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PARTE I
ENQUADRAMENTO

1 - cARTA ETICA DA ADMINISTRAÇÃo pÚnltca
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.

Princípio da legalidade

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

comaleieodireito.

Princípio da justiça e imparcialidade

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

todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade.

Princípio da igualdade

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.

Princípio da proporcionalidade

Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o

indispensáv el à r ealização da atividade admini strativa.

Princípio da colaboração e boa fé

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

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

fomentar a sua participação narealização da atividade administrativa.

W

4



s. R.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
COVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

Princípio da informação e qualidade

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

cortês e rápida.

Princípio da lealdade

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

cooperante.

Princípio da integridade

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

carâter.

Princípio da competência e responsabilidade

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

empenhando-se na v alorização profi ssional.

2 _ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

A Secretaria Regional de Mar e Pescas, abreviadamente designada por SRMar, é o

departamento do Governo Regional que define e executa a política regional nos domínios

das Pescas, aquicultura,valonzação e sustentabilidade dos recursos marinhos, exploração

e investigação do Mar, licenciamento de usos do Mar e seus fundos, recifes artificiais,

coordenação da Política Regional do Mar, gestão dos Fundos Comunitários de Mar e

Pescas e coordenação com a Autoridade Marítima Nacional e demais entidades que

compõem o Sistema da Autoridade Marítima e Inspeção de Pescas, sob uma perspetiva

global e de desenvolvimento sustentável, bem como assegura o planeamento e a

coordenação da aplicação dos fundos nacionais e da União Europeia aos mesmos.

Deste modo, nos termos do artigo 10." do Decreto Regulamentar Regional n.o 8-

Al2019l}i4, de 19 de novembro, na sua redação atual, são cometidas à SRMar as

atribuições referentes aos seguintes setores:

w

5



s. R.
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a) Conceber, desenvolver, coordenar e executar a política regional, nacional e

comunitária, nos domínios do Mar e da Pesca;

b) Promover a competitividade e sustentabilidade dos setores do Mar e da Pesca,

garantindo a compatibilizaçáo e o desenvolvimento económico com proteção,

valonzação, conseryação e uso sustentável do Mar da Região Autónoma da

Madeira;

c) Promover a informação, sensibilizaçio, educação e formação nos domínios sob a

sua tutela;

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

responsabilidade, financiados ou cofinanciados por instrumentos financeiros

nacionais e comunitários e relacionados com os domínios sob a sua tutela;

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

e comunitárias, designadamente das políticas comuns nos domínios sob a sua

tutela;

0 Apoiar as atividades económicas de cada setor;

g) Assegurar a cooperação com entidades públicas e privadas, regionais, nacionais e

internacionais nos domínios sob a sua tutela;

h) Fiscalizar o cumprimento das norÍnas legais e regulamentares definidas para cada

setor;

i) Desenvolver as atividades de experimentação, estudo, análise, desenvolvimento,

investigação científica e demonstração, de acordo com a política definida para

cada setor;

j) Promover a regulação e fiscalização dos setores tutelados;

k) Emitir os pareceres técnicos necessários sobre pedidos que the sejam solicitados

no âmbito das suas atribuições;

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

setor;

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

w
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3 _ ESTRUTURA ORGÂNICA

Divisão Administ. e
Gestão de Recursos

Humanos

Divisão de Estudos e
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Divisão
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4 _ MISSÃO, VISÃO E VALORES
Missão

Definir e executar a política regional nos domínios das pescas, aquicultura, valonzação e

sustentabilidade dos recursos marinhos, exploração e investigação do mar, licenciamento

de usos do mar, gestão dos Fundos Comunitários de Mar e Pescas e coordenação com a

Autoridade Marítima Nacional e demais entidades que compõem o Sistema de

Autoridade Marítima e Inspeção de Pescas, sob uma perspetiva global e de

desenvolvimento sustentável, bem como assegurar o planeamento e a coordenação da

aplicação dos fundos nacionais e da União Europeia aos mesmos.

Visão

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

Madeira."

Valores

Na prossecução da sua missão, a SRMar pauta a sua atuação por um conjunto de valores,

destacando-se os seguintes:

o Responsabilidade: atuação em conformidade com a Lei assumindo um

compromisso de prestação de serviço público;

o Transparência: clarczasobre o que é feito e como é que é feito;

. Imparcialidade: no desenvolvimento da sua atividade, a SRMar age de forma

imparcial relativamente a todos os que entram em contacto com o serviço;

o Trabalho em equipa: capacidade para ouvir e interagir, assumindo uma postura

construtiva na resolução dos problemas;

o Melhoria Contínua: a atuação da SRMar ó pautada na melhoria contínua dos

serviços, tendo como fim último proporcionar a todos os intervenientes nas áreas

das Pescas e do Mar, um maior grau de satisfação.

w
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5 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO

Considerando que a SRMar é una Secretaria Regional criadano XIII Governo Regional,

no exercício das suas atividades tem por base os seguintes instrumentos de gestão:

o Q Programa de Governo;

o Q Plano de Atividades;

o Q Orçamento de Funcionamento.

o Q PIDDAR;

o Q SIADAP RAM.

6 _ RECURSOS

Recursos Humanos

A sede da SRMar é na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirense s,n.o 23,1.", 9000-

054 Funchal, onde concentra todos os seus serviços de apoio à gestão.

Adicionalrnente, a Direção Regional de Pescas (DRP) tem a sua sede napraça da

Autonomia, Loja 1, Piso 0, 9304-001 Câmara de Lobos e a Direção Regional do Mar

(DRM) tem a sua sede à Lota do Funchal - 1.' Piso, Rua Virgílio Teixeira, 9004 -

562 Funchal.

O quadro e o gráfico abaixo refletem a distribuição dos recursos humanos da SRMar,

pelos respetivos serviços da administração direta:
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Recursos Humanos

Secretário Regional
Chefe de Gabinete
Equipa do Gabinete
Diretor Reeional
Subdiretor Regional
Diretor de Serviços
Chefe de Divisão
Inspetor
Docente
Técnico Superior
Coordenador Técnico
Coordenador Especialista
Assistente Técnico
Encan egado Operacional
Assistente
TOTAL:
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a) Inctui Adjuntos, Técnicos Especialistas, Secretárias e Motoristas (equipa nomeada, excluindo o Chefe de Cabinete e o Secretário Regional).

b) Mobilidacle fora a SRMar (2 Técnicos Superiores, 2 Assistentes Técnicos e I Assistente operacional)

c) Mobilidade na SRMar (l técnico Superior e I Assistente Técnico)

d) Mobilidade fora da SRMar (2 Técnicos Superiores e 2 Assistentes Técnicos)

e) Mobilidade na SRMar (2 Assistentes Técnicos)

f) Mobilidade fora da SRMar (4 Técnicos Superiores e I Assistente Técnico)

g) Mobilidade na SRMar (l doc€nte)

7 _ UNIDADBS ORGÂNICAS
A organização interna da SRMar, dos respetivos serviços executivos e de controlo e

fiscalização, obedece ao modelo da estrutura hierarquizada (conforme o artigo 21." daLei

n.o 412004, de l5 de janeiro, na sua redação atual), é constituída por unidades orgânicas

nucleares (direções de serviços) e unidades orgânicas flexíveis (divisões), podendo,

ainda, na ëfiea administrativa, dispor de secções.

Para a prossecução dos seus objetivos a SRMar dispõe dos seguintes órgãos e

serviços:

a) Consultivos: Conselho Regional do Mar e das Pescas (CRP);

b) Serviços da administração direta:

i) Gúinete do Secretario Regional (GSRMar);

ii) Direção Regional de Pescas (DRP);

iii) Direção Regional do Mar (DRM);

Os órgãos e serviços da SRMar funcionam em estreita cooperação e interligação

funcional com vista à plena execução das políticas regionais, na prossecução dos

respetivos objetivos, atribuições e competências, designadamente na elaboração comum

de projetos e programas de investi gaçáo e desenvolvimento'

Cabe ao Gabinete do Secretário Regional coordenar a interligação funcional entre órgãos

e serviços da SRMar.

w
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7.1 - Gabinete clo Secretário Regional

O Gabinete do Secretário Regional, abreviadamente designado por GSRMar, tem por

missão coadjuvar o Secretário Regional no exercício das suas funções, assegurando o

planeamento e os apoios técnicos, estratégico, jurídico, financeiro e administrativo

necessários ao exercício das suas competências.

O GSRMaT prossegue, designadamente as seguintes atribuições

1. Preparar e coordenar todos os assuntos que devam ser submetidos a despacho do

Secretário Regional;

2. Emitir os pareceres necessários às tomadas de decisão;

3. Apoiar técnica e juridicamente os organismos e serviços da sRMar;

4. Proceder ao enquadramento do plano e desenvolvimento na proposta técnica de

investimentos da SRMar;

5. Assegurar as ligações entre os vários serviços e organismos da SRMar e entre

estes e o exterior;

6. Organizat e tnanter permanentemente atualizados arquivos, ficheiros, estatísticas

e informações com interesse para aprossecução dos objetivos da SRMar;

w
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7. Assegurar o desenvolvimento das atribuições conferidas à Unidade de Gestão;

8. Exercer as demais funções que lhe forem cometidas e ou delegadas pelo Secretário

Regional.

7.2 - Direção Regional cle Pescas

A Direção Regional de Pescas, abreviadamente designada por DRP, tem por missão

executar a política regional no domínio da fileira da pesca, incluindo a indústria

transformadora e atividades conexas e controlo daquelas atividades, baseando -se na

investigação aplicada nestas ireas garantindo também a regulamentação, a inspeção, a

fiscahzaçáo e o controlo daquelas atividades.

A DRP prossegue, designadamente as seguintes atribuições:

1. Propor os objetivos, as prioridades e a estratégiapara a formulação da política

regional nos domínios da sua missão, bem como as medidas necessárias à

concretização das mesmas ;

W
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2. Promover a execução da política definida pelo Governo Regional parc aárea das

pescas,

em especial nos domínios da exploração dos recursos marinhos vivos e da sua

transformação e comercialização, e assegurar, €ffi conformidade, a sua

dinamização e modern ização;

3. Contribuir para a definição das orientações regionais no âmbito da política comum

de pescas e outras comunitárias ou nacionais nos domínios da sua missão;

4. Elaborar e propor à aprovação superior os planos estratégicos e os programas de

desenvolvirnento, anuais ou plurianuais, para o setor, bem como gerir os

programas regionais, nacionais e comunitários de apoio às pescas, assegurando a

sua execução;

5. Propor medidas legislativas e implementar ações no âmbito da atividade piscatória

em geral e, em particular, relativas a infraestruturas, embarcações de pesca,

equipamentos, métodos e artes de pesca;

6. Implementar, anivel regional, as diretivas e instrumentos operacionais e legais

nacionais e comunitários no domínio das pescas;

7. Promover a aplicação e assegurar a efetiva implementação das medidas e ações

aprovadas na sequência do disposto na alineae), designadamente através de ações

e mecanismos de informação e formação aos operadores do setor;

8. Apoiar e acompanhar as ações de experimentação no setor das pescas de iniciativa
privada;

9. Acompaúar o desenvolvimento de iniciativas nacionais e internacionais na ârea

das pescas e proceder à respetiva adaptação e aplicação a nível regional;

10. Promover, sem prejuizo das atribuições e competências de outras entidades na

matéria, a segurança alimentar, qualidade, originalidade, valorização e

rastreabilidade dos produtos da pesca;

I 1' Estabelecer e manter as necessárias relações ao bom funcionamento e

desenvolvimento do setor das pescas, quer com organismos e entidades nacionais

quer internacionais;

12. Promover a informação, sensibilização, educação e formação na áreadas pescas;

w
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13. Autorizar e licenciar as estruturas e atividades produtivas nos domínios da pesca

marítima, bem como da indústria transformadora e de acondicionamento de

produtos da pesca, em articulação com os demais serviços competentes;

14. Assegurar a primeira venda do pescado fresco;

15. Administrar as infraestruturas e equipamentos destinados ao apoio da atividade

piscatória;

16. promover o aperfeiçoamento profissional do seu pessoal e o nível técnico dos

respetivos serviços;

17. Assegurar, sem prejuízo das atribuições e competências de outras entidades, o

cumprimento da legislação comunitária, nacional e regional, bem como da

respetiva regulamentação, aplicável ao exercício da pesca marítima, nas areas que

não sejam da competência especifica da autoridade marítima e de outras

entidades;

1 8. Assegurar a coopeÍação com entidades públicas e privadas, regionais, nacionais e

internacion al na ârea das Pescas;

19. Inspecionar, frscalizar e controlar o cumprimento das norrnas legais e

regulamentares em matérradas pescas e aquicultura e ainda as atividades da pesca

marítima e indústria transformadora e de acondicionamento de produtos da pesca

em articulação com os demais serviços competentes;

20. Acompanhar a atividade de fiscalização exercida no setor por outras entidades,

bem como recolher e tratar informação relativa à fiscalização em geral

desenvolvida no âmbito do mesmo;

21. Exercer competências que por lei the sejam atribuídas.

w
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7.3 - Direção Regional do Mar

A Direção Regional do Mar, abreviadamente designada de DRM, é o serviço da

administração direta da Região Autónoma da Madeira (RAM), integrado na SRMar, a

que se refere o artigo 8.o do Decreto Regulamentar Regional n.o 8120201M, de 20 de

janeiro, tem por missão desenvolver e avaliar a estrategiado Govemo Regional da Região

Autónoma da Madeira, para o mar, elaborar, propor e coordenar a política regional para

o mar da RAM, nomeadamente a valoização e sustentabilidade dos recursos marinhos,

aquicultura, recifes artificiais, a exploração, preseryação e investigação do mar, gestão

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

fundos e coordenação com o Sistema da Autoridade Marítima Nacional, bem como

orientar, coordenar e controlar a sua execução.

A DRM prossegue, designadamente as seguintes atribuições:

1. Propor os objetivos, as prioridades e a estratégia para a formulação da política

regional nos domínios da sua missão, bem como as medidas necessárias à

concr etização das mesmas ;

w
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2. Promover a execução da política definida pelo Governo Regional para a área do

mar, especial nos domínios da exploração, preservação e protegão do mar, dos

seus fundos, do seu património subaquático, dos recursos mariúos e recifes

artificiais, em articulação com outros serviços e entidades com competência na

matêrra1"

3. Elaborar e propoÍ, à aprovação superior, os planos estratégicos e programas de

desenvolvimento, anuais ou plurianuais, para o setor do mar;

4. Implementar, a nível regional, as diretivas e instrumentos operacionais e legais

nacionais e comunitários no domínio do mar;

5. Contribuir paru a formulação das orientações regionais no âmbito das políticas ou

disposições comunitárias ou nacionais nos domínios da sua missão;

6. Estudar, promover e propor medidas legislativas, sem prejuízo das atribuições e

competências de outras entidades na matéria, que visam o estabelecimento de

noïïnas relativas ao uso e proteção dos recursos mariúos, do mar e dos seus

fundos, tendo em vista, designadamente, a sua exploração racional, sustentável e

o seu equilíbrio ecológico e ambiental;

7 , Acompanhar os desenvolvimentos de iniciativa nacionais e intemacionais na area

do mar e proceder à respetiva adaptação e aplicação a nível regional;

8. Fiscalizar o cumprimento das noÍïnas legais e regulamentares em matéria de

preservação do mar, dos seus fundos e seus usos;

g. Promover o ordenamento, a exploração sustentável, a proteção e preservação dos

recursos mariúos e do espaço e ambiente marinho, em articulação com outras

entidades competentes na maIêna, nomeadamente o Plano de Situação

Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM);

10. Promover a investigação científìca marinha, identificando prioridades e

favorecendo a inovação nos domínios da sua missão, em articulação com outros

serviços e entidades com competência na matéria;

11. Coordenar as atividades de monitonzaçáo e acompaúar a investigação e

prospeção no mar da Madeira;

w
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12. Estudar e promover, sem prejuízo das atribuições e competências de outras

entidades na matéia, a segurança alimentar, qualidade, inovação e

rastreabilidade, implementando sistemas de qualidade, com vista à certificação e

acreditação da aquicultura e sua valonzação;

13. Planear e executar ações de natureza científica e técnico-comercial de

experimentação de diferentes técnicas, métodos, artes e equipamentos de pesca e

aquicultura, que possam contribuir para melhorias significativas no conhecimento

científico, na eficiência, eficâciae qualidade das atividades da pesca e aquicultura

regional e salvaguarda dos habitats e biomas marinhos;

14. Implementar a criação de Áreas Mariúas Protegidas Oceânicas ao abrigo de

acordos e convenções com importânciaparaa biodiversidade mariúa oceânica,

em articulação com outros serviços e entidades com competência namaténa;

15. Assegurar, através de estudos, pareceres, planos de gestão e ordenamento, a

exploração sustentável dos recursos mariúos vivos propícios ao

desenvo lvimento da aqui cultur a, gar antindo a neces sária coop eração institucional,

técnica, científica e económica com organizações e instituições regionais,

nacionais e internacionais competentes na matéia;

16. Promover a recolha de dados e demais informações necessários à implementação,

na RAM, do Programa Nacional de Recolha de Dados de Pescas, contribuindo

para o aconselhamento científico necessário à exploração sustentável dos recursos

marinhos e à implementação dos regulamentos comunitários relacionados;

17 . Realizar, dinamizar e apoiar atividades de promoção, divulgação e sensib ilização

no âmbito da Literacia do Oceano, bem como a formação e divulgação técnica em

matéria de recursos marinhos;

18. Colaborar, e acompanhar a atribuição e execução dos fundos regionais, nacionais

e comunitários, monitorizando os planos, programas e projetos de

desenvolvimento e de investimento no setor do mar, em articulação com os órgãos

e serviços nacionais, regionais e comunitários competentes;

w
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19. Emitir parecer vinculativo sobre o licenciamento de usos do mar, dos seus fundos

e dos recursos mariúos, assegurando a sua sustentabilidade e a cobrança das

devidas taxas;

20. Promover e divulgar a economia azul através da náutica de recreio, do desporto

náutico e do património subaquático, alinhando interesses e conciliando com o

desenvolvimento sustentável ;

21. Estudar , avaliar e implementar medidas inovadoras que melhorem a eficiência das

competências da DRM em sintonia com a economia circular azul;

22. Cooperar com os departamentos do Govemo Regional e Nacional que compõem

o Sistema da Autoridade Marítima;

23. Elaborar os estudos e emitir os pareceres que lhe forem solicitados, no quadro das

suas atribuições;

24.Estabelecer protocolos de cooperação com instituições de investigação e

entidades associativas ligadas ao mar, nas áreas de competência da DRM, visando

apartilhade coúecimentos, o desenvolvimento de projetos de interesse comum,

contribuindo assim para o crescimento economia azul;

25. Exercer as demais atribuições e competências que lhe forem legalmente

cometidas.

PARTE II
GESTÃO DO RISCO

s _ ENQUADRAMENTO COM A LEI GERAL DO TRABALHO BM FUNÇÕES

PUBLICAS

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada através da Lei n." 3512074, de

20 dejunho, na sua versão atual, determina no artigo 73.o os seguintes deveres do

trabalhador:

O dever de prossecução do interesse público

O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito pela

Constituição, pelas leis e pelos direitos e interssses legalmente protegidos dos cidadãos.

w
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O dever de isenção

O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou

outras, para si ou para terceiro, das funções que exerce.

O dever de imparcialidade

O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância

relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar positiva ou

negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito pela igualdade dos cidadãos.

O dever de informação

O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação

que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser divulgada.

O dever de zelo

O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as noÍïnas legais e regulamentares e as

ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo

com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que teúam sido

consideradas adequadas.

O dever de obediência

O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos legítimos superiores

hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma legal.

O dever de lealdade

O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com subordinação aos objetivos

do órgão ou serviço.

O dever de correção

O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e

os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.

w
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O dever de assiduidade e o dever de pontualidade

Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço regular

e continuamente e nas horas que estejam designadas.

Acresce ainda que o trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e

aperfeiçoamento profissional na atividade em que exerce funções, das quais apenas pode

ser dispensado por motivo atendível.

9 - ENQUADRAMENTO COM O CÓDIGO PENAL PORTUGUÊS

O Código Penal Português, aprovado através Decreto Lei n.o 48195, de 15 de março, na

versão atual, prevê os crimes cometidos no exercício de funções públicas, nomeadamente:

SITUAÇÕES DE CORRUPÇÃO VT,q,NTFESTA:

Corrupção passiva

1. 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, paru aprática de um qualquer ato ou omissão

contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou

aceitação, é punido com pena de prisão de um a oito anos.

Z. Se o ato ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e a vantagem não

lhe for devida, o agente é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

Corrupção ativa

1. 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 conhecimento

daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim indicado no n.o 1 do

artigo 373.", é punido com pena de prisão de um a cinco anos'

2. Se o fim for o indicado no n.o 2 do artigo 373.o, o agente é punido com pena de

prisão até três anos ou com pena de multa até 360 dias.

3. A tentativa é punível.
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OUTRAS SITUAÇOES:

TráÍico de influência

1. 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,

junto de qualquer entidade pública, é punido:

a) Com pena de prisão de I a 5 anos, se pena mais grave lhe não couber por

força de outra disposição legal, se o fim for o de obter uma qualquer

decisão ilícita favorável;

b) Com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa, se pena mais grave

lhe não couber por força de outra disposição legal, se o fim for o de obter

uma qualquer decisão lícita favorável.

2. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação,

der ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial às pessoas referidas no

número anterior para os Íins previstos na alínea a) é punido com pena de prisão

até 3 anos ou com pena de multa.

Branqueamento

1. Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os bens

provenientes da ptâtica, sob qualquer forma de comparticipação, dos factos

ilícitos típicos de lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes,

extorsão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas,

tráfico de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal,

ttâfico de influência, comrpção e demais infrações referidas no n.o I do artigo 1."

da Lei n.o 36194, de 29 de setembro, na sua redação antal, e no artigo 324." do

Código da Propriedade Industrial, e dos factos ilícitos típicos puníveis com pena

de prisão de duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior

a cinco anos, assim como os bens que com eles se obtenham.

2. Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou

transferôncia de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente,

w
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com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou

participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a uma

reação criminal, é punido com pena de prisão de dois a doze anos.

3 . Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdad eiranatureza, origem,

localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os

direitos a ela relativos.

4. A punição pelos crimes previstos nos n.os 2 e 3 tem lugar ainda que se ignore o

local da prëúicado facto ou a identidade dos seus autores, ou ainda que os factos

que integram a infração subjacente teúam sido praticados fora do território

nacional, salvo se se tratar

5. de factos lícitos perante a lei do local onde foram praticados e aos quais não seja

aplicável a lei portuguesa nos termos do artigo 5.'

6. O facto é punível ainda que o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos

típicos de onde provêm as vantagens depender de queixa e esta não tiver sido

apresentada.

7. A pena prevista nos n.os 2 e 3 é agravada de um terço se o agente praticar as

condutas de forma habitual.

8. Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto

ilícito típico de cuja prëúicaprovêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro,

até ao início da audiência de julgamento em 1.u instância, a pena ó especialmente

atenuada.

g. Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser

especialmente atenuada se a reparação for parcial.

10, A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na

recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis

pela prática dos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens.

I 1. A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao limite

máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos

de onde provêm as vantagens.
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Suborno

Quern convencer ou tentar convencer outra pesso a, através de dádiva ou promessa de

vantagem patrimonial ou não patrimonial, apraticar os factos previstos nos artigos 359.o

ou 360.o, sem que estes veúam a ser cometidos, é punido com pena de prisão até 2 anos

ou com pena de multa ate240 dias.

Favorecimento pessoal

1. Quem, total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir atividade probatória ou

preventiva de autoridade competente, com intenção ou com consciência de evitar

que outra pessoa, que praticou um crime, seja submetida a pena ou medida de

segurança, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.

2. Na mesma pena incorre quem prestar auxílio a outra pessoa com a intenção ou

com a consciência de total ou parcialmente, impedir, frustrar ou iludir execução

de pena ou de medida de segurança que lhe tenha sido aplicada.

3. A pena a que o agente veúa a ser condenado, nos termos dos números anteriores,

não pode ser superior à prevista na lei para o facto cometido pela pessoa em

beneficio da qual se atuou.

4. A tentativa é punível.

5. Não é punível:

a) O agente que' com o facto, procurar ao mesmo tempo evitar que contra si

seja aplicada ou executada pena ou medida de segurança;

b) O cônjuge, os adotantes ou adotados, os parentes ou afins até ao 23 grau

ou a pessoa, de outro ou do mesmo sexo, que viva em situação análoga à

dos cônjuges com aquela em benefïcio da qual se atuou.

Recebimento indevido de vantagem

1. O funcionário que, no exercício das suas funções ou por causa delas, 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, que não lhe
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seja devida, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa ate

600 dias.

2. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação,

der ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou conhecimento

daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, no

exercício das suas funções ou por causa delas, é punido com pena de prisão até

três anos ou com pena de multa até 360 dias.

Peculato

1. O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra

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 rczão das suas funções, é punido com pena de prisão de I a 8 anos, se pena

mais grave the não couber por força de outra disposição legal'

2, Se os valores ou objetos referidos no número anterior forem de diminuto valor,

nos termos da alínea c) do artigo 202.", o agente é punido com pena de prisão até

3 anos ou com pena de multa.

3. Se o funcionário der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar

valores ou objetos referidos no n.o 1, é punido com pena de prisão ató 3 anos ou

com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra

disposição legal.

Peculato de uso

1. O funcionário que fizer uso ou peÍïnitir que outra pesso afaçauso, 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 the forem

entregues, estiverem na sua posse ou the forem acessíveis em tazão das suas

funções, é punido com pona de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120

dias.
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2. Se o funcionârio, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der

a diúeiro público destino para uso público diferente daquele a que está

legalmente afetado, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa

até 120 dias.

Violação de segredo por funcionário

1. O funcionário que, sem estar devidamente autoizado, revelar segredo de que

tenha tomado conhecimento ou que lhe teúa sido confiado no exercício das suas

funções, ou do conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce,

com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, beneficio, ou com a

consciência de causar prejuizo ao interesse público ou a terceiros, é punido com

pena de prisão até três anos ou com pena de multa.

2. Se o funcionário praticar o facto previsto no número anterior criando perigo para

a vida ou para a integridade fisica de outrem ou para bens patrimoniais alheios de

valor elevado é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

3. O procedimento criminal depende de participação da entidade que superintender

no respetivo serviço ou de queixa do ofendido.

Participação económica em negócio

1. 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 , frscalizar,

defender ourcalizar, é punido com pena de prisão até 5 anos.

2. O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem

patrirnonial 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, é punido com pena de

prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias.

3. A pena prevista no número anterior é também aplicável ao funcionário que

receber, para si ou para terceiro, por qualquer forma, vantagem patrimonial por
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efeito de cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento que, por força das suas

funções, total ou parcialmente, esteja encarregado de ordenar ou fazer, posto que

não se verifique prejuízo para a Fazenda Pública ou para os interesses que the

estão confiados.

Concussão

1. O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas

decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou

rutifrcação,receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em

e11o ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que the não seja

devida, ou seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, emolumento,

multa ou coima, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa

até 240 dias, se pena mais grave the não couber por força de outra disposição

legal.

2. Se o facto for praticado por meio de violência ou ameaça com mal importante, o

agente é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, se pena mais grave lhe não

couber por força de outra disposição legal.

Abuso de poder

O funcionário 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,

benefïcio ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa, é punido com pena de prisão até 3

anos ou com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber por força de outra

disposição legal.

Abandono de funções

O funcionário quo ilegitimamente, com intenção de impedir ou de interromper serviço

público, abandonar as suas funções ou negligenciar o seu cumprimento é punido com

pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias'

w
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10 - O CONCEITO B A GESTÃO DO RISCO

Pode deÍìnir-se risco como o evento, situação ou circunstância futura com probabilidade

de ocorrência potencial, positiva ou negativa na consecução dos objetivos de uma unidade

organizacional.

A gestão do risco é um elemento central na gestão da estratégia de qualquer organização.

É o processo através do qual as organizações analisam 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.

Pretende-se, assim, com este Plano, não só identiÍicar as áreas de risco de comrpção e

infrações conexas na SRMar, bem como nas suas Direções Regionais e serviços

dependentes, como também estabelecer medidas preventivas e corretivas que

salvaguardem a inexistência de comrpção.

O Plano de Prevenção de Riscos de Comrpção e Infrações Conexas (ppRCIC) é um
documento dinâmico, deve acomp anhar a evolução dos serviços e, ao longo do tempo,

incorporar outros potenciais riscos.

O acompaúamento e monitorização do Plano são essenciais para verificar a sua eficácia,

designadamente se as medidas preventivas propostas estão a ser executadas, se

necessitam de ajustes/melhorias, eventual correção e consequente alteração dos riscos

identifi cados e quantifi cados.

A elaboração de planos de riscos, apar da existência de manuais de procedimentos, as

atividades de controlo, a divulgação da informação relevante sobre os vários tipos de risco

e respetivas medidas de minimização, bem como o acompaúamento da eficácia destas

medidas constituem alguns dos fatores que fazem diminuir a ocorrência dos riscos em
geral e aprâtica de comrpção ou infrações conexas em particular.
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11 _ FATORES DE RISCO

Os riscos que uma otgarlizaçáo e respetivas atividades apresentam podem ter origem em

fatores que podem ser internos ou externos à organização.

tr'atores internos

9 Qualidade da gestão;

o Integridade das operações e dos processos;

o Qualidade do sistema de controlo interno;

o Qualificação dos Recursos Humanos;

o Motivação pessoal;

o Comunicação.

Fatores externos

o Reduçõesorçamentais;

o Redução de recursos humanos e financeiros;

o Instabilidadeeconómica;

o Instabilidadegovemativa.

12- FUNÇOBS B RESPONSABILIDADES

O plano de Prevenção de Risco contóm indicações claras e precisas não só sobre a função

e as responsabilidades de cada interveniente ou grupo de intervenientes, mas também

sobre os recursos necessários e disponíveis e as formas adequadas de comunicação

interna.

O quadro seguinte identifica os intervenientes e as respetivas funções e responsabilidades.

Decisor

Secretário Regional

Chefe de Gabinete

Dirigentes dos Serviços

Gestão de Riscos

o gestor do plano, estabelecendo os critérios

risco, cuidando da sua revisão sempre que necessário;

Recebe e comunica os riscos, tomando as medidas inseridas na

sua

da gestão de
Função e Responsabilidades

São os responsáveis pela organizaçáo, aplicação e

acompaúamento do plano na parte respetiva;

IdentiÍïcam, recolhem e comunicam ao Secretário Regional e

Chefe de Gabinete qualquer ocorrênçia de risco com provável

gravidade maior;
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Responsabilizam-se pela implementação e eficácia das medidas
de controlo do risco na sua esfera de atuação.

a execução das medidas previstas no plano
elaboram o respetivo Relatório Anual e ou íntercalar
necessários, com os contributos de todas as Unidades
Orgânicas;

Coordenar e elaborar em articulação com os serviços, o plano
de Prevenção de Riscos de comrpção e Infrações conexas a

Acompaúam

plano e consolidação.revisão e atualização do

DSJ/DEPJ - GSRMaT

DSDAMP/DPGF/DCAJ -DRP

DCAJ - DRM

S. R.

REGIAO ATÌTÓNOMA DA MADEIRA
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13 _ ÁREAS DE GESTÃo Do RISCo
os riscos de gestão incluindo os riscos de comrpção e infrações conexas configuram factos que
envolvem potenciais desvios no desenvolvimento da atividade, gerando impactos nos seus
resultados.

A gestão dos riscos implica uma atuação disciplinada em várias fases, a saber:
Identificação e definição do risco - data, áreae descrição

O que pode acontecer?

Como pode acontecer?

Quando pode acontecer?

Há oportunidade para aperfeiçoamento?

o

O

a

a

Análise do risco - Probabilidade da ocorrência (PO) e gravidade da consequência (GC)
o Quais as causas da ocorrência do risco?
o Quais os efeitos caso o risco ocorra?
o Como podem estes efeitos ser reduzidos?

Graduação do risco (GR) - elevado, moderado e fraco
o Quais as medidas de prevenção do risco?
o Qual a eficiência operacional?
o Q que resulta da comparação dos custos e dos beneficios do risco?

Desenvolvimento, Tratamento e Controlo do Risco - evitar, prevenir, transferir ou aceitaro d atividade geradora do risco deve ou não prosseguir?
o Como rcduzir/controlar as probabilidades e consequências da ocorrência?
e Pode delegar-se num terceiro total ouparcialmente a atividade ou o efeito do risco,

através de contratos, parcerias, seguros, etc.
o Q risco é aceitável face ao custo/benefïcio a que está associado?
o Houve aperfeiçoamentos organizacionais?
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14- IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DOS RISCO

tJmavezidentificados os riscos, cabe determinar quais as medidas a pôr em prâtícapara

que o risco não veúa a ocorrer ou seja minimizado no caso de ser impossível evitálo.

As medidas preventivas do risco são de naítreza diversa, destinando-se a:

a) Evitar o fisco, eliminando a sua causa;

b) prevenir o risco, procurando minimizar a probabilidade de ocorrência do risco ou

do seu impacto negativo;

c) Aceitar o risco e os seus efeitos; e

d) Transferir o risco para terceiros.

O quadro que se segue deve ser utilizado para proceder ao levantamento e à avaliação dos

riscos e indicar as soluções para os evitar ou minimizar, sem prejuízo das especifïcidades

de alguns serviços:

Escala do
po-probabilidadedeoconência:l=Baixa;2=Média:3=Alta.lGC-Gravidadedaconsequência:l= Baixo; 2 : Médio: 3 = Alta. GR - Grau de

Risco: I : Fraco; 2 = Moderado; 3 = Elevado

15. METODOLOGIA À CNSTÃO E CONTROLO DO RISCO

A Gestão dos Riscos implica uma atuação disciplinada em várias fases, a saber:

A- Identificação e definição do risco

Nesta fase procede-se ao recoúecimento e à classificação dos factos cuja probabilidade

de ocorrência e respetiva gravidade de consequências configurem riscos de gestão,

incluindo riscos de comrpção e de natureza similar.

B- Análise do Risco

Nesta fase é necessário classificar o risco segundo critérios de probabilidade e de

gravidade na ocorência, estabelece-se conjuntos de critérios, medidas e ações,

distribuindo-se por tipos consoante as consequências sejam operacionais ou estratógicas.

O Nível de risco é uma combinação do grau de probabilidade com a gravidade da

consequência da respetiva ocorrência, de que resulta a graduação do risco'

w

1

)
3

1

2

3

1

2

J
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C- Avaüação e Graduação do Risco
A cada risco identificado deve ser atribuída uma graduação fundada na avaliação d,a
probabilidade e de gravidade na ocorrência, divididos por tipos consoante as
consequências sejam operacionais ou estratégicas.
os riscos são classifìcados como elevado, moderado ou fraco.

PARTE III
IDENTIFICAçÃO DOS RISCOS E MEDIDAS DE PREVENçÃO

16 - MEDIDAS GENERICAS DE PREVENÇÃO NN RISCOS
De uma forma geral, entende-se que deverão ser adotadas transversalmente na
organização uma série de medidas genéricas que promovam a transparência e minimizem
os riscos, designadamente:

o Promover uma cultura de responsabilidade e de observação estrita de regras éticas
e deontológicas;

o Assegurar que os colaboradores estão conscientes das suas obrigações, da defesa
da boa imagem da instituição e da obrigatoriedade de denúncia de situações de
comrpção;

o Promover uma cultura de legalidade, clarezae transparência nos procedimentos;
o Promover o acesso público à informação.

w
Alta

Forte possibilidade de

ocorrência e escassez

de

hipóteses de obviar o

evento mesmo com
decisões e ações

adicionais essenciais.

Alta
Prejuízo na imagem e

reputação de

integridade

institucional, bem
como na eficácia e

desempeúo da sua

missão.

Média
Possibilidade de

ocorrência, mas com
hipóteses de obviar o

evento através de

decisões e ações

adicionais.

Média
Perda na gestão das

operações, requerendo

a redistribuição de

recursos em tempo e

em custos.

Baixa
Possibilidade de

ocorrência, mas com
hipóteses de obviar o

evento com controlo
existente atratar.

Baixa
Dano na otimização
do desempeúo
organizacional,

exigindo a

reçalendarização das

atividades ou projetos.

Probabilidade da ocorrência
Fatores de graduação

Graüdade da consequência
Fatores de graduação
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17 _ IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS B RESPETIVAS MEDIDAS

ÁTIVIDADE RISCO

W

MEDIDAS

Funções/Ações/Proc
edimentos

Gestão de Recursos
Humarros

Proteção de dados
pessoais

Gestão documental

Unid. Org./
Área Func.

GSRMAR
(DSRH/
DAGRH)

GSRMAR
DRP
DRM

(todas as UO's

colaboradores)

GSRMAR
(DSRFV
DAGRH;

Secretadado)

DRP
(Secletarìado

DPGF)

DRM
(Secletariado;

DSPM)

IdentiÍìcação

lnterr'enção no l'eclutalnento
de pessoal de eletnentos coul
relações de ploxirnidade,
farniliares ou de parentesco.

Favorecimento ilícito na

escolha dos leoÌllsos humanos

a reclutar; divulgação de

inlorrnação confidencial;
critér'ios de lecflJtalnento e

Acesso indevido a infonnação
e quebla de oonÍìdencialidade.

Carantir a lealização atetnPada

da avaliação dos trabalhadoles.

Manipulação, não atualização
ou atualização dolosa dos

dados tefet'ente aos

tlabalhadores.

Violação de segredo e proteção

de dados individuais.

Falhas no prccessatnento

salarial, de abonos. descontos.

Falta de reserva lelativalnente
à inforrnação contida no

plocesso e de legisto no

sislerna de gestào docutnental.

Atraso na distrìbuição, análise

e encaminhatnento interno dos
plocessos constantes do

sisterna de gestão doculnental.

lndefinição de

rcsponsabilidades etn cada

urna das fases do plocesso.

PO

2

2

I

I

2

3

cc

J

3

3

3

3

2

3

3

2

GR

2

2

3

2

3

2

2

3

2

3

Medidas de Prevenção

Garantil que nenhuln eleurento do jÚrri intervenha

no procedirnento de avaliação Íhmiliar'.

Norneação de júrì diÍ'erenciados pam conctllsos
(incluir colaboradores de dilèrentes Unidades

orgânicas da SRMat');

Rotatividade dos elernentos do jÍuì.

Acesso aos atquivos dos processos inciividuais

lestrito aos trabalhadores destas UO's.

l.Assegurar o envio atempado dos pedidos de

avaliação nos tel'lnos e plazos legalmente

aplicáveis;
2. Critérios de avaliação e periodicidade deÍìnida.
3. Fundarnentacão das decisões.

l. Acompanhatlento e monitorização contínua da

execução de tat'eÍas ou atividades;
2. Rotatividade na execução das tarcÍàs.

Arquivo dos plocessos individuais
compaftitnentos fechados cour acesso testdto.

eln

1. Sensibilização dos colabotadores para a con'eta

utilização do sistema de conttolo da

assiduidade, beur cotno a con€ta plestação de

infonnação das oheÍìas desta UO;
2.Segregação de lunções, cruzamento de

infonnação e responsabilização das opemções.

l. Segrcgação de funções;

2. Unifonnidade de pr ooedirnentos;

3. Monitorìzação sisteu.rática.

lnstituição de proceditnentos de instruções de

trabalhos na Sectetatìa, corn definição clara das

responsabilidades de cada inlerveniente.

l. Registo da correspondência corn dados

sensíveis ern aplicação infonnática, coln acesso

restlito;
2. Garantil que todos os plocessos sensíveis são

guardados etn local de acesso resttjto.

az
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RISCO MEDID.AS

Medidas de Prevenção

registado o pl'ocesso, a sua trarnitação e todos os
interuenientes.;
2. Digitalizaçáo integral dos plocessos.

de dadosl. hnplernentação

l. Análise técnica pÉvia do objeto, da natureza e
da prestação ptetendida e a sua adequação;

2. Introdução de rnecanisrnos de dupla revisão de
p[ocessos.

Intlodução de rnecanisrnos de dupla revisão de
plocessos.

Inscrição nos cadernos de encargos de cláusulas
penalizadoms pal" aplicação no caso de
incurnprirnento dos contmtos.

Não perrnitir contatos coln os conconentes que
não sejaln efetuados através da platafonna
eletronica;

2.Ìrnplernentação de um sisterna de rotatividade dos
elernentos do Júri;

3. Utilização da platafonna eletrónica, corn exceção
do ajuste direto regirne sirnplificado;

4.Fundarnentação e justificação dgorosa da
de

Existência de diversos níveis de ver.ificação (no
rnínirno 2), cou.r segrcgação de funções.

Aurnento da rotatividade
lotnecedores/prestadores de serviços;

de

Procedirnentos de conh"tação planeados corn a
devida antecedência e sern fr.acionarnento de
despesa

Melhorar o contnrlo
prccessos/plocedimentos e
planearnento.

intemo dos
incrunentar o

Identificação, em cada um dos processos de
contratação, do responsável e respetivo substituto,
etn caso de ausência ou impedirnento, pelo contr.olo
e verificação dos bens e serviços fornecidos.

GR

3

2

2

2

2

2

J

2

GC

J

2

2

3

2

2

2

PO

2

Identificação

Exhavio de docurnentos ou
plocessos.

Conhatação de setviços corn
recul'so a figutas jurídicas
(protocolos/acordos) ern
violação do regirne de
contratação pública.

Colocação de exigências
imrsuais e/ou deurasiado
especifi cas qne conduzarn
para detenninado bern ou
prestador de selviços concteto.

Inexistência de cláusulas
sancionatór'ias para
salvaguarda do cumpdmento
integral do contmto.

Eventual violação dos
plincípios da concolrência,
igualdade, imparcialidade,
pr oporcionalidade,
transparência, publicidade e da
boa fé fixados no Código dos
Contl"tos Públicos.

Risco de existência de lacunas
e/ou anrbiguidades e ornissões
nas peças dos ptocedirnentos.

Aquisição de setviços ou bens
ao rneslno fomecedor, pam
favorecirnento do rnesrno.

Repetição de procedirnentos de
aquisição do lnestno
bern/serviço ao longo do ano -
Itacionarnento da despesa.

Controlo deficiente de prazos
e defi ciente planearnento.

Falta de controlo ou controlo
deficiente das quantidades e
qualidades dos bens e serviços
no rnolnento de receção.

Unid. Org./
Area Func.

GSRMAR
(Técnico

Especialista;
DSJ;DEPJ)

DRP
(DCAJ;DPGF)

DRM
(DCAJ)

CSRMAR
(Técnico

Especialista;
DSJ e DEPJ)

DRP
(DCAJ; DPGF;

DSr)

DRM
(DCAJ;

DGPEM)

Funções/Ações/Proc
edimentos

Contratação priblica

Contratação pública
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RISCO

ffi
ATIVIDADE MEDIDAS

Funções/Ações/Proc
edimentos

Contratação pública
(cont.)

Controlo Oryarnental
e Financeiro

Unid. Org./
Área Func,

DRM
(DCAJ;

DGPEM)

(uc)
GSMAR

Conluio entte firncionários e

contmentes na gestão e no

acornpanlralì'ìento da execução

dos contlatos de fornecitnento
de bens e serviços.

Identificação

Delìciente
ploglalnas
plojetos e

ernpreitadas

Acornpanhatnento dos
procedirnentos de conhatação
de empreitadas e execução do

contrato.

causas

dos
dos
das
das

nas

sua

definição
plelirninares
do objeto

diferentes
elaboração;

colno ulna
dos desvios

fases da

Fall-ra na insttução dos

procedirnentos de contratação
pírblica.

Validação incourta da

existência de f'undo disponível.

lncurnpritnento dos Plazos
para repoÍe de infonnação.

Ausência de regulalidade da

execução otçatnental.

PO

2

2

3

2

2

GC

2

2

3

3

2

3

GR

2

3

2

I .Rotatividade dos hrncionár'ios;
2.Maior exigência pelo curnprirnento das nounas

Í'inanceiras, considenndo padrões rigorosos de

desernpenlto e lesponsabilizaçào.

Medidas de Prevenção

1. Mais ligor na fase de elaboração dos ptogramas

funcionais e de definição do objeto das

ernpleitadas.;
2. lmplementação de urn conjunto de

proceditnentos de verificação e cootdenação,

norneadarnente a certificação ou tevisão esolita

do plojeto nas suas várias vettentes, pol'técnico
qualiiìcado, e a identificação dos respetivos

medidores, corn o objetivo de semn suprirnidos

ou significativatnente teduzidos os ellos e

ornissões de cada pl'ojeto;
3. Estipular tnecanismos de acotnpanhatnento;
4. Figura do Gestor de projeto, prevista no aÍigo

290.'-A do CCP.

I . Atualização do guia de orientação;
2. Criação de fonnulário a pleencher pelo

ploponente ou gestor cotn todos os requisitos e

documentos necessários pam analise e instrução
dos procedirnentos de contr"tação.

1. Controlal'a afetação e a utilização dos fundos

disponíveis atribuídos pata galantir o

cunrprìrnento da legislação ern vigot';

2. Receção e validação de fundo disponível de

todas as plopostas de despesa previalnente à
emissão de comptotnisso por palte da DGOF;

3, Elaboração de ploposta de leafeotação de

fllndos à Secretalia Regional de Finanças,

visando o cutnpt'itnento da Lei de

Comptotnissos e dos Pagatnentos eln atraso.

l.Monotorìzação dos ptazos estabelecidos e

criação de um sistetna de alefta que delìna a

obligatoriedade do ctttnpritnento dos ptazos pot'

parte dos seliços, de fonna a não compfometel'
o cumpritnento de Ptazos desta UO;

2.Obtenção e cruzalnento de infonnação oriunda

de diversas fontes intemas, visando confiunar e

controlar a fiabilidade da infonnação;
3.Apumlnento dos dados cotn antecedência

rnínirna lace à data lirnite de repotle e tespetiva
cornplexidade do pt'ocesso.

Analise e divulgação tnensal a todos os Otganistnos
acerca das taxas de execução dos projetos PIDDAR
e do Oryamento de Íìnanciarnento.
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RISCO

W
Á,TIVIDADE MEDIDÁS

Medidas de Prevenção

l. Acornpanharnento e supelvisão dir.eta pela
chefia cornpetente;

2.Processo fonnal de autorização dos processos
aquisitivos e da autorização da despesa e
procedimento para validação das fatums ou
docurnentos equivalentes;

3. Segregação de funções.

Acornpanlramento
chefia colnpetente;

2. Manter e rnelhomr as ações de controlo
interno de verificação de regular.idade da
execução orçarnental;

J.

e supelisão direta pela

de

a identificar os bens corn etiquetas;
2. Mantel e melhomr as ações de controlo intemo,

corn a irnplementação de r.egularnento intemo;
3.Várìos colabomdores corrr responsabilidade de

validação de inforrnação, controlo de
inventátjos e autorização;

4.Controlo e contabilização de inventádos

l. Continuar

l. Acornpanharnento e supewisão direta pela
chefia competente de fonna a controlar prazos e
procedimentos;

2. Manter e melhomr as ações de controlo interno
de verìficação de r.egular-idade da execução
orçarnental;

3. Conh0lo perìódico das despesas;
4. Maior segregação de funções e responsabilidade

das operações, corn vários níveis de validação
de infonnação.

1. Elaboração de notas de encotnenda com a
indicação das quantidades e respetivos valores;

2. Registo ern GERFIP fatura;
3. Cr.unprirnento das disposições constantes dos

diplornas rclativos à gestão pahirnonial.

1. Infonnações sustentadas e cotn menções
expressas aos diplornas legais;

2. Confidencialidade;
3. Existência de pelo rnenos 2 níveis de

vedficação, corn segregação de funções ao nível
da avaliagão, apreciação e decisão;

4. 4.Existência de um Sistema de Gestão
Docurnental;

5. Distribuição aleatória dos pr.ocessos;
6. Estabelecirnento de procedirnentos que

prolnovaln a tmnspar€ncia na tramitação de
plocessos;

7. Disponibilização de todos os dados,
docurnentos e antecedentes do processo dentro
do pmzo estipulado;

8. Elaboração de parecer técnico previo relevante
selnpre que se considere essencial para a analise
juridìca;

do

GR

2

)

2

2

2

GC

3

2

3

2

3

PO

2

3

2

Identificação

Envio dos plocessos setn
autorização, justificação ou
confimração da receção de
bens e serviços.

Despesa objeto de inadequada
Classifi cação Econórnica.

Aquisição, rnanipulação ou
desvio de bens ern inventário
pam proveito proprio ou para
terceiros;

Inventárjo danificado e/ou não
contabilizado.

Adulteração e/ou ornissão de
infonnação que condicione a
representação, de fonna
ver'ídica e transparcnte, da
situação orçarnental e
financeira.

l. Deficiente verìficação das
quantidades dos bens
adquilidos;
2.Não codificação dos bens de
irnobilizado adquirido.

Favorecirnento de pessoas
internas ou extemas ao
serviço;

Parcialidade e favorccirnento;

Quebra de sigilo e uso de
infotrnação privilegiada. ;

Inconeção nos pal€cel€s poÍ
falta de infonnação relevante;

Unid. Org./
Area Func.

GSRMAR
(DGoF)

DRM
(DCPEM)

DRP
(DPcF)

GSRMAR
(Adjuntos;
DSJ/DEPJ;

técnicos
especialistas

DRM
(DCAJ;
DSPM;

DSEIMAR e
DAM)

DRP
(DCAJ)

Funções/Ações/Proc
edimentos

Gestão Oryarnental e
Financeira

Produção de
par€ceres técnicos e
ou jurídicos

35



S. R.

REGIÃO ATÍTÓNOMA DA MADEIRÁ
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS

RÌSCO

W

ATIVIDADE MEDIDAS

Funções/Açõesi Proc
edimentos

Produção de diplornas
legais e

regularnentates

Recolha, análise e

difusão de legislação,
inÍbnnação jur'ídica e

jurisprudência - nível
intemo;

Concessão de

Beneficios Púrblicos
(ÍìnalÌceiros ou não)

Receita

Unid.
Área

org,l
Func.

GSRMAR
(DSJ/DEPJ)

(DCAJ)

DRP

DRM

(DCAJ)

GSRMAR
(DSJ/DEPJ)

DRM
(DCAJ)

DRP
(DCAJ)

GSRMAR
(SR; CG;

Adjuntos; DSJ;

DEPJ; UC;
DCOF )

DRP
(Diretor

Regional;
DCAJ; DPGF)

DRM
(Diretor
Regional
DCAJ;

DGPEM)

DRP
(DSLE;

DSDAMP)

DRP
(DSLE

DSDAMP;
DCAJ)

DRM
(DSPM;

DGPEM C

DCAJ

IdentiÍìcação

l.Favorecitnento de entidades

2.Aceitação ou solicitação
indevida de qualquer founa

de pagamento ou outlo
benefïcio que possa Pôr etn

causa a liberdade de ação.

ou glupos;

Favoleciurento de Pessoas.

l.Conflito de intetesses;

2.Manipulação da infonnação,
na fase da apreciação de

processos, corn a intenção

de facilitar o pagamento

indevido de subsídios e

outros apoios;

3.Violação dos prìncípios
gerais da boa adrninistlação,
do seryiço público, da

legalidade, da infonnação e

qualidade e da cornPetência e

lesponsabilidade.

Possibilidade de não fatruação
de todos os bens ou seliços
disponibilizados a terceiros ou
à guarda dos serviços.

l.Perda de receita;

2.Falha da instmção
processual.

PO

I

I

I

GC

3

J

2

t

GR

2

2

2

2

Medidas de Prevenção

l. Doculnentos sustentados e cotn urenções

explessas aos diplomas legais aplicáveis;

2. Estlutum hierarqtrizada de decisão, com a

consequente análise das rnatér'ias em diferentes

níveis: do técnico ou tócnico supetìor

Iesponsável pelo pt'oceditnento; srtpet'ior'

hieúrquico e decisor;

3.Auscultação das entidades envolvidas na

teurática do diplorna.

Docnmentos de conhecirnento público que são

divulgados inteÌrÌanlente pâ13 melhot'

conhecitnento dos serviços;

2. Definição de circuitos de infonnação interna.

l. lmplernentação de leglas intetnas de

candidatura, atribuição, conttolo e

fi scalização dos beneÍ'ícios pÍrblicos;

2. Existência de pelo tnenos 2 níveis de

verificação, cour segregação de funções ao

nível da avaliação, apreciação e decisão.

L Registo infonnático de todas as ações de

contrclo;
2. hnpossibilitar a anulação de qttaisquet'

docunentos sern justifi cação;

3. Diversificação dos agentes etnissores e os

colïetores;
4. VeriÍìcação cruzada de docutnentos;

5. Existência de pelo tnenos 2 níveis de

verificação, cotn segregação de funções;

6. Monitorização e veriÍìcações aleatórias e

dos

lmplernentação de tnedidas de conttole e aprovação

de rnanual de pnrcedimentos intellìo.
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RISCO

ffi
ATIVIDADE

MEDIDAS

Medidas de Prevençâo

l. Realização das ações em equipa colÌì
Supervisão;

2. Rotatividade dos inspetores nas suas funções.

l. Controlo pennanente dos processos e sua
tmlnitação atlavés do sistetna infonnático de
gestão de processos;

2. 
.Segregação de funções de fiscalização e
inshução;

3. Contlolo e validação hieúrquica da proposta de
decisão devidarnente fundarnentada.

l.Registo e acornpanlrarnento dgoroso das

_ diferentes fases de inshução dos prõcessos;
2.Cnação de ficheiro infonnático reseruado e

partilhado pelos intervenientes;
3.lmplernentagão de com sistema de alerta de

plazos.

l. Acorpanharnento de ações inspetivas pelas
chefias;

2. Segregação de funções.

l. Cornunicação cotn outras Instâncias solicitando a
disponibilização atempada dos dados,
estabelecendo prazo lirnite.

2. Criação de sisterna de alefta e controlo pelas áreas
intelaenientes, a ser gerìdo por 2 níveis de
verìficação e confiolo (administrativa e chefia).

apncvação do Diretor. de Serviços e Diretor
Regional;

3. Manter atualizado ficheiro corn as autodzações
concedidas;

4. Ernissão de alertas e conholo regular do
curnpdrnento dos pmzos previstos nos regimes
juridicos aplicáveis e do Código do
Plocedinlento Adrninishativo.

a

que

analise.pam

colocadas

Iicenciarnentos

plocessos

entrc

dos
requel'entes;os

licenciarnento

critérios

de
aleatória

prejudiquern
hnplementar
nao
Ahibuição
Propostas

2.

I . hnplernentar ou lnanter atualizado o controle das
captulas das espécies colr quota de pesca
atribuída;

2.Criação e rnanutenção de base de urna base de
dados,. r.elativa à distr.ibuição de pescado pelas
instituições selecionadas que acautele urna
distribuição equitativa;

os

de
pala

cotn

tloca
nacionalnível

cornunicação
a

de

procedirnentos,

canal

de

uln
hornólogos

de
seruiços
cornpamção

3.Crìação

de dúvidas.

GR

3

3

2

2

2

3

GC

J

2

2

2

2

2

PO

2

2

Identificação

Inegularidades nos autos
quanto à notícia de infrações
ou anulação das lnestnas.

Deficiência
instrução
pl'opostas

isentas.

dishìbuição,
plocessos e
decisão não

na

de
de

Prescrição de processos de
contraordenação por falhas nos
procedirnentos internos.

Fuga de inforrnação relativa a
ações prograrnadas pennitindo
o alefta dos opemdores
económicos.

Não curnpdrnento dos prazos
estabelecidos pam a
tmnsrnissão dos dados e ou
reporte de infonnações.

l.Alterações legislativas
intercalares entle
Iicenciarnentos.

2. Favorecirnentos ilícitos ern
tloca de vantagens;
pagalnentos indevidos.
Conupção ativa e passiva.

3. Incurnprìmentos dos prazos
legais e eventual deferìrnento
tácito, quando aplicável.

Incutnprirnento de prazos;

Não existência de dados
biológicos.

Unid. Org./
Area Func.

DRP
(DSIC)

DRP
(DSDAMPi

DSLE; DSIC)

DRM
(DSPM

DSEIMAR;

DRP
(Diretor
Regional

DSDAMP)

DRM
(Diretor

Regional;
DSPM)

DRP
(Diretor'

Regional;
DSDAMP/

DSLE; DSIC)

DRM
(Diretor
Regional

DSEIMAR)

Funções/Ações/Proc
edimentos

Processos de
contraordenação

Inforrnação
estatística e ou
dados do setor
(Mar e Pescas)

Processos de
Iicenciarnento da
pesca rnarítima

(incluindo o
apanhador), da fiota
pesqueim e usos do

lì'Ìat

Evolução das
capturas/ controle dos
níveis de esforço de
pesca e as taxas de

exploração.
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Escala do Risco

pO-ProbabilidacledeOcorrência; I = Baixal 2= Média: 3:Alta GC-GravidadedaConsequência: l: Baixa; 2:Média: 3 =Alta GR Graude

Risco: I = Fraco: 2 : Moderado; 3 = Elevado.

PAT{TE IV
ACOM PANt-lANl EN'I'O B AVALIAÇÃO

o presente plano em conforÍnidade com a Recomendação do conselho de Prevenção de

comrpção, de 1 de julho, publicada na II Sórie, do Diário da República' n'o 140, de 22 de

julho, é objeto de acompaúamento por todos os dirigentes da SRMar e de avaliação

anual, podendo ao longo da sua implementação Sefem detetadas novas áreas de risco e de

Funções/Ações/Proc
edimentos

Análise
técnica/estratégica de

candidanÌms no

âmbito do M4R2020,
para beneÍÌcio de

Ajudas Cotnunitárìas

Avaliação de

desempenho

Decisões

Unid. Org./
Área Func.

DRP
(DSDAMP)

DRM

GABMAR
(DSRH/DACR

)

DRP (DPCF)

DRM
(DCAJ)

Dirìgentes

Dirìgentes

Identilìcação

l. Favoleoimento na análise

de candidatulas e Pedidos
de pagamento;

2. Pagatnentos indevidos e

pagalnentos a entidades

diferentes dos Ptotnototes
do plojeto;

3. Não reportal ou denuncial
situagões considemdas

anóuralas ott in'egulares;

4. Avaliação incotreta das

despesas do Projeto
apresentadas Pelos
beneficiários;

5. Pemritit' o acesso a

infonnação Privilegiada ou

a

Avaliação de desemPenho

inrgular para favolecer ou

prej udicar trabalhadores

1. lninteligibilidade
despachos;

2. Despacho não

fundamentado ou

contraditório coln a

infomração que lhe sele de

suPol'te;

3. Alteração de desPachos'

dos

PO

I

I

GC

3

3

2

GR

3

J

2

Medidas de Prevenção

I . Manual de Procedimentos do Mar'2020;

2. Orientações técnicas getais e especiÍicas da

Autolidade de Cestão;

3. Cutnpritnenlo de Nonnas de procedirnentos

do IFAP;
4. lntelvenção e Controlo de qualiclade do

Apoio Técnioo e Coordenador Regional

pitviarnente à decisão soble aprovação de

plojetos;
5. 

-Utiiização 
de plataÍbrrna eletrónica especí1ìca

pam trgistos de dados para efeitos de

pagalnentos;
6. Seglegação de fìrnções;

7. Auditorias da Autoridade de Gestão,

Autoridade de certiÍìcação e da Autorìdade de

Auditoria.

1. Divulgação, antecipada, por cotreio eletr'ónico

da ãata de eleição de rept'esentantes dos

trabalhadores pata a cotnissão paritárìa e das

cornpetências desta cornissão.;

2. Divulgação de notas explicativas sucintas sobre

os úeios de leclauração e impugnação do ato

de hornologação da avaliação;

3. Fourento da participação dos dirigentes

intennédios ern f'olmações sobre a avaliação

do desernpenho.

LRedação clara, objetiva e fundamentada;

2.Envio, ern Íbunato digitaÌ, a todos os

intelvenientes no plocesso arilninistlativo, de

urna cópia dos despachos plofelidos.

38



s. R.

RIGúO AT'TÓNOMA DA MADEIRA
C,OVERNO RXGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE MAR E PESCAS
medidas de prevenção, no qual será ponderada a necessidade ou não de quaisquer

modificações ou apenas meros reajustamentos, com vista à sua atualização contínua e
permanente.

O PPRCIC é um documento dinâmico, necessitando de acompaúamento na sua

execugão, com vista a verificar a sua eficácia e eventual correção das medidas propostas.

O PPRCIC e o relatório anual e ou intercalar de execução são publicitados no sítio

institucional da SRMar.

O presente Plano foi aprovado por despacho de L0 de dezembro de 2022, do Secretário

Regional de Mar e Pescas, e entra em vigor no dia útil imediatamente seguinte da sua

publicitação.

O SECRET DE MAR E PESCAS,

w

(Teófilo Alírio

Ë'

8tüï{fi$tr*tn'o**
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