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  1 – Introdução  A Convenção contra a Corrupção foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de Outubro de 2003, sendo adotada em Portugal através da Resolução da Assembleia da República n.º 47/2007, de 21 de setembro, a qual foi ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 97/2007, de 21 de setembro. Tendo presente a recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), de 1 de julho de 2009, complementada pela recomendação 1/2010, de 7 de abril, e de 1 julho de 2015, este organismo elaborou e submeteu ao CPC o seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2016. O Gabinete da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais no que respeita à definição das áreas de risco debruçou-se sobre as atribuições e competências da Secretaria Regional. Na elaboração deste Relatório envolveram-se todos os dirigentes das unidades orgânicas do GSRIAS, principalmente na implementação das medidas nas áreas de competência da SRIAS, fortalecendo os mecanismos facilitadores de comunicação que assegurem a denúncia tempestiva de atos de corrupção, definindo, clarificando e dando visibilidade à política de gestão do GSRIAS face à corrupção, através da autorregulação e da assunção de reconhecidas boas práticas de governação pública, visando restringir ao máximo a probabilidade do risco de corrupção e promovendo a transparência dos seus procedimentos e decisões, melhorando os procedimentos de controlo interno, informação e gestão com o objetivo de reduzir a ocorrência de erros e irregularidades. O presente Relatório de monitorização tem, assim, por fim a verificação do cumprimento e adequação das medidas de prevenção estipuladas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas para 2016, do grau da sua consecução e conhecimentos dos mecanismos de controlo instituídos em todas as unidades orgânicas pertencentes ao Gabinete da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, em obediência ao princípio da transparência. Nestes termos apresenta-se o Relatório do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2016. Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, 8 de setembro de 2017. A Chefe de Gabinete, Sancha Maria Garcês Marques Ferreira  
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  2. Controlo e Monitorização   O GSRIAS desempenha funções de grande responsabilidade e reconhecida importância na Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, enquanto serviço de coordenação, com funções relevantes na implementação e coordenação de políticas sociais, operando no âmbito das tarefas fundamentais do Estado, nos direitos dos cidadãos e no modelo da nossa organização económica e social.  Todos os dirigentes estão envolvidos na temática da prevenção de situações de risco de corrupção, desenvolvendo e implementando medidas para o seu combate. Há um esforço partilhado por todos na divulgação de informação, na segregação de funções, na fiscalização aleatória de procedimentos e processos e na promoção de uma cultura organizacional de intolerância relativamente às situações de conflitos de interesses, designadamente, no que se refere às incompatibilidades e acumulações de funções e transparência na aquisição de bens e serviços. Foram identificados não só potenciais riscos e conflitos de interesses em cada área funcional mas também situações concretas e implementaram-se mecanismos para os combater. Este Relatório anual de execução reflete o atual ponto da situação (quadros seguintes).  Na generalidade todas as medidas foram implementadas ou estão em fase de implementação, prevendo-se a sua conclusão até ao final do ano 2017. Deste modo, apresenta-se de seguida sintetizado o controlo e monitorização das medidas preventivas pertencentes ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2016, das unidades orgânicas pertencentes ao Gabinete desta Secretaria Regional. Relativamente aos serviços que funcionam na direta dependência e conforme o ponto n.º 12.4.6 do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, os mesmos elaboraram os seus planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, não fazendo assim parte integrante do presente Relatório.      



                 

 

         Gabinete do Secretário Regional da Inclusão e Assuntos Sociais  a) Riscos Comuns a todas as unidades orgânicas     U.O. responsável     Actividades  Possíveis Risco(s) identificado(s)  Matriz de risco    Medidas preventivas 
 Controlo e  monitorização  IP  PO  Graduação         GJ UG DSA  LAPOS 

  Apreciação/decisão de processos             Atendimento e relacionamento com os utentes       Articulação entre os serviços da administração direta e indireta da SRIAS   

  Corrupção passiva Abuso de poder Favorecimento Violação de segredo Falsificação de documentos        Informação prestada inadequada Favorecimento Violação de segredo      Favorecimento Violação de segredo Falsificação de documentos Não articulação 

  2            1        2 

  2            2        2 

  Moderado (2)            Fraco  (1)       Moderado (2)  

  Implementação de um sistema de Controlo e Gestão Documental (CGD) Declaração de conflitos de interesse,  Auditoria interna de periodicidade anual para verificação superior (CG) de 6 processos/procedimentos selecionados aleatoriamente     Acompanhamento e orientação pelos Dirigentes  Declaração de conflitos de interesse,      Reuniões periódicas de acompanhamento e despacho superior. Uniformização de ofícios e resposta célere  

  Implementada        Implementada a)           Implementada          Implementada   Implementada a)            Implementada   Implementada  a)medida implementada a 30 de setembro de 2016 
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 b) Gabinete Jurídico (GJ)    U.O. responsável     Actividades  Possíveis Risco(s) identificado(s) 
  Matriz de risco    Medidas preventivas 

 Controlo e  monitorização  IP  PO  Graduação   GJ  Dr. Telmo Oliveira Dra. Sandra Ladeira          

 Elaborar estudos jurídicos          Emissão de pareceres em matéria de natureza jurídica     

 Corrupção passiva Abuso de poder Favorecimento Violação de segredo Falsificação de documentos      Corrupção passiva Abuso de poder Favorecimento Violação de segredo Falsificação de documentos 

 2           2    

 2           2   

 Moderado (2)          Moderado (2) 

 Carácter aleatório na distribuição dos processos Análise dos processos efetuada pelo Técnico e pelo Diretor Ações de Formação Declaração de conflitos de interesses  Carácter aleatório na distribuição dos processos Análise dos processos efetuada pelo Técnico e pelo Diretor Ações de Formação Declaração de conflitos de interesses  

  Implementada   Implementada   Implementada a)     Implementada     Implementada  Implementada a)  a)medida aplicada a 30 de setembro de 2016 a todos os trabalhadores         
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  c) Unidade de Gestão do GSRIAS    U.O. responsável     Actividades  Possíveis Risco(s) identificado(s)   Matriz de risco    Medidas preventivas 
 Controlo e  monitorização  IP  PO  Graduação  UG Dr. Bruno Camacho                              

 Elaboração da proposta anual de orçamento dos serviços integrados no sistema centralizado de gestão        Gestão e controlo dos Fundos disponíveis   Coordenar, analisar e encaminhar processos de alteração orçamental        Coordenar e gestão do aprovisionamento e património         

 Corrupção passiva Abuso de poder Favorecimento Violação de segredo Tráfico de Influências      Favorecimento, Violação de segredo   Favorecimento, Violação de segredo Falsificação de documentos       Abuso de poder Favorecimento, Violação de segredo Falsificação de documentos Falta de etiquetagem de bens, facilitando e/ou fomentando a apropriação ou utilização indevida de bens.    

 3          2    2        2          

 3          3    3        2          

 Elevado (3)         Elevado (3)   Elevado (3)       Moderado (2)         

 Declaração de conflitos de interesse Acompanhamento e supervisão direta pela chefia competente. Promover ações de controlo interno de verificação da regularidade da execução orçamental   Verificação e supervisão por parte da UG   Acompanhamento e supervisão direta pela chefia competente. Promover ações de controlo interno de verificação da regularidade da execução orçamental   Levantamento de mobiliário, de forma a verificar se os bens estão inventariados; Obrigatoriedade de colocação de listagem com material existente em cada sala/gabinete, acompanhamento e supervisão da atividade pelos superiores hierárquicos.  

 Implementada a)   Implementada    Implementada b)    Implementada       Implementada     Implementada c)    Implementada c)      
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          NC            NV 

Gerir a frota automóvel do Gabinete         Executar procedimentos administrativos e contabilísticos relativos a aquisição de bens e serviços e programas de investimento e planeamento estratégico       Processamento de remunerações e abonos e descontos dos trabalhadores dos serviços de administração direta    Processamento de Penhoras   

Favorecimento Abuso de poder Sinistralidade        Abuso de poder Favorecimento, Violação de segredo Falsificação de documentos         Pagamento de valores incorretos. Não exigência de reposição de valores Indevidos. Violação de segredo    Violação de segredo Favorecimento        

2          2            3       2 

2          2            3       2     

Moderado (2)         Moderado (2)           Elevado (3)      Moderado (2)        

Declaração de conflitos de interesse Estimativa de Quilómetros/Consumo Controlo de alcoolemia Manutenção das viaturas Ação de Formação  Sensibilização para a Condução responsável  Segregação de funções e responsabilização das operações, Rotatividade periódica de funções        Uniformização e consolidação da informação Mapa de processamento de vencimentos    Uniformização e consolidação da informação Mapa de processamento de vencimentos  

Implementada a)   Implementada   A Implementar d)    Implementada   A Implementar d)                 Implementada  Implementada     Implementada  Implementada   
a) Medida aplicada a 30 de setembro de 2016 a todos os trabalhadores. b) Controlo interno através de reporte dos serviços tutelados à SRF. c) Dossier e relatório elaborado. d) Medida em fase de implementação   
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  d) Direção de Serviços de Apoio (DSA)    U.O. responsável     Actividades  Possíveis Risco(s) identificado(s)   Matriz de risco    Medidas preventivas 
 Controlo e  monitorização  IP  PO  Graduação  DSA Dr. Fernando Sobreiros                Dra. Ana Isabel Câmara            

 Arquivar e conservar documentos         Registar e verificar a documentação rececionada e expedida      Elaboração Plano e relatório de atividade     Coordenação do Sistema de Avaliação de Desempenho     Avaliar o desempenho junto do avaliado  Elaboração de Manuais de 

 Falsificação de documentos Extravio de documentos Inutilização de documentos por ação humana       Extravio de documentos Inutilização de documentos por ação humana      Corrupção Passiva Favorecimento Falsificação de documentos   Corrupção passiva Abuso de poder Favorecimento Violação de segredo  Favorecimento na atribuição da nota  Abuso de poder  Favorecimento 

 2          1        1     1     2   1 

 2          2        2     2     2   2 

 Moderado (2)         Baixo (1        Baixo (1)     Baixo (1)     Moderado (2  Baixo (1) 

 Rotinas periódicas de conservação de documentos - verificação Controlo de Gestão Documental – CGD. Declaração de conflitos de interesse    Controlo de Gestão Documental – CGD. Declaração de conflitos de interesse Elaboração de Manual de Procedimentos   Declaração de conflitos de interesse Supervisão superior   Elaboração de todos os procedimentos SIADAPRAM nos prazos legais   Formação  Respeitar as regras deontológicas   Declaração de conflitos de 

 Implementada  Implementada   Implementada a)     Implementada  Implementada a)    Em elaboração    Implementada a)     Implementada nos prazos legais    Implementada nos prazos legais  Implementada a) 
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         DSA  Contratação Pública                                 

Procedimentos   Elaboração de Manual de Acolhimento       Planeamento de aquisição de Bens, Serviços e Empreitadas             Procedimento pré-contratual             Adoção de procedimentos por ajuste direto de valor   Execução dos contratos    

Violação de segredo   Favorecimento Violação de segredo       Corrupção passiva, abuso de poder, favorecimento Deficiente avaliação das necessidades, da planificação da contratação pública        Ausência de Controlo e limitação de despesas/custos aos Recursos Financeiros aprovados em orçamento da SRIAS   Supressão dos procedimentos necessários às /fases da realização da despesa Violação de segredo     Deficiente elaboração do caderno de encargos em relação as especificações técnicas.   Corrupção passiva, abuso de poder, favorecimento  Possibilidade de situações de conluio entre concorrentes e eventual corrupção de trabalhadores. 

   1        3           3     2       2     2   2   

   2        3           3     2       2     2   2   

   Baixo (1)        Elevado (3)          Elevado (3)    Moderado (2)      Moderado (2)    Moderado (2)  Moderado (2)  

interesse Supervisão superior  Declaração de conflitos de interesse Supervisão superior      Cumprimento integral da legislação afeta ao Regime Geral da Contratação Pública - DL n.º 18/2008com adaptação à RAM DLR n.º 34/2008/M, de 14 de agosto e demais legislação. Declaração de conflitos de interesse Utilização da plataforma eletrónica pública  Elaboração de mapas de controlo Orçamental    Aplicação dos Procedimentos/Instruções escritas e claras sobre as fases da despesa e contratação pública, seus intervenientes e responsabilidades.  Ações de Formação Analisar rigorosamente o caderno de encargos de forma a ser verificada a sua adequação à necessidade da contratação  Consulta mínima a 3 fornecedores Utilização da plataforma eletrónica pública Sensibilização dos colaboradores quanto à gravidade dos ilícitos e consequência para a organização 

   Implementada a)         Implementado     Implementada a)   Implementada   Implementada     Implementado      Implementado   Implementado          Implementado    Implementado  



                Gabinete da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais Relatório de Execução do Plano Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2016 

Página 12 de 16   

    DSA  Dr. Fernando Sobreiros    Contratação Pública                              

        Falta de controlo na execução dos contratos de aquisição de bens e serviços, não tendo em conta os prazos contratados.          Execução financeira não corresponde à execução material.       Renovação automática dos contratos independentemente da vontade do contraente público, por ausência/falha de um sistema que sinalize a vigência do mesmo  .  

    2             2        2 

    2             3        3          

    Moderado (2)            Elevado (3)       Elevado (3)  

 Rotatividade dos fornecedores. Implementação das medidas de controlo interno  Lançamento no portal dos concursos Controlo e reporte periódico do cumprimento das obrigações contratuais. Obrigatoriedade de qualquer alteração dos prazos seja justificada de forma clara. Aplicação de multas ou outras sanções previstas na lei ou no caderno de encargos, no caso de não cumprimento dos contratos.  Assegurar a impossibilidade de se proceder ao pagamento sem prévia validação, mediante formulário pré-estabelecido, a preencher pelo trabalhador responsável.   Criação de uma ferramenta informática que permita o registo atualizado dos contratos em vigor e que alerte para o términus dos mesmos. Declaração de conflitos de interesses   

Implementado  Implementado        Implementado   Implementado     Implementado   Implementado       Implementado           A Implementar         Implementada a)  
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      U.O. responsável     Actividades  Possíveis Risco(s) identificado(s)   Matriz de risco    Medidas preventivas 
 Controlo e  monitorização  IP  PO  Graduação  DSA Dr. Fernando Sobreiros                           

 Arquivo de documentos nos processos individuais       Verificar a acumulação do exercício de funções (vencimentos com pensões de aposentação ou reforma e subvenções)   Registo e atualização na base de dados interna (Biografia, Carreira, dados Pessoais      Realizar procedimentos concursais (escolha do júri, definição dos critérios de avaliação, procedimento de seleção   Controlo e registo de assiduidade (férias, faltas e outros assuntos relacionados com os Recursos Humanos 

 Falsificação de documentos Extravio de documentos Inutilização de documentos por ação humana    Incumprimento das normas a aplicar Favorecimento Falsificação de documentos Ausência de comunicação por parte do trabalhador   Falta de registo de informação  Violação de segredo       Falta de imparcialidade e/ou isenção, para favorecimento indevido na escolha dos membros do júri; Adaptação dos critérios de seleção a um perfil previamente definido  Seleção indevida  Favorecimento Violação de segredo Incumprimento das normas a aplicar  

 1       2       1        2       2    

 2       2       2        3       2    

 Baixo (1)       Moderado (2)      Baixo (1)        Elevado (3)      Moderado (2)   

 Rotinas periódicas de conservação de documentos - verificação Controlo de Gestão Documental – CGD.   Implementação de medidas de controlo interno conforme circular 342 da SRFAP Declaração de conflitos de interesses   Formação nas áreas Verificação aleatória de 3 processos por trimestre Aplicação das regras de registo na base de dados Declaração de conflitos de interesses  Aplicação da lei vigente. Elaboração de Manual de Procedimentos Declaração de conflitos de interesses   Controlo mensal informático PFP Controlo mensal na base de dados Elaboração de Manual de Procedimentos 

              Implementado         Implementado       Implementada a)                 Implementado  Implementado   Implementada a)   Implementado  Em elaboração  Implementada a)         Implementado  Em elaboração  
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 Proceder a atualizações, inscrições, reinscrições e processamento nos serviços PFP, ADSE, CGA e Seg. Social      Verificar e controlar a atribuição de benefícios sociais    Organização de processos de mobilidade interna na categoria e na carreira      Instrução e análise de processos de acidentes de trabalho 

 Favorecimento Violação de segredo Incumprimento das normas a aplicar       Favorecimento Violação de segredo Incumprimento das normas a aplicar   Favorecimento Violação de segredo Incumprimento das normas a aplicar      Favorecimento Violação de segredo Incumprimento das normas a aplicar  

 2         2     2        2 

 2         2     2        2 

 Moderado (2)        Moderado (2)    Moderado (2)       Moderado (2)  

 Acompanhamento e monitorização contínua da execução das tarefas e atividades Controlo mensal na base de dados Elaboração de Manual de Procedimentos    Análise e verificação aleatória de 3 processos trimestralmente Controlo mensal informático PFP   Ações de Formação na área Uniformização e consolidação da informação. Rotatividade de trabalhadores na apreciação de processos Elaboração de Manual dos Procedimentos  Ações de formação na área Rotatividade de trabalhadores na apreciação de processos Elaboração de Manual dos Procedimentos Supervisão superior   

 Implementado  Implementado         Em elaboração            Implementado  Implementado   Implementado   Implementado  Em elaboração   Implementado  Implementado  Em elaboração  a) Medida aplicada a 30 de setembro de 2016 a todos os trabalhadores.            
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   U.O. responsável     Actividades  Possíveis Risco(s) identificado(s)   Matriz de risco    Medidas preventivas 
 Controlo e  monitorização  IP  PO  Graduação         LAPOS  Dra. Fátima Aveiro                         

    Promover estudos prospetivos e acompanhamento da utilização dos recursos públicos e privados no âmbito das políticas sociais,  em parceria com outras entidades públicas ou privadas    Cooperação com outros serviços e organismos da Administração Pública, na concessão e desenvolvimento de processos de prospetiva e metodologia no domínio das políticas sociais 

    Favorecimento Incumprimento das normas a aplicar Violação de segredo       Favorecimento Violação de segredo Incumprimento das normas a aplicar      

    2         2         

    2         2          

    Moderado (2)        Moderado (2)           

    Aplicação de normas  Declaração de conflitos de interesses       Aplicação de normas  Declaração de conflitos de interesses      

     Implementada a)        Implementada a)   



                 

 

   3 – Conclusão  Encontram-se identificados e avaliados por cada unidade orgânica deste organismo, os riscos de corrupção e infrações conexas, as medidas adequadas para a sua prevenção, bem como os respetivos responsáveis pela sua implementação e controlo é, em consonância, encetada uma verdadeira monitorização e fiscalização. Este Relatório traduziu com fiabilidade e rigor a estruturação interna deste organismo, com a necessária distribuição de competência e imputação de responsabilidades na gestão e fiscalização das medidas de controlo interno, operando com elevado esforço de consciencialização ética e conduta profissional dos trabalhadores envolvidos. Pelo exposto, podemos concluir que, na generalidade, o grau de consecução das medidas previstas no Plano é de cerca de 95%, tendo sido executadas as medidas nela consignadas, com exceção de algumas já referenciadas no mapa de controlo e monitorização, as que se prendem, designadamente, com a implementação dos Manuais de Procedimentos que estão em fase de elaboração.   Este organismo pretende cumprir as leis e regulamentos, assegurando o cumprimento das políticas de gestão adotadas e dos planos e procedimentos da organização, conduzir e executar as suas atribuições, projetos, atividades e funções de uma forma regular, produtiva, económica, eficiente e eficaz, produzindo informação de gestão relativa aos resultados e efeitos alcançados.                                                                                                                                                               


