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r - TNTRODUÇÃO

O Conselho de Prevenção da Comrpção é uma entidade administrativaindependente que

funciona junto do Tribunal de Contas e tem como fim desenvolver, nos teÍïnos da lei,
uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações

conexas.

Em 2009, aquele órgão recomendou, a todas as entidades gestoras de diúeiros, valores

ou património públicos, a elaboração do Plano de prevenção de riscos de comrpção e

infrações conexas, o qual visa identificar os riscos de práticas de comrpção, indicar as

medidas adotadas de prevenção à sua ocorrência, bem como definir a metodologia de

adoção e monitorização das medidas propostas, identificando os respetivos responsáveis.

Cientes dos riscos potenciais, propusemo-nos elaborar o Plano do Gabinete do Secretário

- Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo em vista o efetivo
respeito de valores como a legalidade, a lealdade, a confiança e a êtica, que _ sendo

essenciais a qualquer organização - encontram nos organismos públicos uma exigência

acrescida.

O Plano ora aprovado procura ser uma ferramenta que permita a este Gabinete responder

aos desafios decorrentes da sua missão e atribuições, assim como exercer as suas

competências de forma ética e legal, pelo que, na sua construção, foram envolvidos os

dirigentes na identificação das principais áreas de risco de comrpção e das situações

passíveis de gerar conflitos de interesses e incompatibilidades, bem como no deseúo das

medidas a implementar paraprevenir a sua ocoÍïência.

Recorrendo um pouco à história recente dos Planos de Prevenção de Riscos de Comrpção,

o Gabinete do Secretário - Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

aprovou o seu primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Comrpção e Infrações Conexas

(PPRCIC) em 2009, o qual foi sendo adaptado às alterações orgânicas ocorridas ao longo

dos anos, tendo a última revisão ocorrido em 201g.
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passados dois anos desde a última alteração e perante a alteração orgânica ocorrida em

2020 no Gabinete do Secretário (GS) - Secretaria Regional de Educação, Ciência e

Tecnologia (SRE), decorrente do Decreto Regulamentar Regional n.'212020/M, de 9 de

janeiro, da Portaria conjunta n." 8412020, de 20 de março, e do Despacho n.o 10712020,

de 23 de março, alterado pelo Despacho n.o 25912020, de 10 de julho, justifica-se, pois,

uma nova alteração do PPRCIC.

E a tal que agora nos Propomos.

II _ ENQUADRAMENTO

O Gabinete do Secretário é um serviço que tem por missão coadjuvar o Secretário

Regional de Educação, Ciência e Tecnologia no exercício das suas funções, assegurando

o planeamento e os apoios técnico, estratégico, jurídico, financeiro e administrativo

necessários ao exercício das suas competências'

Ao Gabinete do Secretário comPete:

a) prestar apoio ao Secretário Regional, nos vários domínios de competência da SRE;

b) Estudar, progrcmar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover' de

forma permanente e sistemática, a inovação, a modernização e a política de qualidade

no âmbito da SRE;

c) Apoiar, em articulação com outros serviços da SRE com competências nesta área, os

processos de recoúecimento, validação e certificação de competências com vista à

melhoria dos níveis de certificação escolar e de qualificação profissional;

d) Assegurar a elaboração dos instrumentos de gestão do GS;

e) Assegurar a gestão de recursos humanos do GS;

f) Assegurar a gestão das instalações que lhe estão afetas;

g) Coordenar as ações referentes àorganrzação e à preservação do património e arquivo;

h) Assegurar, a inovação e modemização dos serviços, a gestão e otganizaçáo efrcaz da

informação, a redução da burocracia e o aumento da efrcâcia dos processos;
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i) Assegurar a conceção, execução e avaliação das políticas da Região para a

comunicação social;

j) Assegurar as medidas necessárias à aplicação, na SRE, do Regime Geral de proteção

de Dados;

k) Coordenar e desenvolver, em articulação com os organismos tutelados pela SRE e as

entidades parceiras, a segurança e a prevenção de riscos, numa perspetiva educativa e

de intervenção fundamentada;

l) Assegurar o normal funcionamento da SRE nas áreas que não sejam da competência

específica de outros departamentos.

Na prossecução das suas atribuições e no exercício das suas competências, a conduta do

Gabinete do Secretário, dos seus dirigentes e trabalhadores, encontra-se vinculada ao

estrito respeito pelos princípios éticos gerais consagrados na lei, nomeadamente na

Constituição, no Código do Procedimento Administrativo, na Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas e na cartaEtica da Administração pública, em particular:

a) Princípio do Serviço Público

Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos,

prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo;

b) Princípio da Integridade

Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de

carâcte4

c) Princípio da Justiça e da Imparcialidade

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial

todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade;

d) Princípio da lgualdade

Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua

ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação

económica ou condição social;

e) Princípio da Proporcionalidade

PPRCTCCt

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção,
lnfrações Conexas e Conflitos de lnteresse
2021
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Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o

indi sp ensáv el à r ealização da ati vidade admini strati va;

0 Princípio da Colaboração e da Boa Fé

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos,

segundo o princípio da Boa Fé, tendo em vista arcalização do interesse da comunidade

e fomentar a sua participação nareahzação da atividade administrativa;

g) Princípio da Informação e da Qualidade

Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara,

simples, cortês e rápida;

h) Princípio da Lealdade

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e

cooperante.

D Princípio da Competência e Responsabilidade

Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica,

empenhando-se na valorização profissional;

j) Princípio da Legalidade

Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo

comaleieodireito.

Para prossecução da sua missão, o Gabinete do Secretário exerce as suas competências

com suporte nos seguintes instrumentos de gestão:

. Plano e Relatório de Atividades;

o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR);

o Balanço Social;

o Orçamento e Mapa de Pessoal;

o Normas de procedimento e de controlo interno.
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No ano de 2021, o Orçamento do Gabinete do Secretário apresenta o valor, antes de

cativações, de 28 491 447,00 €..

O Mapa de Pessoal constitui um instrumento fundamental de planeamento e gestão

estratégica de recursos humanos, permitindo uma visão integrada e dinâmica desses

mesmos recursos, contribuindo para uma cultura organizacional orientadaparao serviço

público, de acordo com os critérios de racionalização, transversalidade, eficiência e

economia de custos.

Como tal, o Mapa de Pessoal do Gabinete do Secretário aprovado para o ano 2021prevê

213 postos de trabalho, considerados a 30 de dezembro de 2020, data da sua aprovação,

os necessários para o cumprimento dos objetivos da organização, estando caracterizados

pelas modalidades de relação jurídica de emprego previstas em função do cargo, carreira

e ou categoria que lhes correspondam.

III . ESTRUTURA ORGÂNICA

A organização intema do Gabinete do Secretário reflete e articula as atividades

prosseguidas de forma administrativa; sempre com respeito e diferenciação na

prossecução das atribuições.

São unidades orgânicas do Gabinete do Secretário:

o o Gabinete da unidade de Gestão e Planeamento da sRE (GUG);

o o Gabinete do Ensino Superior;

o o Gabinete de Imagem e Protocolo;

o a Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico;

o o Departamento Administrativo.

O Gabinete do Secretário organiza-se internamente de acordo com um modelo de

estrutura hierárquica, cujas unidades têm funções de suporte.

As funções de suporte prosseguem atividades transversais à Secretaria Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia que visam uma gestão racional e eficiente dos seus

recursos comuns.
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Funções de suporte - Unidades e equipas:

Unidades Nucleares

o Gabinete do Ensino Superior (GES)

o Gabinete de Imagem e Protocolo (GIP)

o Direção de Serviços de Gestão Financeira (DSGF)

o Direção de Serviços do Orçamento das Escolas, da Receita e Planeamento

(DSoER)

o Direção de Serviços de Apoios Financeiros aos Estabelecimentos de

Educação e Ensino Privados (DSAFEP)

o Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico (DSAJAT)

Unidades Flexíveis e EquiPas

o Departamento 

:tïï:lÏï:;:3-"ntação e Arquivo (NDA)

. Núcleo de Expediente Geral (NEG)

. Gabinete de Apoio à Gestão e Controlo de Procedimentos (GAGCP)

o Divisão o, co*oJ:ï:;:JË:ïï" 
e Economato (NEE)

o Divisão do Orçamento de Funcionamento dos Serviços e Direções Regionais

(DoF)

o Gabinete de Gestão e Controlo (GGC)

. Núcleo de Processamento de Despesa (NPD)

. Núcleo de Controlo de Despesa (NCD)

. Núcleo de Alterações Orçamentais (NAO)

o Divisão do Orçamento dos Investimentos (DOI)

o Divisão do Orçamento das Escolas (DOE)

. Núcleo de Requisição de Verbas e de Apoio à Execução

Orçamental (NRV)

. Núcleo de Controlo da Receita (NCR)

o Gabinete de Estudos e Análise dos Custos da Educação (GEACE)
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o Divisão de Acompaúamento dos Apoios Financeiros (DAAF)
. Núcleo de Análise e Controlo dos Apoios Sociais

(NACAS)

o Divisão de Gestão de Processos (DGp)

o Divisão de Apoio Técnico (DAT)

o Núcleo daLojado Cidadão (NLC)

o Divisão de Comunicação e Multimédia (DCM)

o Núcleo de Multimédia (NM)

o Gabinete Jurídico (GJ)

o Núcleo de Apoio às Aquisições e planeamento (NAAp)

o Núcleo de Gestão de Arquivo (NGA)

IV PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO,
INFRAÇÕES CONEXAS E CONFLITOS DE INTERESSE

Na elaboração do presente PPRCICC foram consideradas as Recomendações do

Conselho de Prevenção da Comrpção (CpC).

Foi ainda tomada em consideração, para identificação de mecanismos de prevenção de

riscos na contratação pública, a campaúa 'Plano estratégico da AdC [Autoridade da

Concorrência] para o combate ao conluio na contratação pública' promovida pela Vice-
Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, em parceria com a

Autoridade da Concorrência.

A) Âmbito, Objetivos e Metodologia

Ambito

O PPRCIC abrange todas as áreas de atividade do Gabinete do Secretário e respetivas

unidades e trabalhadores, fornecedores de bens e prestadores de serviços.
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Objetivos

Na elaboração do presente instrumento de prevenção de riscos de comrpção ou conflitos

de interesses, assumem-se os objetivos seguintes:

{. Identificação dos riscos de comrpção e infrações conexas ou conflitos de

interesses relativamente a cada área ou unidade orgânica;

* Identificação das medidas a implementar paraprevenir a sua ocolïência;

{. Definição e identificação dos responsáveis envolvidos na gestão do plano.
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Metodologia

A elaboração do Plano partiu da definição do conceito de risco e mapeamento das áreas

e dos processos no GS, incluindo os seus responsáveis, que se subsumam no conceito de

risco.

Identificando as medidas de prevenção e de controlo interno dos riscos, definindo as

formas de acompaúamento e avaliação anual.

Em anexo, foram colocados os elementos que, por natureza, revelam maior possibilidade

de alteração no decurso do tempo, o que permite executar recomendações decorrentes,

nomeadamente, das avaliações anuais.

Bì Os Riscos

Conceito de risco e gestão de risco:

<Risco é definido como o evento, situação ou circunstância futura com a probabilidade

de ocorrência e potencial consequência positiva ou negativa na consecução dos objetivos

de uma unidade organizacional>>.lin Plano de Prevenção de Riscos de Gestão da Direção-

Geral do Tribunal de Contas, pâg.l2l.

<A Gestão de Risco é o processo através do qual as organizações analisam metodicamente

os riscos inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem

sustentada em cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades.> [Norma
de gestão de riscos, FERMA - Federation of European Risk Management Associations].

A gestão do risco exige a identificação de potenciais situações de comrpção ou infração

conexa (ambiente propício, qualidade da gestão, adequação do sistema de controlo

interno, ética e conduta da instituição e dos trabalhadores, motivação dos trabalhadores,

legislação e norïnas de conduta), as quais devem ser prevenidas através da definição de

procedimentos que os minimizem e dissuadam.

São situações potenciadoras de constituir comrpção ou infração conexa, as seguintes

situações:

* Desvio de recursos públicos para outras finalidades;

n ofertas de diúeiro ou qualquer bem material para agilizar processos;
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* Aceitação de gratificações ou comissões para selecionar uma empresa que

prestará serviços ou venderá produtos ao Gabinete do Secretário;

* Receber e/ou solicitar diúeiro de empresas privadas para aprovar ou executar

propostas/projetos que as benefìciem;

* Contratar empresas de familiares;

* tJtilìzaçáo de diúeiro público paÍa interesse particular.

No setor público, o conflito de interesses pode ser definido como:

* Qualquer situação em que um agente público, por força do exercício das suas

funções, ou por causa delas, tenha de tomar decisões ou teúa contacto com

procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em

que possam estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros e que por

essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões

administrativas que teúam de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida

sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de funções públicas;

* Um conflito entre os deveres públicos de um trabalhador/colaborador e os seus

interesses privados (qualquer potencial vantagem para o próprio, para os seus

familiares e afins ou para o seu círculo de amigos e coúecidos);

* Interesse pessoal ou privado de trabalhador em determinada matéria que possa

influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial e objetivo das suas

funções;

* Interesse pessoal ou privado de antigo trabalhador/colaborador/agente, sempre

que, no âmbito das suas funções privadas, possa eventualmente prevalecer-se de

conhecimentos, informações, influência, contactos, obtidos enquanto agente

público, em beneficio de entidades privadas com as quais o Gabinete do

Secretário mantenha relações.

As principais fontes legais de qualificação das situações de comrpção, infrações conexas

e conflitos de interesses são:

* o Codigo Penal;

.!. o Codigo de Procedimento Administrativo;

* a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
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No Anexo I deste Plano, encontra-se uma lista das principais situações eventuais de

colrupção, infrações conexas e conflitos de interesses consagradas nas fundamentais

fontes legais identificadas.

O risco potencial da atividade administrativa decorre da vontade dos seus intervenientes,

devendo ser elencado e prevenido.

O procedimento administrativo é a sucessão ordenada de atos e formalidades relativos à

formação, à manifestação e à execução da vontade dos órgãos da Administração pública.

De acordo com o Código do Procedimento Administrativo (CPA), são atos

administrativos as decisões que, no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem
produzir efeitos jurídicos externos numa situação individual e concreta; logo, pressupõem

uma vontade que deve ser suportada numa causa legítima alicerçada no interesse público

e legalmente prevista, que na sua formação e exterionzação respeite os formalismos que

assegurem o devido esclarecimento, a ponderação, a liberdad e, a cerleza e a devida

publicidade.

Atendendo àorganização interna do Gabinete do Secretário, identificam-se e caratenzam-

se por "processo" as situações potenciais de risco de comrpção e infrações conexas,

classificando os riscos em abstrato face à sua gravidade e potencial ou probabilidade de

ocorrência, segundo uma escala de risco elevado, risco moderado e risco fraco, em função

do grau de probabilidade de ocorrência, gravidade e reversibilidade, a qual pressupõe a

ocorrência e a possibilidade de mitigação dos efeitos negativos.

Quanto aos fatores que caracteizamo maior ou menor risco de uma atividade, salientam-

se os seguintes:

* A idoneidade dos agentes e decisores;

* A legitimidade e a legalidade dos atos e ações;

* O comprometimento ético;

* A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia.
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Irreversibilidade

dos efeitos mais

graves.

Decorre de um

processo coÍTento e

frequente da

organização.

Pode provocar prejuízos

financeiros significativos

e/ou para o interesse público,

lesando a credibilidade do

organismo e do próPrio

Estado.
Reversibilidade dos

efeitos mais graves.
Associado a um

processo isolado

que se admite que

veúa a ocoffer ao

longo do ano.

Pode provocar prejuizos

financeiros para o Estado e

perfurba o normal

funcionamento do

organismo.
Reversibilidade dos

seus efeitos.

Decorre de um

processo que

apenas ocorrerá em

circunstâncias

excecionais.

Não provoca preluizos

financeiros e/ou ao interesse

público nem as infrações são

causadoras de danos

relevantes na imagem e
operacionalidade da

instituição.

F raco

Eler ado

\loderado

Probabilidacle ReversibilidadeGrar idade

No Anexo II, consta o quadro em que se encontram identificados os processos

suscetíveis de geração de riscos, elencadas as situações de risco e a sua responsabilidade.

D) Medidas de prevenção e de controlo interno dos riscos

As medidas de prevenção e de controlo interno dos riscos, constantes do Anexo II, foram

determinadas em função das/dos áreas/processos relevantes e das situações de risco

subjacentes, indicando-se ainda as unidades orgânicas responsáveis pela sua

implementação. Os prazos para a execução das medidas contam-se a partir do primeiro

dia do mês seguinte ao da aprovação do presente plano.

Eì Acompanhamento e avaliação anual

A supervisão e o acompaúamento do cumprimento do Plano competem à Chefe do

Gabinete
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Sob supervisão da Chefe do Gabinete, a Divisão de Apoio Técnico - em conjunto com o

grupo de trabalho designado - deverá elaborar, no fim de cada ano civil, um relatório de

execução anual do Plano, o qual deverá ser enviado para o Conselho de prevenção da

Comrpção.
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Anexo I - Lista de infrações

O funcionário.que, no exercício das suas funções ou por causa

delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu

consentimento ou ratihcação, solicitar ou aceitar, para si ou

para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que

não lhe devida.

Artigo 372." Cídigo
Penal (CP)

Recebimento indevido de

vantagem

O funcionário que por si, ou por interposta pessoa' com o seu

consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou

para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a

sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou omissão

contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela

ou

Artigo 373.'CP

Comrpção passiva

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu

consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário,

ou a terceiro por indicação ou com coúecimento daquele,

vantagem patrimonial ou não patrimonial para a prática de

um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo,

ainda anteriores ousolic

Artigo 374." CP

Comrpção ativa

Quem, por si ou por interposta pessoa' com o seu

consentimento ou ratificação, 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,

entidade lica.de

Artigo 335.'CP
Tráfico de influência

Quem:
a) Sem para tal estar autorizado, exercer funções ou praticar

atos próprios de funcionário, de comando militar ou de força

de segurança pública, arrogando-se, expressa ou tacitamente,

essa qualidade;
b) Exercer profissão ou praticar ato próprio de uma profissão

para a qual a lei exige título ou preenchimento de certas

condições, arrogando-se, expressa ou tacitamente, possuí-lo

ou preenchê-las, quando o não possui ou não as preenche; ou

c) Continuar no exercício de funções públicas, depois de lhe

ter sido oficialmente notificada demissão ou suspensão de

Artigo 358." CP

Usurpação de funções

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de

dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não

patrimonial, a praticar falso depoimentos ou declarações ou

falsos testemuúos, perícia, interpretação ou tradução, sem

estes veúam a ser cometidos.

Artigo 363.'CP
Suborno

O funcionário que, no âmbito de inquérito processual,

processo jurisdicional, por contraordenaçào ou disciplinar,

çonscientemente e contra direito, promover ou não promover'

conduzir, decidir ou não decidir, ou praticar ato no exercício

de decorrentes do exerce

Artigo 369.'CP
Denegação de justiça e

prevaricação
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Artigo 375.'CP
Peculato

O funcionário que
próprio ou de outra

ilegitimamente se apropriar, em proveito
pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel

ou imóvel ou animal, públicos ou particulares, que lhe teúa sido
entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das
suas funções

Artigo 376.'CP
Peculato de uso

uso ou permitir que outra pessoa faça uso,
para fins alheios àqueles a que se destinem, de coisa imóvel, de
veículos, de outras coisas móveis ou de animais de valor
apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues,
estiverem na sua posse ou lhe forem acessíveis emrazão das suas
funções.

O funcionário que fizer

Artigo 377." CP

Participação

económica em

negócio

O funcionário que:

- com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação
económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses
patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da
sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar;
- por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem
patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de
que tiúa, por força das suas funções, no momento do ato, total ou
parcialmente, a disposição, administração ou fiscalização, ainda
que sem os lesar;

- que receber, para si ou para terceiro, por qualquer forma,
vantagem patrimonial por efeito de cobrança, arrecadação,
liquidação ou pagamento que, por força das suas funções, total ou
parcialmente, esteja encarregado de ordenar ot fazer, posto que
não se verifique prejúzo para a Fazenda pública ou para os
interesses que lhe estão confiados.

Artigo 379.'CP
Concussão

consentimento ou ratificação, receber, para si, pÉÌra o Estado ou
para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro
da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja
superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa,

funcionáLrioo no dasexerclc10 suas9U€' deou defunções poderes
delasfacto ouSIdecorrentes, com seuopor interpostapor pessoa

multa ou coima

Artigo 381." CP

Recusa de

cooperação

que, tendo recebido requisição legal de autoridade
competente para prestar a devida cooperação à administração da
justiça ou a qualquer serviço público, se recusar a prestá-la, ou
sem motivo legítimo a não prestar

O funcionário

Artigo 382." CP

Abuso de poder

que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores,
abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, com
intenção de obter, para si ou para terceiro, beneficio ilegítimo ou
causar prejuízo a olrtra pessoa.

O funcionário

Artigo 383." CP

Violação de

segredo por

funcionário

que, sem estar devidamente autorizado, revelar
segredo de que teúa tomado coúecimento ou que lhe teúa sido
confiado no exercício das suas funções, ou cujo coúecimento lhe
tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com intenção de obter,
para si ou para outra pessoa, beneficio, ou com a consciência de

O funcionário

causar ao mteresse ou a tercefos.
Artigo 385.'CP

Abandono de

funções

que ilegitimamente, com intenção de impedir ou de
interromper serviço público, abandonar as suas funções ou
negligenciar o seu cumprimento.

O funcionário

Infração Nornr:r Legal
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Artigo 69.'CPA
Casos de

impedimento

Os titulares de órgãos da Administração Pública e os respetivos

agentes, bem como quaisquer outras entidades que,

independentemente da sua nahtreza, se encontrem no exercício de

poderes públicos, não podem intervir em procedimento

administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado

da Administração Pública, nos seguintes casos:

a) Quando nele teúam interesse, por si, como representantes ou

como gestores de negócios de outra pessoa;

b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios

de outra pessoa, nele teúam interesse o seu cônjuge ou pessoa

com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, algum

parente ou afim em liúa reta ou até ao segundo grau da liúa
colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em

economia comum ou com a qual teúam uma relação de adoção,

tutela ou apadrinhamento civil;
c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios

de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante à que

deva ser decidida, ou quando tal situação se verihque em relação

a pessoa abrangida pela alínea anterior;
d) Quanto tenham intervindo no procedimento como perito ou

mandatário ou hajam dado parecer sobre questão a resolver;

e) Quando teúa intervindo no procedimento como perito ou

mandatário o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições

análogas às dos cônjuges, parente ou afim em liúa reta ou até ao

segundo grau da liúa çolateral, bem como qualquer pessoa com
quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma

relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil;

fl Quando se trate de recurso de decisão proferida por si' ou com

a sua intervenção, ou proferida por qualquer das pessoas referidas

na alinea b ou com destas.

Os titulares de órgãos da Administração Pública e respetivos

agentes, bem como quaisquer outras entidades QUe,

independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de

poderes públicos devem pedir dispensa de intervir no

procedimento ou em ato ou contrato de direito público ou privado

da Administração Pública quando ocorra circunstância pela qual

se possa com razoabilidade duvidar seriamente da imparcialidade

da sua conduta ou decisão e, designadamente:

a) Quando, por si ou como representante ou gestor de negócios de

outra pessoa, nele teúa interesse parente ou ahm em linha reta ou

até ao terceiro grau da liúa colateral, ou tutelado ou curatelado

dele, do seu cônjuge ou de pessoa com quem viva em condições

análogas às dos cônjuges;
b) Quando o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa

com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, ou algum

parente ou afim na liúa reta, for credor ou devedor de pessoa

singular ou coletiva com interesse direto no procedimento, ato ou

contrato;
c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou

depois de instaurado o procedimento, pelo titular do órgão ou

agente, seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições

análogas às dos cônjuges, parente ou afìm na liúa reta;

d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular
do órgão ou agente, ou o seu cônjuge ou pessoa com quem viva
em condições análogas às dos cônjuges, e a pessoa com interesse

direto no procedimento, ato ou contrato;

Artigo 73.'CPA
Fundamento da

escusa e suspeição

a
a

,.)

..

,.

Norma LegalInÍiaçãoTipo
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e) Quando penda em juízo ação em que sejam parte o titular do
órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em
condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta ou
pessoa com quem viva em economia comum, de um lado, e, do
outro, o interessado, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em
condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta ou

com vlva em economla comum.
Artigo 21.'Lei

Geral do Trabalho

em Funções

Públicas (LTFP)

Acumulação com
outras funções

públicas

exercício de funções públicas pode ser acumulado com
outras funções públicas não remuneradas, desde que a acumulação
revista manifesto interesse público.
2 - O exercício de funções públicas pode ser acumulado com
outras funções públicas remuneradas, desde que a acumulação
revista manifesto interesse público e apenas nos seguintes casos:
a) Participação em comissões ou grupos de trabalho;
b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de
fiscalização ou outros órgãos colegiais de fiscalização ou controlo
de dinheiros públicos;
c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior
à fixada em despacho dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças, da Administração pública e da educação
e que, sem prejuízo do cumprimento da duração semanal do
trabalho, não se sobrepoúa em mais de um quarto ao horário
inerente à função principal;
d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de
curta duração e outras atividades de idêntica natureza.

l-o

Artigo 22." LTFP
Acumulação com

funções ou

atividades privadas

I - O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com
funções ou atividades privadas, exercidas em regime de trabalho
autónomo ou subordinado, com ou sem remuneração,
concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas.
2 - Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se
concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas
as atividades privadas que, tendo conteúdo idêntico ao das funções
públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma
permanente ou habitual e se dirijam ao mesmo círculo de
destinatários.
3 - O exercício de funções públicas pode ser acumulado com
funções ou atividades privadas que:
a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as
funções públicas;
b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que
parcialmente, ao das funções públicas;
c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo
desempeúo das funções públicas;
d) Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os
direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
4 - No exercício das funções ou atividades privadas autorizadas,
os trabalhadores da Administração Pública não podem praticar
quaisquer atos contrários aos interesses do serviço a que

ou com eles conflituantes.

C

C,t,

C
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I - Os trabalhadores não podem prestar a terceiros, por si ou por

interposta pessoa, em regime de trabalho autónomo ou

subordinado, serviços no âmbito do estudo, preparação ou

financiamento de projetos, candidaturas ou requerimentos que

devam ser submetidos à sua apreciação ou decisão ou à de órgãos

ou serviços colocados sob sua direta influência.
2 - Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e

indevidamente, de atos ou tomar parte em contratos em cujo
proçesso de formação interveúam órgãos ou unidades orgânicas

colocadas sob sua direta influência.
3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-

se colocados sob direta influência do trabalhador os órgãos ou

serviços que:

a) Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou

tutela;
b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados;

c) Teúam sido por ele instituidos, ou relativamente a cujo titular
tenha intervindo como representante do empregador público, para

o fim específico de intervir nos procedimentos em causa;

d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por

ele designados;
e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham, há menos

de um ano, sido beneficiados por qualquer vantagem

remuneratória, ou obtido menção relativa à avaliação do seu

desempeúo, em cujo procedimento elç teúa tido intervenção;

0 Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no

âmbito do mesmo órgão ou serviço.
4 - Para efeitos das proibições constantes dos n.o' I e 2, é

equiparado ao trabalhador:
a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e

descendentes em qualquer grau, colaterais até ao segundo grau e

pessoa que com ele viva em união de facto;

b) A sociedade em cujo capital o trabalhador deteúa, direta ou

indiretamente, por si mesmo ou conjuntamente com as pessoas

referidas na alínea anterior, uma participação não inferior a l0

Artigo 24." LTFP

Proibições

específicas

etta
C

e
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Anexo ll

Tabela de riscos e Medidas de prevenção

Todas as

estruturas

nucleares

Todas as

estruturas

nucleares

Todas as

estruturas

nucleares

I ano

I ano

1 ano

Elaboração de Manuais de

Procedimentos

Promover a elaboração de

Código de Etica e de

Conduta
Regulamento Intemo

Registo da correspondência

em aplicação informática,
çom çontrolo de eventos,

com diferentes níveis de

acesso

Circulação de documentos

confidenciais em envelope

feçhado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Fraco

Moderado

Moderado

Elevado

Elevado

Conflitos de

interesses e

Comrpção e

infrações conexas,

em geral

Situações de

conluio,

favorecimento,
extravio,

inutilização e

falsificação de

documentos e

correspondência

Extravio, quebra de

confidencialidade e

adulteração de

documento

Planeamento

Receção, registo e
tratamento de

correspondência

Receção, registo e
tratamento de

informação

confidencial

Ambito
Comum

l'r:tzo <le

erccuçtio
l)roccss<ls S rr ll l)roct'ssos Siltraçircs rle risco l'r'ollu bilirlarlc( i ra virl arlc lÌcversi bil i<l arlc l\ lerlirl:rs rlt. l)revcnçiro lìespolts:ivcl
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GUG/DSGF

GUG/DSAFEP

I ano

I ano

Elaboração de checklists a

fim de serem validados

todos os procedimentos

necessários

Diferenciação dos técnicos

que analisam os processos

de pedidos de atribuição de

apoios financeiros e dos que

verificam a execução das

verbas concedidas.

Elevado

Moderado

Moderado

Fraco

Elevado

Elevado

Cenários de

conflitos de

interesses,

comrpção e

infrações conexas

na elaboração do

processÍÌmento dos

apoios ao

investimento

Conflitos de

interesses,

comrpção e

infrações conexas

na verificação da

correta aplicação

dos apoios,

efetuada pelos

mesmos técnicos

que analisam os

pedidos de

atribuição das

comparticipações
financeiras

Atribuição de

subsídios
Financeiros
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GUG/DSAFEP

GUG/DSOER

I ano

I ano

Melhor fundamentação e

exigência dos requisitos que
possam conduzir à

excecionalidade na

atribuição dos apoios

Adoção de mapas de

controlo da receita

Confrontação do valor
entregue na Tesouraria do

Governo Regional pelo

GUG com o valor entregue

e informado pelo

Estabelecimento de

Educação e/ou Ensino

Implementação de manuais

de procedimentos

Moderado

Elevado

Fraco

Moderado

Elevado

Elevado

Conflitos de

interesses e

comrpção no

recurso à norma de

excecionalidade, de

forma abusiva

prevista nas

Portarias que

regulamentam os

apoios ao Ensino
Particular

Situações de

falsificação de

documentos e

comrpção na

verificação dos

montantes das

comparticipações

familiares

entregues pelos

estabelecimentos

de Infância feita
pelos mesmos

trabalhadores

Reçeita

Financeiros

Financeiros
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da Madoira

tr'inanceiros
Casos de pressão

dos stakeholders e

tráfico de

influências no

âmbito do

estabelecimento de

prioridades bem

como colTupção na

preparação da

proposta de

GUG/

DSOER/
DSGF

GUG/
DSOER/

DSGF

GUG

I ano

I ano

I ano

Definição prévia de funções

/ segregação de funções;

Enquadramento nas

políticas definidas pela

tutela

Implementação da

segregação de funções entre

quem encomenda, quem

receciona, quem confere e

quem paga

Fraco

Fraco

Elevado

Moderado

Moderado

Moderado

Fraco

Fraco

Elevado

Eventuais conflitos

de interesses,

comrpção e

falsificação ou

extravio de

documentos no

processo de

requisição e

receção de bens e

serviços
Gestão de recursos

materiais e

financeiros
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Financeiros

orçamento de

funcionamento e de

investimento dos

serviços, direções

regionais, escolas

básicas e

secundárias,

Serviços e Fundos

Autónomos (SFA)

e Entidades

Públicas

Reclassificadas

(EPR)

GUG/
DSOER/

DSGF

GUG/
DSOER/

DSGF

I ano

I ano

Recurso a manuais de

procedimentos;

Maior responsabilização e

exigência no cumprimento
do quadro legislativo em

matéria financeira e

orçamental.

Fraco

Fraco

Moderado

Moderado

Fraco

Fraco

Cenários de

pressão dos

serviços, tráfico de

influências,

violação de

Gestão de recursos

materiais e

financeiros
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GUG/

DSOER/
DSGF

I ano

I ano

Acompanhamento e

monitorização da execução

do orçamento através de

mapas de controlo.

Acompanhamento /
monitorização da execução

das atividades através de

mapas de reporte

FracoModeradoFraco

norÍnas, e

comrpção no

controlo da

execução do

orçamento de

funcionamento e de

investimento dos

serviços, direções

regionais, escolas

básicas e

secundárias,

Serviços e Fundos

Autónomos (SFA)

e Entidades

Públicas

Reclassificadas

(EPR)

Contextos de

pressão dos

serviços, tráfìco de

influências,

violação de

Gestão de recursos

materiais e

financeiros

Gestão de recursos

materiais e

Íinanceiros

tr'inanceiros
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Financeiros
GUG/

DSOER/

DSGF

I ano

Elaboração de relatórios
mensais de execução

orçamental

FracoModeradoFraco

noÍmas, e

comrpção na
avahação mensal e

semesfral da

execução

orçamental dos

serviços, direções

regionais, escolas

básicas e

secundárias,

Serviços e Fundos

Autónomos (SFA)

e Entidades
Públicas

Reclassificadas

(EPR)
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GUG /
DSOER/

DSGF

DSGF

DSGF

I ano

1 ano

I ano

Controlo dos fundos

disponíveis solicitados,

através de mapas.

Controlo / monitorização do

cumprimento do quadro

legislativo aplicável,

designadamente a Lei dos

Compromissos e

Pagamentos em Atraso

Controlo dos fundos

disponíveis solicitados,

através de mapas.

Fraco

Elevado

Moderado

Moderado

Fraco

Elevado

Situações de

violação de

noÍnas, corupção,
tráfico de

influências e

pressão dos

serviços na

validação dos

fundos disponíveis

dos serviços,

direções regionais,

escolas básicas e

secundarias,

Serviços e Fundos

Autónomos (SFA)

e Entidades

Públicas

Reclassificadas

(EPR)

Situações de

pressão dos

serviços na

validação e

distribuição dos

fundos disponíveis
Controlo

0o
q)
I
6t

ít
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DSGF

DSGF

DSGF

DSGF

GES

I ano

I ano

I ano

I ano

I ano

Acompaúamento I
monitorização do
cumprimento do quadro

legislativo aplicável através

de reportes;

Acompanhamento I
monitorização da execução

do orçamento através de

mapas de confolo.

Acompanhamento /
monitorização do

cumprimento do quadro

legislativo aplicável através

de reportes;

Acompanhamento I
monitorização da execução

do orçamento através de

mapas de controlo.

Acompaúamento I
monitorização da execução

do orçamento através de

mapas de controlo.

Elevado

Elevado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Elevado

Elevado

Elevado

Eventual pressão

dos serviços na

elaboração de

propostas de

alterações

orçamentais

(execução

orçamental de

funcionamento)

Pressão dos

serviços na

elaboração de

propostas de

alterações

orçamentais de

investimento
(execução do

orçamento de

investimento)

Falsificação de

documentos e

Comrpção Passiva

Atribuição de Bolsa

de Estudo
(frequência dos
cursos fora da

Região Autónoma
da Madeira (RAM)

e estudantes do
Porto Santo)

CJg

o

0

rrì
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Diretor do

Cabinete do

Ensino

Superior

Diretora do

GIP

Diretora do

GIP

Diretora do

GIP

Diretora do

GIP

5 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

Manual de Procedimentos e

verificação aleatória dos

proÇessos analisados

Normais relativas à

publicitação de eventos e

divulgação de informação.

Regras de

idênticas para

serviços da SRE

protocolo

todos os

Normais relativas ao

acompanhamento e

dirulgação de informação

Normas relativas ao apolo e

divulgação de informação

com a comunidade escolar.

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Elevado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Falsificação de

documentos e

Comrpção Passiva

Utilização abusiva

da informação.

Utilização abusiva

da informação.

Conflito de

interesses e

favorecimento de

grupos.

Utilização abusiva

da informação e/ou

privilegiada.

Utilização abusiva

da informação e/ou

privilegiada.

Atribuição de Folsa
Excecional (cursos

frequentados na

RAM)

Organizar e

implementar
programas de

comunicação,
proceder à

divulgação da

imagem da SRE

Coordenação do
protocolo.

Acompanhamento
e divulgação da

informação nos

diversos canais da

SRE.

Apoio e divulgação
da informação nos

diversos canais
para a otimização
dos recursos na

interação com a

comunidade
escolar.

o
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DSAJAT/
NAAP/

GJ

DSAJAT/
NAAP/

GJ

DSAJAT/
NAAP/

GJ

DSAJAT/
NAAP/

GJ

DSAJAT/
NAAP/

GJ

Contínua

Contínua

6 meses

Contínua

12 meses

Monitorização dos modelos
de contratação pública

fazendo atualizações em

função de verificação de

necessidade de alterações

Assinatura de declaração de

inexistência de conflito de

interesses prévia à abertura

de procedimento de

contratação

Elaboração de checklìst a

preencher para verifìcação e

controlo de situações de

conluio

Promover,

preferencialmente, a

consulta ao mercado através

de Consulta prévia e exigir
fundamentação objetiva da

escolha de outro tipo de

procedimento mais

restritivo da concorrência

Elaboração e

implementação de um

manual de procedimentos

setorial a integrar no manual

de controlo intemo

Elevado

Moderado

Moderado

Fraco

Moderado

Elevado

Elevado

Moderado

Moderado

Elevado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Indefinição de

critérios,

normativos e/ou

técnicos, nos

cadernos de

encargos na

contratação pública

Situações

conflitos
interesses
contratação
pública

de

de
na

Situações

conluio

concorrentes

Contratação

Pública

de

entre

na

Insuficiente
justificação do tipo
de procedimento

adotado quando

restritivo da

concorrência e

fracionamento da

despesa

Acumulação e

indefinição das

responsabilidades

dos intervenientes

com inexistência de

Formação de
contratos

Contratos
Públicos
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DSAJAT/
NAAP/

GJ

DSAJAT/
NAAP/

GJ

DSAJAT/
NAAP/

GJ

Contínuo

Contínuo

Contínuo

Monitorizagão do processo

interno de gestão de

contrato fazendo

atualizações em função de

verificação de necessidade

de alterações

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Elevado

Fraco

Fraco

Fraco

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

segregação

funções

diversas fases

de

nas

Cumprimento de

regras internas que

uniformizem a

gestão de contratos

Acumulação e

indefïnição das

responsabilidades

dos intervenientes

com inexistência de

segregação de

funções nas

diversas fases

Inexistência de

sistema/regras de

acompanhamento e

reação

relativamente ao

cumprimento

defeituoso e

incumprimento do

contrato

Existência de

falhas no controlo

de custos do

contrato tendo por
pressuposto os

valores

Execução de
contratos

Contratos
Públicos
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DSAJAT/
NAAP/

GJ

DSAJAT/
NAAP/

GJ

DAT

Contínuo

Contínuo

12 meses

Manual de Procedimentos

de Recrutamento ou

Aprovação de instruções

reguladoras dos

procedimentos de

recrutamento

Moderado

Moderado

Moderado

Fraco

Moderado

Fraco

Elevado

Moderado

Fraco

orçamentados

anualmente

Aquisição de

vantagens por parte

dos responsáveis

pela execução

contrafual

Inexistência de

critérios e

fundamentação

escassa na escolha

de entidades a

convidar a

apresentar

proposta, por
inexistência de

avaliação de

desempeúo
contratual

Discricionariedade

excessiva nos

critérios/fatores de

seleção
Recrutamento

Contratos
Públicos

Recursos

Humanos
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DAT

DAT

DAT

DAT

DAT

12 meses

12 meses

Contínuo

I ano

1 ano

I ano

Elaboração do Manual de

Funcionamento do CCA

Elaboração de Manual de

Procedimentos no âmbito da

gestão da assiduidade,

monitorização da gestão da

assiduidade e pontualidade

Aumentar a frequência do

reporte da assiduidade aos

dirigentes

Aumentar a frequência do

reporte da assiduidade aos

dirigentes e validação da

informação reportada pelos

trabalhadores

Sensibilização dos

dirigentes para a

necessidade desse controlo

Fraco

Fraco

Moderado

Moderado

Elevado

Elevado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Potencial

discricionariedade

no processo de

fixação dos

objetivos e

dificuldade de

sindicar avaliação

DeÍìciência no

sistema de controlo

e arbitrariedades do

superior

hierárquico na

justificação

Situações de

conluio, comrpção

e abuso de poder no

registo e çontrolo

da assiduidade e

ponrualidade

Casos de abuso de

poder, conluio e

comrpção na

comunicação de

faltas para

processamento de

vencimentos e

abonos

Avaliação de

Desempenho

Controlo de

Assiduidade e

Pontualidade

Assiduidade

Faltas

Recursos
Humanos
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DAT

DAT

DCM

I ano

Anual

12 meses

Sensibilização dos

dirigentes para a

necessidade do controlo

Subscrição, por todos os

funçioniírios que se

encontrem em regime de

acumulação de funções, de

uma dec laraç áo atualizada

em que assumam de forma
inequívoca que as funções

acumuladas não colidem
sob forma alguma com as

funções públicas que

exercem, nem coloçam em

çausaaisençãoeorigor
que deve pautar a sua ação

Aplicação de checklists de

verificação da instrução dos

processos e da análise dos

pedidos de pagamento e

despesas elegíveis

Consulta dos processos

pelos interessados

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Fraco

Elevado

Moderado

Moderado

Moderado

Situações de

falsificação de

documentos,

conluio e

favorecimento na

elaboração do

mapa de férias dos

trabalhadores

Acumulação de

funções e conflitos
de interesses

Favorecimento e

ausência de rigor e
objetividade

Férias

Recursos Humanos

Incentivos/Apoios

à Comunicação
Social

Recursos
Humanos

Comunicação
Multimédia
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DCM

Téçniço

Superior da

DSAJAT

l2 meses

12 meses

Dupla verificação e

validação técnica dos

processos

Centralização dos pedidos

num sistema informatizado

de requisições

Validação superior, nos

casos exçecionais de

pedidos de apoio

Controlo/Acompanhamento

nas várias fases processuais

por mais do que um
trabalhador

Contacto assíduo com o

serviço responsável pelo

processo

Fraco

Fraco

Elevado

Fraco

Moderado

Elevado

Favorecimento na

marcação

Potencial

favoreçimento aos

autores das ações

por falta de

resposta ou

resposta deficiente

Apoio Multimédia

Acompanhamento

dos Processos

Judiciais

Comunicação
Multimédia

Processos

Judiciais






