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I. |NTRODUçÃO

A corrupçäo e as infraçöes conexas, nomeadamente as decorrentes de conflitos e interesses

presentes nas inúmeras profissöes e atividades, levaram a que o Conselho de Prevençäo da Corrupçäo

(CPC), aprovasse em 2009 a Recomendação n.o l/2009, de 1 de julho, incidindo sobre a necessidade

de os dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiro, valores e patrimónios públicos, suas des-

tinatárias, a adotarem planos DE Prevenção de Riscos de Corrupçåo e lnfrações Conexas e elaborarem

anualmente um relatório sobre a execução do plano ( Relatório de Execuçäo do Plano de Prevençåo e

Riscos de Corrupção e lnfraçÕes Conexas).

Em 2010 o CPC aprova a Recomendação n.o 112010, de 7 de abrilcujo objeto é a publicidade dos refe-

ridos planos. Posteriormente, o CPC, considerando pertinente o investimento no aperfeiçoamento do

trabalho por parte das supracitadas entidades, aprovou em 1 de julho de 2015 a Recomendaçåo n.o

1t2015.

Conscientes destes riscos procuramos neste documento especializá-los no ecossistema especí-

fico onde se integra a lnspeção Regional de Educaçäo (lRE), tendo em vista o efetivo respeito de valores

como a legalidade, lealdade, confiança, e ética que, sendo exigidos a qualquer organizaçäo, encontra

nos organismos públicos uma exigência a acrescida.

O Plano ora aprovado procura ser uma ferramenta que permita à IRE responder aos desafios

decorrentes da sua missäo e atribuiçöes, a exercer as suas competências de forma ética e legal, pelo

que na construção deste Plano foram envolvidos os dirigentes na identificaçäo das principais áreas de

risco de corrupçäo, das situaçöes passíveis de gerar conflitos de interesses e incompatibilidade, bem

como no desenho das medidas a implementar para prevenir a sua ocorrência.

Nos últimos anos e face à necessidade de tornar o PPRCIC mais consistente com a realidade

orgânica e as atribuiçÕes da lRE, bem como para responder à exigência de implementaçäo de mecanis-

mos de acompanhamento, de gestäo de conflito de interesses e de prevençäo de riscos de corrupção na

contratação pública, o PPCRIC da IRE é alvo de revisão, atualizaçäo e aplicação das recomendações

do relatório do PPRCIC e do Plano de atividades de 2020.

A sua estrutura apresenta-se pelo organograma abaixo representado: A IRE encontra-se es-

truturada de acordo com o previsto no Decreto Regulamentar Regional n.o 8-A/2019/M, de 19 de novem-

bro, que aprovou a organizaçäo e funcionamento do Xlll Governo Regional da Madeira, pelo Decreto

Regulamentar Regional n." 2120201M, de 9 de Janeiro, que aprova a orgânica da Secretaria Regionalde

Educação, Ciência e Tecnologia, pelo Decreto Regulamentar Regional no21l2020lM, de 11 de março,

que aprova a orgânica da lRE, pela Portaria Conjunta do Vice-presidente do Governo Regional e dos

Assuntos Parlamentares e do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia n.o 11412020, de

6 de abril, que aprova a estrutura nuclear da IRE e estabelece as respetivas competências e pelo Des-

pacho n.o 14012020, de 9 de abril, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia que aprova

a estrutura flexÍvel da IRE e estabelece as competência das respetivas unidades orgånicas.

2. ESTRUTURA ORGANICA
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Diretor

Diretor de Serviços
lnspetivos

Assessoria
Técnica

Divisão de Coordenaçäo
e Avaliação da Atividade
lnspetiva

Serviço
Administrativo

2.r. TDENTTFTCAçÃO DOS RESPON VEIS

A IRE é dirigida por um diretor, coadjuvado por um diretor de serviços e por um chefe de divisäo.

O diretor exerce as competências que lhe estão acometidas legalmente e as que lhe foram

delegadas.

O diretor de serviços exerce as competências que lhe foram delegadas pelo diretor, sem pre-

juizo das competências definidas na lei, devendo este identificar quem o substitui nas suas faltas e im-

pedimentos.

O chefe de divisão exerce as competências que lhe foram delegadas, sem prejuízo das com-

petências definidas na lei.

8m2021 existem na lRE, em efetividade de funçöes 19 funcionários/trabalhadores, um diri-

gente de direçäo superior de 1.o grau, um dirigente em cargo de direção intermédia, de 1.o grau e um

dirigente em cargo de direçäo intermédia, de 2.o grau, conforme o quadro infra.

QUADRO 1- COMPOSTçÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA rRE

Pessoal ao abrigo dos programas de
Emprego do lnstituto de Emprego da
Madeira, lP-RAM

Assistente Técnico

Coordenador Especialista

Técnico Superior

Docentes Requisitados

lnspetores

Dirioente - Direcäo lntermédia

Diriqente - Direção Superior

RECURSOS HUMANOS

2

2c\
1

1b)
5

14 a\

2

1

N.o

2.2. RECURSOS HUMANOS
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TOTAL A EXERCER FUNçOES NA
IRE

RECURSOS HUMANOS

22

N.o

5 inspetores em mobilidade noutros serviços;

'1 técnico superior a exercer funçöes noutro serviço;

I assistente operacional em regime de mobilidade intercarreiras

a)

b)

c)

2.3. MrSSÃO

A IRE é o serviço da Secretaria Regional da Educaçäo, Ciência e Tecnologia (SRE), depen-

dente do Secretário Regional, a quem incumbe o exercício da tutela inspetiva da escola enquanto orga-

nizaçäo educativa, bem como dos serviços dependentes da SRE, nomeadamente através de açöes de

acompanhamento, de avaliação, de auditoria, de verificação e de apoio técnico, por forma a garantir a

qualidade da educaçäo das crianças e do ensino dos alunos, numa perspetiva de educaçäo para todos,

de direitos humanos e de inclusäo.

A Visäo da IRE tem como princípio orientador garantir a qualidade da edueação das crianças e

do ensino dos alunos, numa perspetiva de educação para todos, de direitos humanos e de inclusão.

A prossecuçäo da visäo da lRE, pauta-se pelos seguintes valores comuns:

,/ - O respeito pelas pessoas;

./ - A melhoria da organizaçåo;

,/ - A centralidade da escola como organizaçäo educativa;

./ -O interesse público.

Säo atribuiçöes e competências da IRE:

lhoria do funcionamentó do sistema educativo regional e da qualidade dos estabelecimentos de edu-

cação e de ensino, numa perspetiva de promoçäo do sucesso escolar dos alunos, de alteraçäo da

cultura de retençäo, de promoçäo do esplrito crítico e da assunçäo do compromisso ético de trans-

formaçäo da realidade socioeducativa;

organizacional e desenvolvimento das escolas;

educativo regional, por forma a promover a qualidade pedagógica e organizacional dos estabeleci-

mentos de educação e ensino;

2.4 VTSAO

2.5 VALORES

2.6. ATRTBUTçOES E COMP NCIAS
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de formaçäo e para a criaçäo de espaços e condiçöes para o aprofundamento conceptual, temático

e metodológico nas diversas áreas de atribuiçöes e competências da IRE;

efetiva melhoria das aprendizagens das crianças e dos alunos do sistema educativo regional;

mendações e orientações transmitidas em anteriores açöes inspetivas;

foram autorizados a funcionar;

tantes do exercício da sua atividade ou que lhe sejam remetidos para o efeito, conforme previsto na

legislaçäo em vigor;

no meio escolar, numa perspetiva de salvaguardar a defesa e a promoçäo dos direitos e interesses

legítimos da comunidade educativa, com vista à garantia dos princípios de justiça e equidade;

mos definidos nos estatutos do pessoal docente e näo docente;

nistrativa e financeira dos serviços e organismos da SRE, de acordo com as orientações e políticas

delineadas e apreciar a legalidade dos respetivos atos;

identificar as grandes prioridades nacionais, europeias e do resto do mundo, nas áreas da educação,

nomeadamente as relacionadas com o acompanhamento, avaliaçäo e auditoria;

A intervençäo da IRE concretiza-se através de açöes da sua própria iniciativa, incluídas no

plano anual de atividades, bem como de outras que podem ser determinadas pelo Secretário Regional

de Educação, Ciência e Tecnologia, com observância dos limites fixados na lei.

No exercício das suas funções, os trabalhadores da IRE devem proceder de acordo com o

preconizado no Despacho n.o 69/2018,de22 de fevereiro, que regula o procedimento da lRE, nele se

incluindo os atos e formalidades, bem como os princípios e regras aplicáveis à sua atividade, e ainda nos

termos previstos no Decreto -Lei n.o 27612007, de 31 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.o 3212012, de

13 de fevereiro e pela Lei n.o 11412017 , de 29 de dezembro, que aprovou o regime jurídico da atividade

de inspeçäo, auditoria e fiscalização dos serviços de administração direta e indireta do Estado, assim

como aos princípios previstos no Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-

Lei n.o 412015, de 7 de janeiro, e de acordo com o estabelecido no Manualde Ética da Organização da

Entidades Fiscalizadoras Superiores (lTOSAl) e d acordo com as suas normas (lSSAl 30), estando

sujeitos designadamente, ao cumprimento dos princÍpios infra identificados:

conferidos e em conformidade com os referidos fins;

da açäo, não impondo medidas desnecessárias aos destinatários das açöes;

3. COMPROMISSO ETTCO
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que mais se afigurem à realização dos objetivos visados;

celeridade da sua tramitaçäo;

constantes do projeto de relatório, possibilitando que as entidades auditadas ou visadas, e ou os

responsáveis, se possam pronunciar sobre elas, confirmando-as ou contestando-as, aduzindo infor-

maçöes, dados novos ou complementares que melhor esclareçam os factos ou pressupostos em que

eles assentam ou devam assentar;

demais serviços da SRE, das administraçöes regionais autónomas da Madeira e dos Açores, da

administraçäo central e local, com especial enfoque nos serviços de inspeções regionais, nacionais

e internacionais;

tar a sua atuaçäo pela defesa do interesse público, no respeito pela Constituição, pelas leís e pelos

direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos;

dever ninguém em razäo de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religiäo, convicções

polÍticas ou ideológicas, instruçäo, situaçäo económica, condição social ou orientaçäo sexual;

com que seja confrontado, sem discriminar pos¡tiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva

do respeito pela igualdade dos cidadåos;

das funçöes que exerce;

que com esta se relacionem;

por objeto a defesa dos seus interesses, na formaçäo das decisöes que lhes digam respeito, desig-

nadamente através da respetiva audiência;

daquela que, naqueles termos, não deva ser divulgada;

apresentando-se, nomeadamente, sobre os assuntos que aos interessados digam diretamente res-

peito, bem como sobre quaisquer petiçÕes, representaçöes, reclamaçöes pu queixas formuladas em

defesa da Constituiçäo, das leis ou do interesse público.

Enquanto instrumento de regulaçåo ético-deontológica das práticas e procedimentos dos tra-

balhadores, a carta ética da IRE prioriza os valores de humanismo e de cidadania social, inscrevendo-

se num quadro de respeito pelos valores consagrados na Constituiçäo da República Portuguesa e na

observância do estabelecido na Declaraçäo Universal dos Direitos do Homem (1984) e na Convenção

lnternacional dos Direitos da Criança (1989).

3.1. REGRAS DE BOA CONDUTA ÉilCA (CARTA ÉrrCa¡
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Assim, os trabalhadores da IRE deverão ser imparciais e isentos, pautando a sua conduta pelo

rigor técnico, responsabilidade e equidade, orientando a sua atuação para a prossecuçäo do serviço

público e de educação e para a melhoria da qualidade do sistema educativo regional no cumprimento

das respetivas obrigações, bem como no exercício dos correspondentes direitos. Deveräo agir de boa-

fé e colaborar na obtençäo da qualidade do serviço de produtividade, na promoção humana, profissional

e social do trabalhador, adotando atitudes de sensibilidade relacional e de profissionalismo de tal modo

que a conduta profissional dos trabalhadores da IRE se constitua como um modelo de referência ética a

seguir.

Para além disso, os trabalhadores da IRE devem ainda observar na sua atuaçäo e na sua

relaçäo com outrem os deveres de:

res hierárquicos, bem como exercer as funçöes de acordo com os objetivos que tenham sido fixados

e utilizando as competências que tenham sido consideradas adequadas;

serviço e com forma legal;

su periores h ierárqu icos;

ras que estejam designadas;

domínio público e dos quais tenha todo acesso no exercício das suas funçöes, para o seu benefício,

para proveito ou prejuízo de terceiros ou ainda para divulgação particular.

No âmbito da cultura de responsabilidade devem os dirigentes, inspetores, técnicos superiores,

assistentes técnicos e operacionais, demais colaboradores e parceiros, proceder de acordo com os

seguintes padröes de comportamento ético:

do Procedimento Administrativo (CPA), designadamente os de integridade, honestidade e profissio-

nalismo,

do Trabalho em Funçöes Públicas (LTFP);

sabilidades que lhes estão cometidas;

e pela ausência do assédio ou discriminaçäo;

pacidades profissionais;

seus objetivos, sem benefícios pessoais e proceder de forma a proteger a sua integridade, bem como

assegurar a conservação do seu património, quer se trate de ativos, instalaçöes, equipamentos ou

outros bens;

revelar ou utilizar informaçöes sobre factos ou elementos respeitantes às intervençöes inspetivas e
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3.2. CONFLITOS DE INTERESSES

ação disciplinar ou às relaçöes com os seus colaboradores e parceiros, cujo conhecimento lhes ad-

venha do exercício das suas funçöes ou da prestação de serviços.

Considera-se que existe conflito de interesses sempre que um dirigente ou trabalhador a exer-

cer funçöes públicas tenha que optar entre um ganho ou benefício pessoal, de forma direta ou indireta,

ou os interesses da lRE.

Seräo considerados conflitos de interesses situações tais como.

de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica procedimental, por parte de entidades às quais se

verifique situaçöes que hajam prestado serviço, há mais de três anos, a qualquer dos sujeitos priva-

dos participantes na relação jurídica procedimental;

veres, nomeadamente a acumulaçäo de funçöes públicas e ou privadas, sem autorizaçäo;

funçöes, efetue relaçöes comerciais, frequente ou colaborem familiares do lnspetor.

O princípio orientador de todo o trabalhador que exerce funçöes públicas e comum a todas as

previsões legais, deve ser o de näo existirem quaisquer vantagens indevidas ou mesmo a mera promessa

destas para assumir um determinado comportamento, seja ele lícito ou ilÍcito, por açäo ou omissão, por

se tratar de crime de corrupçäo.

Em termos gerais, corrupção consiste no uso ilegal (ou socialmente imoral), por parte dos titu-

lares de cargos públicos e dos funcionários públicos ou equiparados, do poder político, administrativo,

judicial e financeiro que detêm, com o objetivo de transferir valores financeiros ou outras vantagens/be-

nefícios indevidos para determinados indivÍduos ou grupos, obtendo por isso qualquer vantagem ilícita

(ou socialmente imoral).

Sob o ponto de vista criminal, é um comportamento voluntário que lesa um bem tutelado pelo

Direito, passívelde pena repreensiva (prisäo, multa, perda de mandato, inelegibilidade, exclusäo de atu-

ação em mercados públicos... ), aplicáveis aos infratores através de processo judicial.

Nesta sequência, a tipificaçäo legal do crime de corrupçäo e infraçöes conexas encontra-se

prevista nas disposições legais vertidas no Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 400182, de 23

de setembro, revisto e publicado pela Lei n.o 48/1995, de 15 de março, com a última alteração dada pela

Lei n.o 5812020, de 31 de agosto.

Constituem formas de corrupção e infrações conexas, designadamente as seguintes:

LSe um trabalhador que exerce funções públicas, ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa,

com o seu consentimento ou ratificaçäo solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial

ou näo patrimonialque näo lhe seja devida, pratica o crime de recebimento indevido de vantagem (n.o

'l do artigo 372.");

4. FORMAS DE CORRUPçÃO E |NFRAçÖES CONEXAS, COMETTDOS NO EXERC CIO DE FUN-

çoEs PÚBLTCAS
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1.1. Se um trabalhador que exerce funções públicas, com o seu consentimento ou ratificaçäo, der ou

prometer a trabalhador, ou a terceiro por indicação ou conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou

não patrimonial, que näo lhe seja devida, no exercício das suas funçöes ou por causa delas, pratica o

crime de recebimento indevido de vantagem (n.2 do artigo 372.o);

2.Se um trabalhador que exerce funções públicas, por si ou por interposta pessoa, com o seu consenti-

mento ou ratificaçäo, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou näo patrimonial

ou a sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda

que anteriores àquela solicitaçäo ou aceitação, pratica o crime de corrupção passiva para ato lícito

(n.o 1 do artigo 373.o);

3.Se qualquer pessoa que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificaçäo, der

ou prometer a um trabalhador, ou a terceiro por indicaçäo ou com o conhecimento daquele, vantagem

patrimonialou não patrimonial que a este seja devida, quer para a prática de um ato lícito ou ilícito, pratica

o crime de corrupçäo ativa (artigo 374.");

4. Se qualquer pessoa que, por si ou interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificaçäo, solicitar

ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa para

abusar da sua influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública, pratica o crime de tráfico

de influências (n.o 1 do artigo 335.");

4.1. Se qualquer pessoa que, porsi ou interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificaçäo, der

ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial às pessoas referidas no ponto anterior para o fim

de obter uma qualquer decisäo ilícita favorável, pratica o crime de tráfico de influências (n.o 2 do artigo

335.o);

5.Se um trabalhador que exerce funçöes públicas ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de

outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel ou imóvel ou animal, públicas ou particulares, que lhe

tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razåo das suas funções, pratica o

crime de peculato (artigo 375.");

6.Se um trabalhador que exerce funções públicas fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para

fins alheios àqueles que se destinem, de coisa imóvel, de veículos ou de outras coisas móveis ou animais

de valor apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe

forem acessíveis em razão das suas funçöes, pratica o crime de peculato de uso (n.o 1 do artigo 376.0);

6.1. Se um trabalhador que exerce funçÕes públicas, sem que especiais razöes de interesse público o

justifiquem, der a dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está legalmente afe-

tado, pratica o crime de peculato de uso (n.o 2 do artigo 376.o);
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7. Se um trabalhador que exerce funçöes públicas que, com intenção de obter, para si ou para terceiro,

participaçäo económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em

parte, lhe cumpre, emrazâo da sua função, administrar, fiscalizar, defenderou realizar, pratica o crime

de participação económica em negócio (n.o 1 do artigo 377.o);

7.1. Se um trabalhador que exerce funções públicas, por qualquer forma, receber, para si ou para ter-

ceiro, vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que tinha, por força das

suas funçöes, no momento do ato, total ou parcialmente, a disposição, administraçåo ou fiscalizaçâo,

ainda que sem os lesar, pratica o crime de participaçäo económica em negócio (n.o 2 do artigo 377.0);

8.Se um trabalhador que exerce funções públicas, no exercício das suas funçöes ou de poderes de facto

dela decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou retificação, receber para

si, para o Estado ou para terceiro, mediante induçäo em erro ou aproveitamento da vftima, vantagem

patrimonial que näo lhe seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente contribuiçäo, taxa, emo-

lumento, multa ou coima, pratica o crime de concussão (artigo 379.0);

9.Se um trabalhador que exerce funções públicas, fora dos casos previstos nos pontos anteriores, abusar

de poderes ou violar deveres inerentes às suas funçöes, com intençäo de obter, para si ou para terceiro,

benefício ilegitimo ou causar prejuízo a outra pessoa, pratica o crime de abuso de poder (artigo 382.0);

10.Se um trabalhador que exerce funçöes públicas, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo

de que tenha tomado conhecimento ou que lhe tenha sido confiado no exercício das suas funções, ou

cujo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com intenção de obter, para si ou

para outra pessoa, benefício, ou com a consciência de causar prejuízo ao interesse público ou a terceiros,

pratica o crime de violação do segredo por funcionário (n.o 1 do artigo 383.").

Tendo presente as atribuiçöes da lRE, foram identificados e caracterizados, por área de ativi-

dade, os riscos possíveis de corrupção e infraçöes conexas.

As atividades da lRE, abaixo descriminadas foram classificadas segundo uma escala decres-

cente de graduaçäo, com o seguinte enquadramento: risco elevado, risco moderado e risco reduzido.

5. S|TUAÇOES DE RISCO DE CORRU

VAS DOS RISCOS

E INFRA ES CONEXAS E MEDIDAS PREVENTI-
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5.r. DIRETOR/D|REçÃO DE SERV|çOS/CHEFE DE DIVISÃO

Supervisão

ATIVIDADE

Possibilidade de lnflu-
enciar intervenção
inspetiva em uma ins-
tituição em detrimento
de outras.

Possibilidade de dete-
tar, quem tenha
acesso no exercício
das suas funções, in-
formaçöes que näo
devam ser divulgadas
ou influenciar no resul-
tado das atividades
inspetivas.

RISCO IDENTIFI-
CADO

Moderado

Moderado

GRADUA-
çÃo Do
Rrsco

Adoção de boas práticas de transpa-
rência e visibilidade dos processos
públicos (disponibilização de infor-
mação e documentação).

Promover a formação dos seus cola-
boradores, nomeadamente no que
se refere à identificação e denúncia
de situações de corrupçäo.

MEDTDAS DE MrNrM¡ZAçAO DOS
RISCOS

Diretor da
IRE/Direção
de Servi-
ços/Chefe de
Divisão

RESPONSA.
VEL

5.2. ASSESSORIA NICA

Emissão de
pareceres e
estudos

Aquisiçäo de
bens e servi-
ços

ATIVIDADE

Frequência dos mes-
mos técnicos a darem
pareceres.

Selecionar os mes-
mos fornecedores
sem observância dos
requisitos legais.

RISCO IDENTIFI.
CADO

Reduzido

Reduzido

GRADUA.
çÃo Do
RISGO

Considerar os impedimentos e in-
compatibilidades.

Supervisåo pelos dirigentes

Adoçåo de critérios de adjudica-
çäo orientadores dos princípios
da economia, eficiência e eficá-
cia;

Consulta a pelo menos três forne-
cedores;

MEDTDAS DE MTNTMTZAçÃO
DOS RISCOS

Diretor da
IRE/Diretor de
Servi-
ços/Chefe de
Divisäo

Diretor da
IRE/Diretor de
Servi-
ços/Chefe de
Divisão

RESPONSÁ.
VEL
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5.3. SERVrçO ADMtNTSTRATTVO

Arquivo e
conservação
de documen-
tos

Registo e
classificação
de processos
e correspon-
dência

ATIVIDADE

Extravio de documen
tos ou inutilizaçäo dos
mesmos por açäo hu-
mana.

Erro no registo dos
processos e arquivo
incorreto.

Erro na classificação
expediçäo da corres-
pondência.

Erro no apoio admi-
nistrativo no decurso
do planeamento das
atividades da lRE.

RISCO IDENTIFI-
CADO

Reduzido

Reduzido

GRADUA-
çÃo Do
RISCO

Rotinas periódicas de verificação

Segregação de funçöes através da
rotatividade do pessoal.

Supervisäo e revisäo dos procedi-
mentos adotados.

MEDTDAS DE MTNIMIZAçÃO
DOS RTSCOS

Diretor da
IRE/Diretor de
Servi-
ços/Chefe de
Divisão

RESPONSÁ-
VEL

Acompanha-
mento

ATIVIDADE

Näo identificaçäo das
áreas de desempenho
e dos fatores que ma-
nifestem inviabilidade
ou constrangimentos,
não salvaguardando a
qualidade dos servi-
ços prestados.

Rtsco
CADO

IDENTIFI-

Reduzido

GRADUA.
çÃo Do
Rtsco

Observância do Manual de Pro-
cedimentos da lRE.

As intervenções serem compos-
tas, em regra, por equipas no ml-
nimo de dois inspetores.

Nomear equipas diferentes. (rota-
tividade das equipas inspetivas).

Acompanhamento dos processos
pelos dirigentes da lRE.

Partilha de conhecimentos expe-
riências e informaçöes técnicas
entre os inspetores.

Considerar os impedimentos e in-
compatibilidades.

MEDIDAS DE
DOS RTSCOS

M¡NrMrZAçÃO

Diretor da
IRE/ Diretor
de Servi-
ços/Chefe de
Divisäo

RESPONSÁ-
VEL

rJ
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Auditoria

ATIVIDADE

Näo identificaçåo das
áreas de desempe-
nho e dos fatores que
manifestem inviabili-
dade ou constrangi-
mentos, não salva-
guardando a quali-
dade dos serviços
prestados.

RISCO
CADO

IDENTIFI-

Moderado

GRADUA-
çÃo Do
Rrsco

Observância do Manual de Proce-
dimentos da lRE.

As intervençöes serem compostas
por equipas no mínimo de dois
inspetores.

Nomear equipas diferentes. (rotati-
vidade das equipas inspetivas).

Acompanhamento dos processos
pelos dirigentes da lRE.

Partilha de conhecimentos experi-
ências e informações técnicas en-
tre os inspetores.

Considerar os impedimentos e in-
compatibilidades

MEDIDAS DE
DOS RISCOS

MrNtMlzAçAO

Diretor da
IRE/Diretor de
Serviços/
Chefe de Divi-
são

RESPONSÁ.
VEL

Cr

Controlo

ATIVIDADE

Näo identificaçäo de
desvios, em ativida-
des de controlo, no
cumprimento da lei.

RISCO IDENTIFI-
CADO

Moderado

GRADUA.
çÃo Do
Rrsco

Observância do Manual de
Procedimentos da lRE.

Acompanhamento dos pro-
cessos pelos dirigentes da
IRE.

Partilha de conhecimentos
experiências e informações
técnicas entre os inspetores.

Considerar os impedimentos
e incompatibilidades

MEDIDAS DE MINIMIZA-
çÃo Dos Rrscos

Diretor da IRE/D|-
retor de Servi-
ços/Chefe de Di-
visão

RESPONSÁVEL
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Ação Disci-
plinar

ATIVIDADE

Possibilidade de não
cumprimento da trami-
tação legal.

Possibilidade de de-
turpação na avaliaçäo
e enquadramento dos
factos levando pro-
postas inadequadas à
consideraçäo supe-
rior.

Possibilidade de näo
detetar a existência de
factos prescritos e nu-
lidades procedimen-
tais.

Possibilidade de ins-
trução de um pro-
cesso, no qual outro
colega da IRE é quei-
XOSO.

RISCO
CADO

IDENTIFI.

Moderado

GRADUA.
çÃo Do
Rrsco

Observåncia do Manual de
Procedimentos em açåo disci-
plinar.

Acompanhamento dos pro-
cessos pelos dirigentes da IRE

Partilha de conhecimentos ex-
periências e informaçöes téc-
nicas entre os inspetores.

Considerar os impedimentos e
incompatibilidades.

MEDTDAS DE MTNTM|ZAçÃO
DOS RISCOS

Diretor da
IRE/Diretor de
Serviços/Chefe
de Dívisäo

RESPONSÁVEL

Provedoria

ATIVIDADE

Possibilidade de des-
vio na análise das situ-
açöes e enquadra-
mento dos factos le-
vando propostas ina-
dequadas.

Possibilidade de ins-
truçäo de um pro-
cesso, no qual outro
colega da IRE é quei-
xoso.

Rtsco
CADO

IDENTIFI.

Reduzido

GRADUA-
çÃo Do
Rtsco

Observåncia do Manual de
Procedimentos da lRE.

Acompanhamento dos pro-
cessos pelos dirigentes da
IRE.

Partilha de conhecimentos ex-
periências e informaçöes téc-
nicas entre os inspetores.

Considerar os impedimentos e
incompatibilidades.

MEDTDAS DE MTNTM|ZAçÃO
DOS RTSCOS

Diretor da
IRE/D|retor de
Serviços /Chefe
de Divisåo

RESPONSÁVEL

U
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Contraorde-
nação

ATIVIDADE

Possibilidade de não
cumprimento da trami-
taçäo legal.

Possibilidade de de-
turpação na avaliaçäo
e enquadramento dos
factos levando pro-
postas inadequadas à
consideração supe-
rior.

Possibilidade de näo
detetar a existência de
factos prescritos e nu-
lidades procedimen-
tais.

Possibilidade de ins-
trução de um pro-
cesso, no qual outro
colega da IRE é quei-
xoso.

IDENTIFI-RlSCO
CADO

Moderado

GRADUA.
çÃo Do
RISGO

Observância do Manual de
Procedimentos da lRE.

Acompanhamento dos pro-
cessos pelos dirigentes da IRE

Partilha de conhecimentos ex-
periências e informaçÕes téc-
nicas entre os inspetores.

Considerar os impedimentos e
incompatibilidades.

MEDTDAS DE MTNTMTZAçÃO
DOS RTSCOS

Diretor da
IRE/Diretor de
Serviços/Chefe
de Divisäo

RESPONSÁVEL

lntercåmbios
Nacionais e
Internacio-
nais

ATIVIDADE

Possibilidade de näo
deteção de erros no
planeamento, organi-
zaçâo e implementa-
ção dos intercåmbios
que inviabílizem a sua
realização.

Rrsco
CADO

IDENTIFI-

Reduzido

GRADUA-
çÃo Do
Rrsco

Acompanhamento dos pro-
cessos pelos dirigentes da IRE

Partilha de conhecimentos ex-
periências e informações téc-
nicas entre os inspetores.

MEDTDAS DE MTNTMTZAçÃO
DOS RISCOS

Diretor da
IRE/Diretor de
Serviços/Chefe
de Divisäo

RESPONSÁVEL
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Formação e
Gestão de
Conheci-
mento

ATIVIDADE

Possibilidade de não
deteçäo de erros no
planeamento, organi-
zaçäo e implementa-
çäo dos intercåmbios
que inviabilizem a sua
realizaçäo.

RISCO
CADO

IDENTIFI-

Reduzido

GRADUA-
çÃo Do
RISCO

Acompanhamento dos pro-
cessos pelos dirigentes da IRE

Partilha de conhecimentos ex-
periências e informaçöes téc-
nicas entre os inspetores.

MEDTDAS DE M|N|M¡ZAçAO
DOS RISCOS

Diretor da
IRE/Diretor de
Serviços/Chefe
de Divisäo

RESPONSÁVEL

Estudos

ATIVIDADE

Não identificação e des-
vio de temáticas nas
áreas de atribuições e
competências da IRE

Omissão de situações
verifìcadas em interven-
ções anteriores.

Não cumprimento do
quadro deontológico a
que estão submetidos
todos os inspetores.

RISCO
CADO

IDENTIFI.

Reduzido

GRADUA.
çÃo Do
RISCO :

Observância do Manual de Pro-
cedimentos da lRE.

Acompanhamento dos projetos
pelos dirigentes da lRE.

Partilha de conhecimentos expe-
riências e informações técnicas
entre os inspetores.

Considerar os impedimentos e in-
compatibilidades.

MEDIDAS DE MTNTMTZAçÃO
DOS R¡SCOS

Diretor da IRE/Di-
retor de Serviços/
Chefe de Divisão

RESPONSÁVEL

O

Após a implementação do plano, o diretor da lRE, o diretor de Serviços lnspetivos e o chefe de

Divisão de Coordenaçåo e Avaliaçäo da Atividade lnspetiva irão proceder a um adequado controlo de

validaçåo, no sentido de verificar a conformidade factual entre as medidas do plano e a aplicaçäo das

mesmas. Assim, devem ser criados métodos e definidos procedimentos pelas entidades identificadas,

6. IMPLEMENTAçAO, CONTROLO, MONTTORTZAçAO E AVALTAçAO
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anteriormente, que contribuam para assegurar o desenvolvimento e controlo das atividades de forma

adequada e eficiente, de modo a permitir a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e

erro, garantindo a exatidäo dos registos informáticos e contabilísticos e os procedimentos de controlo a

utilizar para atingir os objetivos definidos.

Na elaboração do relatório do PPRCIC de 2021 será efetuada uma avaliaçäo quanto qualitativa

da sua implementaçäo nos termos do quadro I onde se materializa ataxa de cumprimento das medidas

de minimização dos riscos, através de uma média ponderada e do quadro ll relativo aos critérios de

aferição das medidas de minimizaçåo de risco.

Quadro I
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Rotinas periódicas de verificaçäo.

Supervisão e revisäo dos procedimen-

tos adotados.

Segregação de funções através da ro-

tatividade do pessoal.

Considerar os impedimentos e incom-

patibilidades.

Consulta a pelo menos três fornecedo-

res.

Adoção de critérios de aQjudieação ori-

entadores dos princfpios da gconomia,

eficiência e eficácia,

Promover a formaçåo dos seus colabo-

radores, nomeadamente no que se re-

fere à identificaçâo e denúncia de situ-

ações de corrupção.

Adoção de boas práticas de transpa-

rência e visibilidade dos processos pri-

blicos.

2,O%

2,00/o

2,Oo/o

1,0%

2,00/o

2,O%

4,00/o

4,0%
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Considerar os impedimentos e incompatibili-

dades.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formaçÕes técnicas entre os ¡nspetores.

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Observância do Manual dè Procedimentos

ação disciplinar, pelos dirigentes da lRE.

Considerar os impedimentosre incompatibili-

dades.

Partilha de conhecimentos, éxper¡ênc¡as e ih-

formações técnicas entre os [nspetores.

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Observåncia do Manual de Procedimentos

da lRE.

Considerar os impedimentos e incompatibili-

dades.

Partilha de conhecimentos, experiên'òias é in-

formações técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos

gentes da lRE.

þelo5 diri-

Nomear equipas diferentes (rotatividade das

equipas inspetivas). 
'!.j

As intervenções serem compostas, em regra,

por equipas no mínimo deldois inspetores.

Observância do Manual de Procedimentos

da lRE.

Considerar os impedimentos e incompatibili-

dades.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formações técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos processos pelos d¡ri-

gentes da lRE.

Nomear equipas diferentes (rotatividade das

equipas inspetivas).

As intervençöes serem compostas, em regra,

por equipas no mínimo de dois inspetores.

Observåncia do Manual de Procedimentos

da lRE.

1,00/o

3,0%

3,0%

2,00/o

1,0%

3,OVo

3,00/o

2,O%

1,00/o

3,0%

3,Oo/o

2,00/o

2,00/o

2p%

1,0%

3,00/o

3,0%

2,00/o

2,0To

2,0%
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Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.

Partilha de conhecùnentos, experiências e in-

formações técnicas entre os inspetores

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Observância do Manual de Procedimentos da

IRE.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formações técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos projetos pelos dirigen-

tes da lRE.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formaçöes técnicas entre os inspetores

Acompanhameritq dos þrocggsos pelos diri-

gentes da lRE.

Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formações técn¡cas entre os inspetores

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Observância do Manual de Procedimentos da

IRE

Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formações técnicas entre os inspetores

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Observância do Manual de Procedimentos da

IRE.

1,00/o

3,0%

3,Oo/o

2,00/o

2,0%

3,O%

2,0%

3,0%

1,0eÃ

3,Oe/o

,1,

3,00/o,

2,00/o

1,0%

3,0%

3,00/o

2,00/o
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Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formaçöes técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Nomear equipas diferentes (rotatividade das

equipas inspetivas).

As ¡ntervençÕes serem corhpostas, em regra,

por equipas no mínimo de döis inspetores.

Observância do Manual de Procedimentos da

IRE.

Rotinas periódicas de verifìcação.

Supervisão e revisão dos procedimentos ado-

tados.

Segregação de funções

do pessoal.

atiavés da rotatividade
:

Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.
i

l

Consulta a pelo menos três fornecedores

Adoção de critérios de adjudicaçáo orientado-

res dos princípios da economia, eficiência e efi-

cácia.

Promover a formação dos seus colaboradores,

nomeadamente no que se refere à identificação

e denúncia de situações de corrupção.

Adoção de boas práticas de transparência e vi-

sibilidade dos processos públicos.

Considerar os impedimentos e incompatibi-

lidades.

Reuniões formais e informais

Reuniões e pareceres.

Verificar a rotatividade das equipas, em

sede de acompanhamento.

Ver¡fìcar as nomeações, de preferência,

do¡s inspetores por cada ação.

Verificação da atividade nos termos do Ma-

nual de Procedimentos da lRE.

Verificaçåo semestral do arquivo.

Supervisão e revisão dos proèedirñèntos

pela coordenadora técnica,

A verificação e a execuffio.såo eJetuqdas

por assistentes técnicos diferentes. .

Considerar os iÍìBêdittteÍitqs e iñcornpatibi-

lidades.

Consulta a pelo meno$ frêç fsrtecedores

nos processoS; ind,epEndÞ.otelfrénte dô va.

lor. '.:
:

Critério de adjudicação fi.xado nos parece-

res nos termos lega¡s.

Realização efetiva Çe formaçâ0.

Disponibilização no s¡te da IRE de docu-

mentos relevantes, designadamente p

plano de atividades e relatório, o Quar, o

Manual de Procedimentos, o Plano de Pre-

venção de Riscos de Corrupção e lnfra-

çöes Conexas e relatório e, relatórios de in-

tervenção.

Quadro ll

O
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Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formaçöes técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Observância do Manual de Frocedimentos da

IRE.

Considerar os impedimentos e incompatiþilida-

des.

Partilha de conhecimentos, exper¡ências e in-

formações técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE.

Observância do Manual de Procedimentos em

ação disciplinar.

Considerar os impedimentþÊ

des. '

e
!
ì
!

incoripalibilida-

Partilha de conhecimentog, experièncias e in-

formações técnicas entre irs iñspetores.

iti

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da lRE. :

Observância do Manual de Procedimentos da

IRE.

Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formações técn¡cas entre os inspetores.

Acompanhamento dos procÆssos pelos diri-

gentes da lRE.

Nomear equipas diferentes (rotatividade das

equipas inspetivas).

As intervenções serem compostas, em regra,

por equipas no mínimo de dois inspetores.

Observåncia do Manual de Procedimentos da

IRE-

Considerar os impedimentos e incompatibi-

lidades.

Reuniôes formais e informais.

Reuniöes e pareceres.

Verificação dos procæssos disciplinares nos

termos do Manual de Procedimentos da

IRE.

Considerar os impedimentos e incompatib¡-

lidades.

Reuniões formais e informais.

Reuniöes e pareceres

Verificação dos processôS di5gñlifäres nos

termos do Manual de Fioced'lrmentos em

ação disciplinar.

C o n s i d e ra r os i m ped irnehlþ.ü, é'lhöonpatibi.

lidades

Reuniões formais e íñfdtináÞ, .

'.'.-
. : .- i':"j', ''

Verificação da atividáEê nog þritpé do Ma-

nual de ProcedimeniosdA lng

Considerar os impedimêntos- e incompatibi-

lidades.

Reuniões formais ô informälS:

Reuniões e pareceres.

Verificar a rotatividade das equipas, em

sede de acompanhamento.

Verificar as nomeaçöes, de preferência,

dois inspetores por cada ação.

Verificação da atividade nos termos do Ma-

nual de Procedimentos da lRE.
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Considerar os impedimentos e incompatibilida-
des.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formações técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos proæssos pelos diri-

gentes da lRE.

Considerar os impedimentos e incompatibilida-

des.

Partilha de conhecimentos, experièncias e in-

formações técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos projetos pelos dirigen-

tes da lRE.

Observância do Manual de Pfocedimentos da

IRE.

Partilha de conhecimentos, experiências e in-

formações técnicas entre 0s inspetores.

Acompanhamento dos projetos pelos dirigen-

tes da lRE.

Partilha de conhecimentos, experièncias e in-

formaçöes técnicas entre os inspetores.

Acompanhamento dos processos pelos diri-

gentes da IRE

Observância do Manual de Procedimentos da

IRE.

Considerar os impedimentos e incompatibi-

lidades.

Reuniões formais e informais.

Reuniões e pareceres.

Verificação da atividade nos termos do Ma-

nual de Procedimentos da lRE.

Reuniões formãis e informáis.

Reuniões e pareceres.

Reuniões formais e infonnais.

Reuniões e pareceres.

Considerar os imped¡mentos e incompatibi-

lidades.

Reuniôes formais e informais

Reuniões e pareceres.

Verificação dos processos disciplinares nos

termos do Manual de Procedimentos da

IRE.
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