determinado (s)

técnico (s) ou dÍrigente em processos da
mesma natureza, processos instruídos pelos
mesmos requerentes, oll processos
instruídos por requerentes com algum típo
de proximidade, o que poderá propíciar o
favo recimento ou desfavorecimento.

lmplementação de med idas e organização o
trabalho, nas unidades orgânicas, por forma a

assegurar a rotatividade e variabilidade, por
parte dos técnicos, no exercício das suas
funções. Diretor Regional

doTurismo
Dr. Bruno Freitas

Diretor de
Seruiços de

Empreendimentos
e Atividades

Turísticas

Dr. Gil camacho

processo em prejuízo de outro
temporalmente anterior ou o mero
tratamento mais célere do que a média.

A priorízaçáo no tratamento de determinado e regras de uição de processos
que acautelem que a um determinado técníco
não seja cometido de forma continuada os
processos de determinado requerente, e gue
não seja cometida a apreciação, continuada, de
procedÍmentos de idêntica natureza.

acumu ação de funções ou
públicas que possam comprometer a isenção

Criaçáo de regras de distrib uÍção de processos
que assegurem diferentes técnicos para

ÀvenidaAr.Íãga,t8 9OO4-519 FUNCHÂI-MADEIRA. ïêlefoôe29121.t9@ - Fü2912t.t903
gabrrt(Eov-mâdeiE.pr
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b) Direção de 5erviços de Promoção Turística

Prornoção de verificações aleatórias, por
amostragem, pe[o Responsável pela DSEAT, a

um número mínimo de licenciamentos/alvarás
ou autorizaçóes emitidos em cada ano.

Possibilidade de emissão de licenças/alvanás

ou autorizaçóes, por acordo entre
funcionário e requeíente, sem que exista
fundamento legal.

aprecíação das várias fases processuais.na abordagem do processo, por exemplo, a

não acumulação de tarefas de apreciação de
projetos com funções de fiscalização da
execução, pelo menos no âmbito dos
mesmos processos.

Diretor
Regionaldo

Turismo
Dr. Bruno

Freitas

Diretor de
Serviços de
Promoção

Turística
Dr.a Dorita
Mendonça

Determinação de critérios pré-definidos, que
assegurem a igualdade e imparcialidade, e
definição de regras de procedimentos que
minímizem a margem de discricionaríedade.

Possibilidade de discricionariedade e/ou
favorecimento de candÍdatos na autorização
de pedidos de apoios.

DRT

DSPT

ResponsáveisMedidas de minimização dos riscosRisco ldentificadoUnidade

http//sÍt gov-madeira-pt
gàbrn@govf,ãdeiGttÀveoida Âíièga. Ì8 . 90O4-5r9 FUNCHAT . MADEIRA - ;defde 291 21 1 glo . Fax 291 21 Ì 903
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c) Direção de Serviços de Animação Turística

CdqllutuêL:.@

Unidade Risco ldentificado minimizaçáo dos riscos Responsáveis
DRT

DSAT
Possibilidade de riedade elou
favorecimento de candidatos na autorização
de pedidos de apoios.

Determinação de critérios pré-definidos, que
assegurem a igualdade e imparcialidadg e
definição de regras de procedimentos que
minimizem a margem de discricionariedade.

Diretor
Regionaldo

Turismo
Dr. Bruno

Freitas

Diretor de
Serviços de
Animação
Turística

Dr." Carmo
Fontes

http//sngov-madeira.ptÂvenidãA.nâgà,ì8 . 9OO4-5ì9 FUNCHAL,MÀOÊIFA . Têleroôe 2gi21tçf,r - Fd 29l2t] 903 gabi.t@goFmadeiÉtt
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3) Direção de Serviços de Transportes Terrestres

A Direção Regional deTransportes Terrestres é composta por duas Direções de Serviços. Assim sendo, elencamos de seguida e para uma
delas, os riscos identificados, as medidas de minimização dos mesmos e os responsáveis

a) Direção de Serviços de Transportes Terrestres

R- t1
5RT
(4!r!Tubo{Í'rryB

e

Serviços de
Transportes
Terrestres

Dr. Fernando
Pereira

http//s rt gov-madei rô. pt

Promoção de verificações aleatórias, por
amostragem, pelo Responsável pela DSfi, a um
número mínimo de certídões, licenças ou
certificados emitidos em cada ano.

Possibilidade de falsificação de declaraçÕes
ou certidões por funcionário (conteúdo falso
ou alterado);

DRTT

DSTT

Diretor de
Serviços de
Transportes
Terrestres

Dr- Fernando
Pereira

Promoção de verificações aleatórias, por
amostragem, pelo Responsável pela DSTT, a um
número mínimo de certidões, licenças ou
certificados emitidos em cada ano.
lmplementação progressiva de bases de dados
de gestão das autorizações, licenças e

certificados apenas acessíyeis a um grupo muito
restrito de funcionários (através da

disponibilizaçáo da palavra passe),

Possibilidade de emissão de licenças ou
certiÍicados, por acordo entre funcionário e
requerente, sem que exista fundamento
legal;

ResponsáveisMedidas de minimização dos riscosRisco ldentifi<adoUnidade

AvenÍJã Àmègì, Ì8 - 9004-9ì9 FUNCHÂL - lnÂDEIRÂ . Tejetone 29t Zlt 9OO , F* 29I 2ì ì 903 gabrn€)gohadeiíapÌ
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b) Direção de Serviços de Viação

DRTT

DSV

Chefe de Divisão
de

Contraordenações

Dra.lsabel
Vogado

httpy'/srL gov-mad eira. pr

de discricionariedade e/ou
favorecimento de arguidos nos processos de
contraordenações.

Possibilidade verificações aleatórias, por
amostragem, pelo responsável da Divisão, a um
número mínimo de processos de
contraordenações.

Promoção de

Unidade Risco ldentificado de minimização dos riscos Responsáveis
Possibili de, por acordo entre
candidato e o funcionáriq poderem
alteradas notas ou certificaçôes de
candidato-

o
ser
um

Promoção de aleatórias, por
amostragem, pelo Responsável da DSV, a um
número mínìmo de certidôes emitidas ern cada
ano-

Diretor de
Serviços de

Viaçáo
Eng. Cruz Silva

Falta de imparcia idade nas açóes de
fiscalÍzação e vistoria, devido a intervenção
sistemática de determinado (s) técnico (s) ou
dirigente em processos da mesma natureza.

lmplementação de medidas de organiza$õ-ãt
trabalho, nas unidades orgânicas, por forma a
assegurar a rofâfividade e variabílidade, por parte
dos técnicos, no exercício das suas funções, tendo
aleatoriamente o acompanhamento do
Responsável superior.

Diretor de
Serviços de

Viação

Eng. Cruz Silva

Chefe de
Divisão de

Homologações
e lnspeções

Eng. Rui Cunha

Avenjd2AíÍiaga,18 . 9ru-jt9 FUNaHÂL-MÁBEtnÀ _ Telefone 29ì 2Ìt 900 - Fü 291 2tì 901
gabs(@9ov.ftdeiã.pr
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4) Direção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC)

H tr
5RT
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A Direção Regional dos Assuntos culturais é composta portrês Direções de Serviços. fusim sendo, elencamos de seguida e para uma delas, osriscos identificadoq as medidas de minimização dos mesmos e os responsáveis

a) Direção de serviços de Museus e património cuttural

http//srt.gov-madeira.pt

Diretores
Museusproveniêncía, fundamentação técnica e científica

certificação- CertificaçãoAquisição de de arte.

Diretores
Museus

segu rança certificados, vistorias
regulares certifïcadas, monÍtorização do plano de
segurança e regulamento interno do museu,
existência de inventários.

- Sistemas de

Roubo de obras de arte.

Diretores
Museus

(faturas e cotos de bilhetes de entrada) suporte
informatizado (tabelas excel) de todas as
üansações financeiras; verificação mensal e anual
de todas as receitas e guias de entrega; controlo
na saída de receitas próprias mensais do museu e
na receção das rnesmas nos serviços de
contabilidade (DSAG- SRT).

Contabílização em suporte materiae registo

Uso indevido de valores de receita
arrecadada.

Diretor
Servíços;
Diretores
Museus

Procedimento para inventário e abate de bens;
vários níveis de validação e de autorização;
AtualÍzação da Base CIBERAM.

Manipulação do inventário de bens móveis de
modo a facilitar o furto ou apropriação de
bens;

DRAC
DSMPC

Responsáveisminimização dos riscosdedoRiscoUn

AvenidàAríiag4tA . 9@t-Sì9 FUNCH.C.L-MADE|RA . Telefone 29121190O . Fd 2912t.19O3
9E brnGrgov-madei.à.pÌ
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b) Arquivo Regional da Madeira (equiparado a Direção de serviços)

t{ (/

5RT
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http//sn.9ov-madeira.pt

Emissão de pareceres técnicos na área do
património cultural.

- Certificação e validação de pareceres por mais
do que um técnico e./ou acompanhamento
superior-

Diretor DRAC;

Diretor de
Servíços

Unidade Risco ldentiftcado Medidas de minimização dos riscos Responsáveis

DRAC

ARM

PossibilÌdade de falsificação dè certÌãôet
transcrições e averbamentos.

Definição e designação de responsáveis;
Conferição e validaçâo pelo Diretor do ARM.

DiretorARM

Furto, desvio e adulteração de documentos
de arquivo histórico.

de acesso aos através dos
níveis de permissão autorizados a grupos de
acesso (cartões com banda magnética).
lnventário anual dos depósitos. Verifìcações
planeadas anualmente: verificação aleatória do
controlo de documentos requisitados. Recorrer
aos sistemas de segurança e de videovigilância
implementados.

Diretor ARM

Uso indevido de valores de receita
arrecadada-

Verificaçóes planeadas anualmente: verificação
aleatória do controlo diário de movimento de
caixa e/ ou de registos no livro de emolumentos
(no caso da emissão de certidóes).

DiretorARM

ÁvenidaAÍriãga, t8 . 9@4J19 FUNG|AL.MÂDE|RÀ . Tetefone 291 2tt 9OO . Fü 29ì ?lì 9O3 gabiÍ@gov-md eiíâ-pt
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c) Biblioteca Pública Regional {equiparada a Direção de serviços)

d) DRAC - Serviços Centrais

B t/
5RT
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9àbJn@gov-madeirã.pr

Diretor BPR

lmplementaçáo de sistemas de controlo da
receita (controlo diário de movimento de caíxa,
guias de receita, etc.).

Uso indevido de valores de receita
arrecadada.

DRAC

BPR

Diretor da
BPR;

Responsável

designado.

RegÌsto de entrada e de saída dos produtos;
Definição de um responsável.

Apropriação de bens de economato para
proveito próprio ou de terceiros-

Direror BPR

Procedimento para inventário e a de bens;
vários níveis de validaçâo e de autorÍzação;
Atualização da Base CIBERAM.

Manipulação inventário de bens móveis de
modo a facilitar o furto ou apropriação de
bens;

ResponsáveismtnrmEaçao ÌtscosRisco ldentificadoUnidade

Diretor DRAC;lmplementação de sistemas de controlo daUso indevido de valores de receita

DRAC

Serviços Centrais Diretor DRAC;

Responsável

sectorial

Registo de entrada e de saída dos produtos;
Definição de um responsável.

Apropriação de bens de economato para
proveito próprio ou de terceiros.

Diretor DRAC;

Responsável

sectorial

Procedimento para inventário e ns;
vários níveis de validação e de autorização;
Atualização da Base CIBERAM.

Manipulação o inventário de bens móveis
modo a facilitar o furto ou apropriação de
bens;

ResponsáúeisMedidasde minimização dos riscosRisco ldentificadoUnidade

AvenidãÀrdàgâ,ì3 - 9m4-Si9 FUNCHAL-MÀOE|RA. ietetone29Ì2ÌÌ900. td29ì21ì903
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arrecadada. receita (controlo diário de movimento de caixa,
guias de receita, etc.).

Responsável

sectorial

http//sÍLgoì mâdeìra.pt
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lV. Controlo e Monotorização do Plano

Após a implementação do presente Plano, a Secretarla Regional da Cultura,
Turismo e Transportes deve proceder a um rigoroso controlo de validação, no

sentido de verificar a conformidade entre o Plano apresentado e a sua aplicação.

Deverão, por isso, ser criados métodos e definidos procedimentos pelos

responsáveis, que contribuam para assegurar o desenvolvimento e controlo das

ativldades de forma adequada e eficiente, de modo a salvaguardar a prevenção e a

deteção de situaçÕes de ilegalidade, fraude e erro, gaÍantindo a exatidão dos

registos contabilísticos e dos procedimentos de controlo a utilizar para atingir os

objetlvos.

A Secretaria Regional, na implementação do Plano, deverá ter como objetivo de

monotorização do Plano a emissão de um relatório anual onde é feita a avaliação

interna do Plano,

Estas tarefas deverão se prosseguidas por um serviço próprio de auditoria interna.

Para dotar o relatório final de informação rigorosa e fidedigna, os executores do
relatório dispóem as seguintes técnicas de trabalho:

F Cruzamento das lnformaçÕes anteriores;

F Slmulação;

Com a preocupação de avallar a implementaçáo do Plano, os auditores internos
devem elaborar um relatório completo, obJetlvo, claro e conciso. A conclusão
sobre o resultado da auditoria e avaliação ao Plano deve conter, além de uma

opinião global, as deficiências e as recomendações relativas à situaçóes

encontradas durante a auditoria.

O processo de monitorização tem uma natureza dinâmica, sendo que os relatórios
anuais devem sempre incidir sobre a última das realidades.

http://srt.9ov-madeira.pl^venldàAíiòçn, 
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