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I TNTRODUçAO

Com o objetivo de acompanhar a luta contra a corrupção, foi criado, através da Lei n." 5412008, de 4 de

setembro, o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), entidade administrativamente independente que funciona

junto do Tribunal de Contas e que desenvolve, a nível nacional, uma atividade no domínio da prevenção da corrupção

e infrações conexas.

Nos termos da Recomendação do CPC de 1 de julho de 2009, publicada no Diário da República, 2,u série, n."

140, de 22 de julho de 2009 (Recomendação n." 1/2009), e de outras Recomendações emitidas por este órgão, sobre

planos de gestão/prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, todas as entidades gestoras de dinheiros,

valores ou património públicos, devem eÌaborar e monitorizar um Plano de Gestão/Prevenção de Riscos de

Corrupção e Infrações Conexasr (PPRCIC).

Tendo presente o teor das Recomendações do CPC, cumpre proceder à elaboração do relatório anual de execução

do PPRCIC da Secretaria Regional de Mar e Pescas (SRMar), relativo à avaliação do ano de 2020.

Neste relatório de execução, pretende-se não só avaliar a implementação das medidas preventivas estatuídas no

PPRCIC da SRMar, de forma a minimizi a ocorrência dos riscos aí identificados, e apreciar o seu cumprimento em

geral, como também avaliar a necessidade e/ou conveniência de reformulação dos riscos e/ou das medidas nele

contidas,

Neste sentido, o presente relatório tem por base a monitorização e recolha de informação junto dos serviços

implicados, e das Direções Regionais, com vista a aferir do grau de implementação das medidas adotadas no Plano da

SRMar e do cumprimento, em geral, do recomendado pelo CPC nesta matéria.

Importa, no entanto, apontar os seguintes factos:

1. O PPRCIC da SRMar foi aprovado a 20 de fevereiro de 2020, por Despacho de Sua Excelência o Senhor

' ' Secretário Regional de Mar e Pesca; na medida em que a SRMar foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional

n." 8-A/ 2Ol9lM, de 19 de novembro, diploma este retificado peÌa Declaração de Retificação n." 59 / 2019, de

I No presente relatório, é utilizada a terminologia "Plano tle Prevenção <ìe lìiscos de Corrupção e Infrações Conexas" (PPRCIC)
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5 de dezembro, e revogado, posteriormente, pelo Decreto Regulamentar Regional nÍ 9/2021 /M, de 27 de

agosto, e a sua orgânica aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional n." I / 2O2O / M, de 20 de janeiro;

2. Após ter sido estabeÌecido o PPRCIC da SRMar, foram ainda aprovadas as estruturas nuclear e flexível do

Gabinete do Secretário Regional (GSRMar), as orgânicas da Direção Regional de Pescas (DRP) e da Direção

Regional do Mar (DRM) e as respetivas estruturas nuclear e flexível;

3, 2020 foi um ano atípico, na medida em que, em virtude da pandemia provocada pela doença do COVID-19, a

Administração Pública Regional se viu confrontada com a necessidade de reestruturar objetivos e definir

prioridades, inicialmente previstos para2020, o que, consequentemente, pode ter constrangido a execução,

implementação e/ou a conclusão de algumas das medidas preventivas constantes do Plano.

II. CARACTERIZAçAO DA SRMar

A SRMar é o departamento do XIII Governo Regional da Madeira, criado pelo Decreto Regulamentar Regional

n." 8-A/2019lM, de 19 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n." 59/2019, de 5 de dezembro, e

revogado, posteriormente, pelo Decreto Regulamentar Regional n! 9/2021,/M, de 27 de agosto, com atribuições

nos domínios das pescas, aquicultura, valorização e sustentabilidade dos recursos mariúos, exploração e investigação

do mar, licenciamento de usos do mar e seus fundos, recifes artificiais, coordenação da Política RegionaÌ do Mar,

gestão dos Fundos Comunitários de Mar e Pescas e coordenação com a Autoridade Marítima Nacional e demais

entidades que compõem o Sistema da Autoridade Marítima.

Atentas as atribuições cometidas a este departamento do Governo Regional, que agregou atribuições e

competências de órgãos e serviços pertencentes à estrutura orgânica das extintas Secretarias Regionais de Agricultura

e Pescas, e do Ambiente e dos Recursos Naturais, foi necessário aprovar a sua estrutura orgânica, de forma a capacitar

este departamento das atribuições e competências necessárias a assegurar os setores do mar, das pescas e da inspeção

das pescas. Assim, a sua orgânica foi definida pelo Decreto Regulamentar Regional n." 8/2020/ M, de 20 de janeiro.
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1. MISSAO/VTSAO/VALORES

MISSÃO

A Secretaria Regional de Mar e Pescas é o departamento do Governo Regional que define e executa a política

regional nos domínios das pescas, aquicultura, valorização e sustentabilidade dos recursos marinhos, exploração e

investigação do mar, licenciamento de usos do mar e seus fundos, recifes artificiais, coordenação da Política Regional

do Mar, gestão dos Fundos Comunitários de Mar e Pescas e coordenação com a Autoridade Marítima Nacional e

demais entidades que compõem o Sistema da Autoridade Marítima e Inspeção de Pescas, sob uma perspetiva global e

de desenvolvimento sustentável, bem como assegura o planeamento e a coordenação da apÌicação dos fundos nacionais

e da União Europeia aos mesmos.

VISAO

"sermos uma referência no setor do Mar e das Pescas na Região Autónoma da Madeira."

VALORES

Na prossecução da sua missão, a SRMar pauta a sua atuação por um conjunto de valores, destacando-se os

seguintes:

r Responsabilidade: atuação em conformidade com a Lei assumindo um compromisso de prestação de serviço

público;

r Transparência: clareza sobre o que é feito e como é que é feito;

! Imparcialidade: no desenvolvimento da sua atividade, a SRMar age de forma imparcial relativamente a todos

os que entram em contacto com o serviço;

t Trabalho em equipa: capacidade para ouvir e interagir, assumindo uma postura construtiva na resolução dos

problemas;

l-t"
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MeÌhoria Contínua: a atuação da SRMar é pautada na melhoria contínua dos serviços, tendo como fim último

proporcionar a todos os intervenientes nas áreas das Pescas e do Mar, um maior grau de satisfação.

2. ÁREASDEATUAçÃO

Da missão legalmente conferida à SRMar, resultam as seguintes atribuições:

a) Conceber, desenvoÌver, coordenar e executar a política regional, nacional e comunitária, nos domínios do mar e

da pesca;

b) Promover a competitividade e sustentabilidade dos setores do mar e da pesca, garantindo a compatibilização e o

desenvolvimento económico com proteção, valorização, conservação e uso sustentável do mar da Região Autónoma

da Madeira;

c) Promover a informação, sensibilização, educação e formação nos domínios sob a sua tutela;

d) Planear, conceber, gerir e monitorizar os programas e os projetos da sua responsabilidade, Íïnanciados ou

cofinanciados por instrumentos financeiros nacionais e comunitários e relacionados com os domínios sob a sua tutela;

e) Promover a correta adaptação às especificidades regionais das políticas nacionais e comunitárias, designadamente

das políticas comuns nos domínios sob a sua tutela;

Í) Apoiar as atividades económicas de cada setor;

g) Assegurar a cooperação com entidades públicas e privadas, regionais, nacionais e internacionais nos domínios sob a

sua tutela;

h) Fiscalizar o cumprimento das normas Ìegais e regulamentares definidas para cada setor;

i) Desenvolver as atividades de experimentação, estudo, análise, desenvolvimento, investigação científica e

demonstração, de acordo com a política deÍìnida para cada setor;

j) Promover a regulação e fiscalização dos setores tutelados;

k) Emitir os pareceres técnicos necessários sobre pedidos que lhe sejam solicitados no âmbito das suas atribuições;

l) Propor medidas legislativas e implementar ações no âmbito das atividades de cada setor;

m) Fazer cumprir a legislação regionaÌ, nacional e da União Europeia para cada setor.

Avenida do Mar e das Cornunidades Madeirenses, n.o 23 | 9000-054 Funchal
www.rnadeim.gov.ot Ernail : gabinete.snnar'@rnadeim.gov.pt
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3. ESTRUTURA ORGÂNICA

A SRMar prossegue as suas atribuições através de serviços integrados na administração direta, obedecendo aos

princípios e normas definidos no Decreto Legislativo Regional n} 17/2007lM, de 12 de novembro, na sua versão

atualizada [diploma que estabelece os princípios e normas a que obedece a organização da administração direta e

indireta da Região Autónoma da Madeira (RAM)1.

U
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4. UNIDADES ORGÂNICAS

A organização interna dos serviços executivos e de controlo e fiscalização da SRMar, obedece ao modelo de

estrutura hierarquizada, nos termos do previsto na alínea a), n.o 1, do artigo 20.", conjugado com o artigo 2l ." da

Decreto Legislativo Regional nf 17/2007lM, de 12 de novembro, na sua versão atual. Por força deste último

normativo legal, a estrutura hierarquizada constitui-se por unidades orgânicas nucleares (composta pelas direções de

serviços) e por unidades orgânicas flexíveis (formadas pelas divisões), podendo, ainda, quando estejam em causa

funções de caráter predominantemente administrativo, no âmbito das direções de serviços ou das divisões, ser criadas

secções ou áreas de coordenação.

4.1. Gabinete do Secretário Regional

O GSRMaT tem por missão coadjuvar o Secretário Regional de Mar e Pescas no exercício das suas funções,

assegurando o planeamento e os apoios técnicos, estratégico, jurídico, financeiro e administrativo necessários ao

exercício das suas competências. O GSRMaT é composto pelos membros do Gabinete e compreende ainda as unidades

orgânicas e secções ou áreas de coordenação, que funcionam sob a sua direta dependência.

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, n." 23 | 9000-054 Funchal
www.rnadeim.gov.ot Ernail : gabinete.sunar@madeira.gov.pt
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4.2. Direção Regional de Pescas

A DRP é um serviço executivo da SRMar que tem por missão desenvoÌver e avaliar a estratégica do Governo

Regional para a pesca, elaborar, propor, coordenar e executar a política regional no domínio da fileira da pesca,

incluindo a indústria transformadora e atividades conexas, baseando-se na investigação aplicadas nestas áreas

garantindo também a regulamentação, a inspeção, a fiscalização e o controlo daquelas atividades.

U-
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4,3, Direção Regional do Mar

A DRM é um serviço executivo da SRMar que tem por missão desenvolver e avaliar a estratégia do Governo

Regional, para o mar, elaborar, propor e coordenar a política regional para o mar da RAM, nomeadamente a

valorização e sustentabiÌidade dos recursos marinhos, aquicultura, recifes artificiais, a expÌoração, preservação e

investigação do mar, gestão dos fundos regionais, nacionais e comunitários do mar, licenciamento do mar e seus

fundos e coordenação com o Sistema da Autoridade Marítima Nacional, bem como orientar, coordenar e controlar a

sua execução.

Ir

Avenida do Mal e das Cornunidades Madeirenses, n.o 23 | 9000-054 Funchal

www.madeira.gov.pt Ernail : gabinete.snnar'@rnadeira.gov.pt

Divisão de Aquicultura da

Madeira

Divisão dc Assuntos

Jurídicos e Lícenciamentos

MarJtimos

Divisão de Gestão e

Planeamento Estratégico

do Mar

€D

t2t 30



"l-t R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

III. RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONAIS

Para cada área de atividade, o PPRCIC da SRMar identifica os riscos e as medidas a adotar para os evitar, bem

como os serviços responsáveis peÌas medidas preventivas propostas.

O Plano aplica-se a todos os dirigentes, trabaÌhadores e colaboradores da SRMar, independentemente do seu

estatuto, posição hierárquica e vínculo contratual, devendo as suas funções ser pautadas e desenvolvidas de acordo

com as medidas preventivas de risco definidas para â respetiva área de atuação.

Para se aÌcançar uma correta identificação e avaliação dos riscos, e para que as medidas preventivas sejam

efetivamente implementadas, é fundamental um acompanhamento dinâmico e sistemático, através da monitorização

das atividades, ações e procedimentos desenvolvidos.

De forma a zelar peÌo cumprimento das medidas estipuladas no Plano, é fundamental a participação e o

envolvimento dos dirigentes no processo de monitorização, de forma a serem adotadas, nomeadamente, medidas de

controlo interno adequadas e eficazes à prevenção e deteção de riscos de corrupção e infrações conexas.

rv. MoNrToRrzAçAo E AVALTAçAO

Na Recomendação n." l/2009, de 1 de juÌho, e noutras que a vieram complementar, o CPC destacou um

conjunto de elementos que clevem integrar os pìanos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, como

sejam, a identificação, relativamente a cada área de atuação, dos riscos de corrupção e infrações conexas, indicação

das medidas adotadas para corrigir a sua ocorrência, e necessidade de elaboração de um relatório anual sobre a

execução do plano.

Considerando a orgânica da SRMar e as suas atribuições, no momento da redação do respetivo PPRCIC, foram

identificados e classificados os potenciais riscos inerentes às suas atividades e, consequentemente, definidas medidas

preventivas a adotar para evitar a ocorrência desses mesmos riscos.

Avenida do Mal e das Cornunidades Madeirenses, n.n 23 | 9000-054 Funchal
www.madeira.gov.ot Ernail : gabinete.snnar@rnadeira.gov.pt
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O relatório de execução ora redigido pretende apresentar os resultados, reportados pelos responsáveis de cada

serviço e monitorizados pela DSJ/DPEJ, da avaliação da implementação das medidas preventivas de risco estabelecidas

no PPRCIC da SRMar, relativa ao ano de 2020.

1. METODOLOGIA

O processo de monitorização das medidas preventivas identificadas no PPRCIC da SRMar, foi desencadeado pela

DSJ/DEPJ, com vista à elaboração do presente relatório.

Para efeito de recolha de dados, foi utilizado um método simples, de forma a permitir que o processo se

coadunasse com as matrizes identificadas no PPRCIC da SRMar. Foi criado um quadro com a identificação dos riscos

e respetivas medidas de prevenção, conforme estatuídas no Plano, e acrescentada uma coluna intitulada "Avaliação

2020", assim como um campo para "Observações", a fim de indagar o grau de implementação das medidas, o qual faz

parte integrante do presente relatório (r,ide ponto V. EXECUÇÃO neS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS).

Embora o quadro tivesse por base a tabela constante do PPRCIC da SRMar, foi necessário adaptá-lo à atual

realidade, na medida em que, em virtude das alterações estruturais entretanto verificadas, a designação de alguns dos

serviços foi modificada e outros mudaram de orgânica, como foi o caso da Direção de Monotorização, Estudos e

Investigação do Mar que, com a aprovação da orgânica da DRM, transitou para a sua estrutura nucìear (Cfr. art. 5."

da Portaria n ." l++/ 2020, de 24 de abri), tendo sucedido à anterior Direção de Serviços de Investigação, que pertencia

à DRP.

Após autorização superior, em finais de juúo e princípios do mês de julho de 2021, foi solicitada a participação

dos responsáveis da Direção Regional de Pescas e da Direção Regional do Mar, bem como da Direção de Serviços de

Recursos Humanos, através da Divisão de Recursos Humanos, Expediente e Arquivo, e do Técnico Especialista do

Gabinete na área da Contração Pública.

Foi solicitado a cada um dos intervenientes que prestasse os seus contributos, através do preenchimento do campo

da "Avaliação 2020" e, se assim o entendessem, da coluna respeitante às t'Observações", no que aos mesmos respeita,

l4l 30
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de forma a determos os elementos necessários para a elaboração do presente relatório. Prestados os contributos

soÌicitados e esclarecidas as dúvidas suscitadas, foi dado início à redação do reÌatório.

Importa aqui deixar uma recomendação, relativa à atividade de monotorização com vista à redação do próximo

relatório sobre o Plano. Aconselha-se a implementação de uma classificação transversal, de forma a graduar o patamar

de implementação das medidas de prevenção e o tratamento do risco, uniformizando o procedimento de per si, entre

os serviços.

Reconhecendo a possibilidade de melhoria no processo, deixamos uma proposta de classificação das medidas:

r Implementada: a medida foi executada;

t Parcialmente implementada: está em curso a execução da medida;

I Não implementada: a medida não foi executada;

r Sem efeito: fatores externos determinaram a sua caducidade.

A par destes graus, aconselha-se uma coluna para a "Fundamentação", onde os serviços podem justificar a sua

classificação.

2. PREVENçÃO DE CONFLTTOS DE TNTERESSES

A 8 de janeiro de 2020, o CPC emitiu uma recomendação sobre gestão de conflitos de interesses no sector público

(revogando a anterior Recomendação de 7 de novembro de 202 1 ), considerando a matéria dos conflitos de interesses

de importância fundamental nas relações entre os cidadãos e as entidades públicas, e a necessidade da sua adequada

prevenção e gestão para promoção da integridade e transparência.

Nos termos desta Recomendação, o conceito de conflito de interesses inclui qualquer situação, real, aparente ou

potencial, de sobreposição de interesses privados sobre os interesses públicos que os titulares de cargos públicos,

políticos e administrativos, estão obrigados a defender, quer durante o exercício do mandato ou funções, quer em

momento anterior ao exercício ou mesmo após a sua cessação.

l{-.
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Nesta conjuntura, tanto podem gerar conflitos de interesses situações de trabalhadores que deixam o cargo público

para assumir funções privadas, como situações de trabalhadores que detêm interesses particulares que poderão vir a

ser incompatíveis com o interesse geral inerente ao futuro exercício de cargo público.

Nos termos deste documento, o CPC recomenda a todas as entidades do Sector Público e todas as demais

entidades, independentemente da sua natureza, que tomam decisões, movimentam diúeiros ou valores e intervêm

na gestão do património público, nomeadamente, que:

r Criem e apliquem mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente

publicitados, designadamente manuais de boas práticas e códigos de conduta que incluam, também, os

períodos que antecedem ou sucedem o exercício de funções públicas, em conformidade com o quadro Ìegal

e os valores éticos da organização;

r Incluam, nos respetivos planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, e respetivos

relatórios de execução, referência sobre a gestão de conflitos de interesses;

I Garantam a subscrição de declarações de interesses, incompatibilidades e impedimentos, pelos dirigentes e

trabalhadores.

Neste contexto, a SRMar procedeu à divulgação, por todos os seus trabalhadores e dirigentes, de uma declaração

de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa, a qual foi subscrita pelos mesmos.

De modo a cumprir com as Recomendações do CPC, a DEPJ encontra-se em fase de elaborar um Código de

Conduta para implementar na SRMar, tendo vista estabelecer um conjunto de princípios, regras e vaìores em matéria

de ética e comportamento proffssional que devem nortear o cumprimento das atividades desenvolvidas pelos

trabalhadores/colaboradores/dirigentes da SRMar nas reÌações profissionais entre si e com terceiros.

3. RESULTADOS

Da análise e monitorização dos resultados/contributos apresentados, podemos concÌuir, numa breve apreciação,

que:
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I No PPRCIC da SRMar foram identificados riscos de corrupção e infrações conexas, descritos por áreas de

atividade, conforme Capítulo V. do presente relatório;

r A maioria das medidas previstas no Plano para evitar a ocorrência dos respetivos riscos, foi implementada,

sendo poucas as que se encontram em fase de preparação/implementação;

I A implementação da medida prevista no PPRCIC, relativa à contratação pública, consubstanciada na

"rotatividade dos funcionários a fim de evitar o risco de conÌuio", nem sempre é possível efetivar no GSRMaT

e na DRM, devido ao número limitado de recursos humanos;

r Tendo presente a Recomendação do CPC de 2 de outubro de 2019, sobre aprevenção de riscos de corrupção

na contratação pública, foram criadas etapas de validação documental, de forma a tornar os processos mais

transparentes e seguros.

Pese embora os constrangimentos sentidos no decurso do ano, resultantes, nomeadamente, da situação pandémica

vivida, é um facto que a SRMar continuou a apostar na implementação das medidas preventivas decorrentes do seu

PPRCIC, em cumprimento das Recomendações emanadas pelo CPC.

4. CONCLUSÕES

O PPRCIC é um instrumento que se pretende dinâmico, necessitando efetivamente de acompanhamento, com

vista a verificar a sua eficácia e correção de medidas propostas. Como documento dinâmico que é, também pode ser

sujeito a alteração/revisão/adaptação às novas realidades, de forma a serem detetadas novas áreas de risco e previstas

medidas de prevenção à sua ocorrência.

A eÌaboração do plano é uma tarefa que deve ser levada a cabo pelos serviços das próprias entidades e organismos

do sector público, uma vez que são eÌes os conhecedores da realidade institucional e os mais próximos da situação

concreta do dia-a-dia da atividade que desenvolvem. Os planos em si visam funcionar como instrumento de controlo

interno direcionado para o reforço da salvaguarda institucional.
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Após ter sido criada a Secretaria Regional de Mar e Pescas [cfr. al. i) do art. 1." e art. 10." do Decreto ReguÌamentar

Regional n." 8-A/2019/M, de 19 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n3 59/201 9, de 5 de

dezembro, e revogado, posteriormente, pelo Decreto Regulamentar Regional n." 9/2021lM, de 27 de agostol;

aprovada a sua orgânica (Decreto ReguÌamentar RegionaÌ n." 8/2020/M, de 20 de janeiro); e aprovado o PPRCIC

da SRMar, através do Despacho do Senhor Secretário Regional de Mar e Pescas de 20 / 02 / 2020, foram ainda criadas

novas estruturas e aprovadas novas orgânicas. Por este facto, as atividades desempenhadas por estas novas estruturas,

não se encontram previstas no documento inicial, assim como não estão determinados os respetivos riscos nem

destacadas as devidas medidas preventivas. Senão vejamos:

No PPRCIC da SRMar estão identificados os riscos e contempladas as medidas genéricas de prevenção respeitantes

a áreas de atividade desempenhadas no Gabinete do Secretário Regional, Direção Regional do Mar e Direção RegionaÌ

das Pescas.

Após aprovação do Plano, foram publicados os regulamentos governamentais respeitantes à:

I Estrutura nuclear dos serviços do Gabinete do Secretário Regional de Mar e Pescas (Portaria n." 47/2020,

de 27 de fevereiro);

r Estrutura flexível do GSRMaT (Despacho n." 84/2020, de 3 de março, revogado peÌo Despacho n."

128/2021, de 30 de março);

r Orgânica da Direção Regional do Mar (Decreto Regulamentar n." 25/2020/M, de 30 de março;

I Orgânica da Direção Regional de Pescas (Decreto Regulamentar RegionaÌ n." 26/ 2020 de 1 de abril);

r Estrutura nuclear dos serviços da DRM (Portaria n." 144/ 2020, de 24 de abriÌ);

I Estrutura nuclear dos serviços da DRP (Portaria n." 283/2020 de 26 de junho);

r Estrutura flexivel da DRM (Despacho n." 156/2020, de 28 de abril, revogado pelo Despacho n." 496/2020,

de 11 de dezembro);

I Estrutura flexível da DRP (Despacho n." 239 / 2020, de 29 de julho, revogado pelo Despacho n3 497 / 2020,

de 11 de dezembro).

Nos termos da Recomendação do CPC de 1 de julho de 2015, é recomendado, entre outros, que
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Os Planos devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção, bem como as

correspondentes medidas preventivasl

Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e procedimentos realizados por todas as

unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo os gabinetes, as funções e os cargos de topo, mesmo

quando decorram de processos eletivos.

Nesta senda, a monotorização revelou que o PPRCIC da SRMar em vigor necessita de ser atualizado, de modo a

cobrir todos os riscos possíveis relativos a todas as unidades da estrutura orgânica da SRMar, carecendo, assim, de um

maior aprofundamento e aperfeiçoamento de medidas preventivas correspondentes a novos riscos identificados, em

cada um dos serviços não constantes do documento inicial.

v EXECUçÃO DAS MEDTDAS DE PREVENçÃO DE RTSCOS

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, n." 23 | 9000-054 Funchal
www.madeira.sov.ot Email : gabinete.srmar@rnadeira.gov.pt

Gestão documental

DRP

GAB

GAB

Falta de reserva

relativamente à

informação contida
no Processo.

Atraso na análise e

encaminhamento
interno dos processos

constantes do sistema

de gestão
documental.

1

I

3

2

3

2

Garantir <1ue todos os

processos sensíveis são

guardados em local de

acesso restrito,

1. Designação de

colaboradores que

executam esta tarefa sem

acumular com outras.

2. Monitorização
sistemátio.

DRP

GSRMAR

GSRMAR

Medidas

implementadas
e ativas.

com sucesso.

Medida
implementada

com sucesso.

Medida
implementada

Os processos são

arquivados no

Gabinete do Sr.

Diretor Regional

e/ou na DCAJ.
Falta de esrraço

ED
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1. Análise tócnica prévia

do objcto, da naturcza e

da prestação pretendida c

a sua adequação.

Contratação de

serviços com recurso

a Íìguras jurídicas

(protocolos / acordos)

cm violação do

rcgimc dc

contratação pública.

2 GSRMAR

Foram criadas

etapas dc

validação

documentaÌ, dc

Íbrma a tornar
os Proccssos
mais

transparcntcs c
scguros.

2. Introdução de

mecanisntos dc dupla

rcvisão de processos.
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lïsico para montar

gabinetcs da DCAJ
c da DPGF para

tratar de assuntos

conl'iclcnciais.

Ao nível de guarda
e arquivo dc

documentos ÍÏsicos

são utiìizados

cspaços de uso

t:xclusivo <nnr

accsso limitado.

Não cxistcm
indelìniçõcs dc

situações que não

se.jam claras

quanto à

responsabilidadc

clc cada

intcrveniente.

Foi criada uma

pasta partilhada
digital com

accsso limitado
aos dirigentes e

técnicos

dirctamcntc

cnvolvidos.

Implementação
em curso.

Procedimentos
implcrncntaclas

e ativos,

Documento em

preparação.

Em período dc

implementação
da PÌataÍìrrma

"Gestão de

Documentos"-

DRM

GSRMAR

DRP

DRM

DRM

lnstituição de

procedimentos de

instruções dc trabalhos na

Secrctaria, com deÍìnição

clara das

responsabilidadcs dc cada

intcrveniente.

l. Implcmentação de

bascs dc dados onde í'

rcgistaclo o processo, a

sua tramitação e todos os

intervL.nicntes.

2. Digitalização intcgral
dos proccssos.

4

3

2

l

2

2

1

IndcÍìnição dc

rcsponsabilidades em

cada uma das lãses do

Processo.

Extravio de

processos

DRM

GAB

DRP

DRM

DRM

GABContratação pública

€D

201 30



'l{ R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

Avenida do Mar e das Cornunidades Madeircnses, n.n 23 | 9000-054 Funchal
www.rnadeira.gov.pt Ernail : gabinete.snnar@rnadeira.gov.pt

DRP

GAB

DRM

DRP

GAB

GAB

GAB

Falta dc controlo ou

controlo deÍìciente
das quantidades e

qualidadcs dos bens c

scrviços no momento
dc rcceção.

A<1uisição dc serviços

ou bcns ao mcsmo

fornececlor, para

Íàvorccimcnto do

mesmo.

Inexistôtrcia dc

cláusulas

sancionatórias para

salvaguarda do

cumprimcnto
intcgral do contrato

CoÌocação dc

cxigôncias inusuais

c/ou dcmasiaclo

cspcciÍìcas quc

conduzam para

determinado bem ou

prestador dc scrviços

concrcto.

1

I

1

I

2

I

2

2

I

I

2

IdentiÍìcação, cm cada

um dos proccssos de

contratação, do

rcsponsávcl c respetivo
substituto, em caso de

ausência ou

impedimcnto, pelo

controlo c vcriÍìcação dos

bens c serviços

Í'ornecidos.

Aumcnto da rotatividade
de

fornecedorcs/ prestadores

de serviços.

Inscrição nos cadernos de

encargos de cláusulas

pcnaÌizadoras para

aplicação no caso dc

incumprimento dos

contratos.

Introdução dc

mccanismos dc dup[a
rcvisão dc proccssos.

DRP

GSRMAR

DRM

DRP

GSRMAR

GSRMAR

GSRMAR

Mcdidas

implcmcnta<las

c ativas.

Efctuado.

É prática

corrente desdc

início a ligura
do gcstor
substituto do

contrato.

EÍ'etuado na

atividadc
correntc.

Medidas

implcmcntaclas

c ativas

EÍètuado na

atividade

corrente,
semPrc quc

possível.

Introduzido.

Foram criadas

ctapas dc

validação

documcntal, dc

Íbrma a tornar
os Processos
mais

transparentes e

seguros.

Em cada proccsso
dc contratação a

DRP identiÍìca o

rcsponsável pelo

controlo c
veriÍìcação dos

Procura no

mcrmclo de bens c

serviços ao mclhor
prcço, evitando o

favorccimento e

cumprindo as

rcgras da

c0ntratação

pública.
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bens e serviços

fornecidos.

O lbrnecimento

de bens c serviços

é sempre feito,
com impuÌso do

serviço de origem
e após consulta

próvia a vários

lbrnecedores no

mercado,

escolhendo a

proposta mais

vantajosa.

Efetuado.

É prática
corrente a

identiÍìcação do

gestor
substituto do

contrato em

cada processo

de contratação,

Nem sempre é

possivel,

considerando a

disponibilidade
de recursos

humanos na

organiza$o.

Medidas

impÌementadas

e âtivas

Nem sempre é

possivel,

considerando a

limitação de

recursos

humanos na

organiza$o.

DRM

GSRMAR

DRP

DRM

Rotatividade dos

Íuncionários.
22

Conluio entre
Íuncionários e

contraentes na gestão

eno
acompanhamento da

execução dos

contratos de

fornecimento de

bens e serviços.

DRM

GAB

DRP

DRM
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Empreitadas de
obras públicas

Receitâ

DRP

DRP

DcÍìcicnte deÍìnição

dos programas

preliminares dos

projetos c do objeto
das empreitadas

como uma das causas

dos dcsvios nas

diÍ'crentes Íascs da

sua claboração.

Possibiliclade de não

Iàturação de todos os

bens ou scrviços

disponibilizados a

terceiros ou à guarda

dos scrviços.

2

1

2

2

+

2

Mcdida Preventiva;
1. Mais rigor na lase de

elaboração dos programas

funcionais e de deÍìnição

do objeto das

empreitadas.

Medida cle Controlo:
2. Implcmentação de um

conjunto dc

procedimentos dc

veriÍìcação c

coordenação,

nomcadamentc a

ccrtiÍìcação ou revisão

escrita do projeto nas

suas várias vertentes, por
técnico qualiÍìcado, c a

identiÍìcação dos

rcspctivos mcdidorcs,

com o objetivo de serem

suprimidos ou

significativamcnte
reduzidos os err0s c
omissões de cada projeto.

Medida Preventiva:

1. Registo inÍbrmático <lc

todas as ações dc controlo
- Impossibilitar a anulação

dc quaisquer documentos
sem justiÍìcação.

- DivcrsiÍìcação dos

agcntcs emissores e os

corretorcs.

Medida de Controlo:
2. VeriÍìcação cruzada de

clocumentos

Dircção dc

Serviços dc Lotas

e Entrcpostos l

Diretor de

Serviços cle Lotas

c Entrepostos 2

Medidas

implementadas

0 ativas

Mcdidas

implementadas

e ativas.

A morosidade, a

complicação c o

hermetismo das

práticas

arlministrativas
tradicionais
constituem
contcxtos
favoráveis à

ocorrência dc

práticas de

corrupção c
conexas. Assim, as

mcclidas tendcntes
a introduzir
simplicidade,
agilidade c

transparência nos

proccdimentos

públicos e em

cspccial nos

processos de

contratação

Pública, como
aqucìes que têm
sido adotados

ultimamente pelo
Governo,
revelam-se

importantes
instrumentos para

uma redução

significativa das

ocasiões propícias

à corrupção. Dc
salientar a

Medidas de

controlo ativas.

Situaçõcs dc não

rcgisto do

pescado, alvo de

procedimentos
intcrnos
(avcriguaçôcs/disc
ipÌinares).

junho).
I ldem nota I .
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dc 24 de abri).
5 Succdeu à Direção dc Serviços de Invcstigação, antcriorrnentc integracla na DRP (ride nota 3).
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melhoria da

capacidade dc

resposta dos

sistenas

infbrmáticos.

Não se registaram

prcscrições dc

processos de

contraordcnação
por Íalhas no

serviço.

Medida em Íasc

dc

implementação

Medidas

imple mcntadas

e ativas

Direção de

Monotorização,
Estudos c

Invcstigação do

Mar t

Dircção de

Scrviços de

lnspcção c

Controlo
(DSrC)

Mcdida Prcventiva:
1, Rcgisto c

acompanhamento

rigoroso das dif'crcntes

Íãses de instrução dos

Proccssos.

Medida dc Controlo:
2. Criação dc lìchciro
inÍbrmático rcscrvado c

partilhado pelos

intcrvenientes.

22I

Prescrição de

proccssos dc

contraordcnação por
Íalhas nos

procedimcntos
internos

DRM+

DRP
Processos de
contraordenâção
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6Nova dcsignação opcrada por Íìrrça da rccstruturação da orgânica da DRP (cÍì. art.l." c 9." da Portaria n." 283/202O, dc 26 dc junho), atribuída à antcrior
Dircção dc Scrviços dc Pìancamento c Administração.
7 Idcm nota 5.
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Análise
técnica/estratégica
de candidaturas no
âmbito do
M4R2020, para
benefício de Ajudas
Comunitárias

Emissão, renovação
das licenças de pesca
profissional e lúdica
e gestão da frota

DRP

DRP

Incxistôncia dc

mccanismos intcrnos
de controlo quc

pcrmitcm dctctar
situaçòcs indiciadoras

dc conluio cntrc os

intcrvcnicntcs no

proccsso dc análisc

das candidaturas a

subsídios e dc

evcntual corrupção
cntrc os mcsmos,

A constituição da

cquipa ó rcduzida
pclo quc
idcntiÍìcamos as

seguintcs situaçõcs

dc risco: i)
Prolongamcnto dc

prazos dc rcsposta;

ii) InsuÍìciência de

rcsposta clo sistcma

inÍorrnático; iii)
ProliÍcração de troca
dc cmails,
dirctanlcntc com

clicntcs ou cntidadcs

cxtcrnas,

3

I

O Programa Operacional
M4R2020, tem a nível

nacional, o scu próprio
Plano clc Gcstão dc

Riscos dc Corrupção c

InÍìaçõcs Concxas (bcm

como Código dc Ética c

dc Conduta), o qual Íàz

partc intcgrantc do

PPRCIC.

Mcdida Prcvr:ntiva:

l. A DRP tcm vindo a

dcscnvolvcr csfbrços no

scntido da contratação dc

recursos humanos para

rcÍì>rço da ccluipa.

Mc<lida dc Controlo:
2. Melhorar a capacidadc

dc rcsposta dos sistcmas

inÍìrrmáticos.

3. Instituir urna política
dc comunicação, rclativa

. Comunicação extcrior

. Emails

. TipiÍìcação dc

documcntos.

Dircção clc

Scrviços dc

Dcse nvoÌvimcnto,
Administração c

Modcrnização da

Pcsca 7

Dircção dc

Scrviços dc

Dcscnvolvimcnto

Administração c

Modcrnização da

Pt:sca 6

Medidas

implcmcntadas
c ativas

Mcdidas

implcmcntadas

c ativas

Foram apÌicados os

mecanismos

intcrnos dc

controlo prcvistos,
nomcadamentc,
no <1uc sc rcÍcrc a

novas r:ntradas dc

colaboradorcs,
com a assinatura

da dcclaração dc

adcsão às normas,

princípios dc

atuação,

obrigaçõcs c

dcvercs do Código
dc Ética c Conduta
do PO Mar 2020,
da dcclaração de

adesão c ausôncia

dc conflito dc

intcrcsscs, bcm
como, o dcspacho

dc afctação dos

rccurs0s humanos

ao cxcrcício dc

compctôncias

Dc dcstacar a

melhoria da

capacidadc dc
rcsposta dos

sistcmas

inlìrrmáticos,
nomcadamcntc, a

implemcntação do

sistcma dc

inlìlrrnação
BMAR, dA

DGRM, no quc sc

rcf'crc ao

liccnciamcnto da

pcsca proÍìssional
c gcstão da Í'rota,

bem como a
aposta no

SIMPLIFICA para

o liccnciamcnto da

pesca Ìúdica,

I
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delegadas no

âmbito Mar 2020.

1. Medida a ser

objeto de Í'utura

implementa@o.

2. Medida
implementada,

Em fase de

estudo.

Medida a ser

objeto de Íutura
implementação.

Documento em

preparação.

Fomentada a

participação e

interação de

técnicos das

diferentes áreas

técnicas.

GSRMAR

DRM

GSRMAR

DRM

DRM

1. Promoção de ações de

sensibiÌiza$o do código
de conduta;

2. Existôncia de divcrsos

níveis dc veriÍìcação (no

mínimo 2), com
segregação de I'unções ao

nível da

avaliação/apreciação e

decisão.

Elaboração de uma

norma interna que deÍìna

as situações em que pode

ser alterada a regra geral

dc apreciação dos

proccssos por ordem de

entrada.

Fomento da participação

em lormação ade<1uada

aos trabalhadores, nas

duas árcas de

competência tócnica.

2

2

2

2

2

2

1

1

ConÍÌito de

intelesses

Apreciação

prioritária de uns

Processos em

detrimcnto de

outros.

Emissão de pareceres

c relat<'rrios com
insuÍìciente ou errada

lundamentação

tôcnica

GAB

DRM

GAB

DRM

DRM

Elaboração
/análise de
informações,

Pareceres,
protocolos e

regulamentos

ED
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Decisões

Avaliação de
desempenho

Dirige
ntes

DRM

DRP

GAB

Âlteração de

despachos tendo em

vista obter benelícios

próprios ou para

terceiros.

Avaliação de

desempenho

irregular para

favorecer ou

prejudicar
trabalhadores.

I

1

2

3

2

3

Envio, em formato
digital, a todos os

intervenientes no

processo administrativo,
de uma cópia dos

despachos proÍ'eridos.

l.Divulgação, antecipada,

por correio eletrónico da

data de eleição de

representantes dos

trabalhadores para a

comissão paritária e das

competências desta

comissão.

2. Divulgação de notas

explicativas sucintas

sobre os meios de

reclama$o e impugnação

do ato de homologação

da avaliação.

3. Fomento da

participação dos

dirigentes intermédios

em formações sobre a

avalia@o do desempenho

(GAB).

DRM

DRP

GSRMAR

DRM

DRP

GSRMAR

A implementar

Medidas

implementadas
c ativas

Medida
implementada

Procedimentos

em fase de

preparação.

Medidas

implementadas

c ativas.

1. Medida a scr
objeto de

implementaSo
no corrente
ano.

2. e 3. Medidas

a ser obleto de

futura
implementação.

São enviados em

formato digital só

os Processos
urgentes, pois, a

vianormaléade
circulação em

papel.

Depois de

proferidos, os

despachos são

encaminhados a

todos os

intervenientes,
através do sistema

de gestão

documental.

AÍìxação de

circular
informativa, nos

diferentes serviços

da DRP, da data

de eleição e das

competências da

comissão paritária.
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vr. RËCOMENDAçOES

O presente Relatorio resume e enumera as medidas adotadas/implementadas durante o ano de 2020, ern

consonância com o PPRCIC da SRMar e as Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, emitidas com

vista a prevenir e atenuar os riscos de corrupção e infrações conexas.

A SRMar serve de exemplo enquanto entidade que tem como imperativo a salvaguarda e o cumprimento pelos

princípios da legalidade, justiça e imparcialidade, integridade, correção, isenção, prossecução do interesse público e

boa fé, com o objetivo de combater situações de corrupção, fraude ou outras infrações conexas.

Nesta fase, é necessário considerar que existem serviços, não contemplados no PPRCIC da SRMar, cujas áreas de

atuação podem originar riscos de corrupção e infrações conexas, que carecem de medidas preventivas para evitar a

sua ocorrência,

Conforme anteriormente exposto, após a aprovação do documento originaÌ, foram ainda aprovadas:

. A estrutura nuclear dos serviços do Gabinete do Secretário Regional de Mar e Pescas (Portaria n." 47 / 2020,

de 27 de fevereiro);

t A estrutura flexível do GSRMaT (Despacho n." 84/2020, de 3 de março, revogado peÌo Despacho n."

128/2021., de 30 de março);

. A orgânica da Direção Regional do Mar (Decreto Regulamentar n." 25 /2020lM, de 30 de março);

. A orgânica da Direção Regional de Pescas (Decreto Regulamentar Regional n." 26/ 2O2O de 1 de abril);

r A estrutura nuclear dos serviços da DRM (Portaria n! 144/2020, de24 de abril);

. A estrutura nuclear dos serviços da DRP (Portaria n." 283/2020 de 26 de junho);

I A estrutura flexíveì da DRM (Despacho n." 156/ 2O20, de 2 8 de abril, revogado pelo Despach o n." 496 / 2020,

delldedezembro);

r A estrutura flexível da DRP (Despacho n! 239 / 2020, de 29 de julho, revogado pelo Despacho n." 497 / 2020,

de 11 de dezembro).

t{
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Definidas as estruturas orgânicas nucleares e flexíveis das Direções Regionais, a competência para elaborar, em

articulação com os serviços, o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, foi delegada:

- Na DRM, à Divisão de Assuntos Jurídicos e de Licenciamentos Marítimos (DAJLM) (crf. art. 4.", al. k) do

Despacho n." 496/2020, de 11 de dezembro);

- Na DRP, à Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF) (cfr. art. 4." al, s) do Despacho n3 497/2020,

de 11 de dezembro).

No que respeita ao GSRMar, a competência para coordenar e elaborar o PPRCIC, em articulação com os

serviços, foi cometida à DSJ e à DEPJ (cfr. art. 5.o, h.o 1, aÌ. d) da Portaria n." 47 /2020, de 27 de fevereiro, e art.

6.o, r.o 1, al. h) do Despacho n." 128/2021 , de 30 de março).

Nesta senda, considerando:

I As alterações verificadas na definição das estruturas nucleares e flexíveis das Direções Regionais;

r As competências próprias que lhes foram acometidas;

r A aprovação das estruturas nuclear e flexível do GSRMaT e as competências que lhes foram conferidas;

' Que a elaboração dos PPRCIC deve ser uma tarefa levada a cabo pelas próprias entidades do sector público,

mais próximas e conhecedoras da situação concreta do dia-a-dia da atividade que desenvolvem, permitindo

melhor identificar os riscos e propor mecanismos de prevenção;

r As Recomendações emanadas pelo CPC;

r O teor do presente Relatório,

Recomenda-se que cada Direção Regional proceda, através dos serviços responsáveis, à elaboração dos respetivos

Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, assim como se sugere que seja, igualmente,

redigido um PPRCIC para o GSRMar.

Desta forma, não só é possível contemplar as várias ramificações dos serviços da administração direta da SRMar e

contar com a participação de todas as áreas de atuação, sendo reavaliadas as atividades e a classificação do risco, como

também, certamente, serão identificadas novas atividades de risco e apuradas as respetivas medidas preventivas.

'.l{
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Não obstante, é de salientar a importância em salvaguardar as medidas preventivas já implementadas, a incorporar

na SRMar enquanto boas práticas, e concluir as medidas em curso, assegurando assim o seu propósito.

O ponto 5. da Recomendação de I de julho de 2015 do CPC determina que os Planos devem ser publicados nos

sítios de internet das entidades a que respeitam, pelo que, não se encontrando o PPRCIC da SRMar publicado no seu

sítio institucional, urge publica-lo cumprindo, desta forma, com o teor daquela Recomendação.

Uma última nota para propor e recomendar, em cumprimento do estabelecido nas Recomendações de 1 de julho

de 2009, e de 1 de julho de 201 5 do CPC, que:

I Se proceda à divulgação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da SRMar,

aprovado por Sua Excelência o Secretário Regional de Mar e Pescas a 20 / O2 / 2020, através da sua pubÌicitação

na página eletrónica institucional desta Secretaria, promovendo uma poÌítica de transparência e indo ao

encontro do recomendado pelo CPC;

I Após a revisão proposta do PPRCI, e da sua aprovação pelo Secretário RegionaÌ de Mar e Pescas, se assegure,

igualmente, a sua divuÌgação por todos os seus colaboradores e se proceda também à respetiva publicitação

na sua página de internet da SRMar;

I Sejam designados os responsáveis sectoriais e um responsáveÌ geral pela sua execução e monotorização, bem

como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais;

r O presente Relatório de Execução, depois de aprovado por Sua Excelência o Senhor Secretário Regional de

Mar e Pescas, seja:

. publicitado na página eletrónica da SRMar;

. divulgado e disponibilizado aos trabalhadores desta Secretaria, através de mensagem de correio

eletrónico para cada um dos colaboradores;

. remetido ao Conselho de Prevenção da Corrupção e ap Senhor Secretário Regional das Finanças,

cumprindo o preceituado no ponto 1.2 da Recomendação n." 1. /2009 do Conselho de Prevenção da

Corrupção.
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