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PRESIDÊNCIA DO
D CONSELHO DE MINISTROSS
S
Secretaria‐Gera
al

PLANO DE
D PREVENÇ
ÇÃO DE RISCO
OS DE CORR
RUPÇÃO E INFRACÇÕES C
CONEXAS
(Recomendação de 1 de Julho de 2009 – Consselho de Prevenção da Corrupção)

A INTRODUTTÓRIA
NOTA
O Plaano de Prevenção de Riiscos de Corrrupção e In
nfracções Co
onexas da Seecretaria‐Geral da
Presid
dência do Conselho
C
de Ministros (SSGPCM) que
e a seguir see apresenta foi elaborado na
sequêência da Reccomendação do Conselho
o de Prevençção da Corru
upção, datada de 1 de Jullho de
2009, que estab
belecia um prazo de 90
9 dias (possteriormentee prorrogado até dia 31
3 de
Central, regio
onal e
Dezembro p.f.) paara que os Serviços e orgganismos da Administraçção Pública C
mento dos risscos de corru
upção e infraacções
Local, directa ou indirecta, prrocedessem ao levantam
nção, nomeaadamente naas da contrattação públicaa e da
conexxas nas respectivas áreas de interven
conceessão de ben
nefícios públicos.
A SGP
PCM está co
onsciente de que a corru
upção é um sério
s
obstácu
ulo ao norm
mal funcionam
mento
das in
nstituições e que constittui, actualmeente, uma das grandes preocupaçõe
p
es não apenaas dos
Estad
dos, mas tam
mbém de diversas organizações internacionais de âmbito global e reggional,
revelando‐se com
mo uma ameeaça aos Estaados de Dire
eito democrááticos e preju
udicando a fluidez
f
das relações en
ntre os cidaadãos e a Administraçção, obstand
do igualmen
nte ao desejável
nvolvimento
o das econom
mias e ao norrmal funcionamento dos mercados.
desen
Tendo por base estes
e
pressupostos, a SG
GPCM elaborrou o respecctivo Plano, p
procurando que o
mesm
mo vá ao encontro
e
dos objectivoss definidos na Recomeendação sup
pra identificaada e
partillhando o en
ntendimento
o de que a actividade
a
de
d gestão e administraçãão dos dinh
heiros,
valores e patrimó
ónio públicoss deve, nos termos definidos na Consstituição da R
República e na lei,
ução do inte
eresse
pautaar‐se por prrincípios de interesse geeral, nomeaadamente peela prossecu
público, proporcionalidade, transparênciaa, justiça, im
mparcialidadee, boa fé e boa administrração,
os de Corrup
pção e Infraacções
princípios esses que orientaam o Plano de Prevençãão de Risco
esenta.
Coneexas desta Seecretaria‐Gerral e que a seeguir se apre
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PRESIDÊNCIA DO
D CONSELHO DE MINISTROSS
S
Secretaria‐Gera
al

MISSSÃO
A Seccretaria‐Geraal da Presid
dência do Co
onselho de Ministros teem como missão assegu
urar e
coord
denar o apoiio jurídico, in
nformativo, técnico
t
e administrativo à Presidência do Consellho de
Minisstros (PCM).
Tem ainda por missão assegu
urar as funçõ
ões de inspeccção e audito
oria, atravéss da apreciaçção da
legaliidade e da regularidadee dos actos praticados pelos
p
serviço
os e organissmos da PCM
M, ou
sujeittos à tutela dos
d membro
os do Govern
nos integrado
os na PCM, bem
b
como avvaliar a sua gestão
g
e os seus
s
resultad
dos, através do controlo de auditoriaa técnica, de desempenho e financeirro.
A Seecretaria‐Gerral da Presidência do Conselho de
d Ministros tem com
mo atribuições as
consttantes do Deecreto‐Lei nºº 161/2007, de 3 de Maiio, no seu Arrtigo 2º, nº 3
3, alíneas a) a r) e
que, pela sua exteensão, perm
mitimo‐nos reemeter para o diploma leegal citado.

IDENTIFICAÇÃO DOS
D RESPON
NSÁVEIS
d Secretariaa‐Geral da Prresidência do
o Conselho de
d Ministros,, de acordo com
c
o
Os reesponsáveis da
organ
nograma quee a seguir se apresenta, são
s os identificados infraa:
Secreetário‐Geral – José Mariaa Belo de Sou
usa Rego;
Secreetária‐Geral Adjunta
A
– An
na Palmira Antunes de Almeida;
Direcctora de Servviços de Reccursos Humaanos – Mariaa Manuela Teixeira
T
dos Santos Este
evinho
Frontteira;
Direcctor de Serviçços Financeirros e de Con
ntabilidade – José Carlos Lourenço An
ndrade;
Direcctor de Serviçços de Patrim
mónio e Aquisições – Ricaardo Manuel Martins do
os Santos;
Direcctora de Assu
untos Jurídicos e Documeentação – An
na Maria Xarra Brasil Sassetti da Motaa;
Chefee da Equipa Multidiscipli
M
nar Arquivoss – Carla Marria do Rosáriio Santo;
Chefee da Equipaa Multidiscip
plinar de Au
uditoria e In
nspecção – Sérgio Henrique dos Santos
S
Oliveira Pereira;
Chefee da Equipa Multidisciplinar Contratação Públicca e Funçõees Públicas – Ana Mafalda de
Magaalhães e Men
nezes Nunes Pereira Kop
pke Esteves;
Chefee da Equipa Multidiscipllinar Relaçõees Públicas e Apoio ao Conselho dee Ministros – Ana
Sofia de Castro Saantos Arantees e Oliveira
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Gerir de
d forma eficaz e efficiente a

Área de potenciaal

utilizaçção, manutenção e conservação dos

Meedidas a Adoptar
•

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

Avaliaçção de necessidadees da

Recurso aos Acordos‐Quadrro

existência de risccos

SGPCM
M através dos dadoss do

celebrados pela Agência Naacional de

bens e equipamentos, orgganizando e

(embora não

históricco de consumos, a

Comprass Públicas.

mantendo actualizado o rrespectivo

detectados) de

dispon
nibilizar em Novemb
bro de

inventáário.

corrupção e

cada ano. Para permitir uma

Utilização da Plataforma dee Contratação

infracções conexxas

estrutu
uração planificada das
d

Pública Electrónica,
E
com reggisto das

aquisiçções para o ano segguinte;

intervençções verificadas em
m cada fase

Realizaação de prospecção
o de

do proceedimento aquisitivo
o (concursos

mercad
do em processos dee

públicos)).

Assegu
urar a conservação da residência
oficial do Primeiro Ministro e dos seus

•

respecctivos recheio e parq
que anexo.

R
Responsáveis

aquisiçção de bens ou servviços de

DSPA

Assegu
urar a coordenação, compatibilidade

montante igual ou superior a

Registo dos
d procedimentos efectuados

e integgração dos sistemass de comunicação

75.000
0€;

com recu
urso ao Ajuste Direccto e

Nomeaação de júris dos

fundameentação das decisõees.

e inforrmação, bem como a gestão eficiente

•

dos meeios informáticos e das redes de

proced
dimentos concursais

comun
nicação.

integraando 2 elementos

Como regra, consulta a pelo
o menos

externos à DSPA, devendo
o um

duas empresas no caso de aajustes

Assegu
urar as funções da u
unidade

dos componentes do júri ser

directos (de acordo com as

ministeerial de compras em
m interligação

jurista,, garantindo a segreegação

recomen
ndações do Tribunal de Contas)

com a Agência Nacional d
de Compras

de funções;

para aqu
uisição de bens e/ou
u serviços

Fixação
o de preços‐base no
os

como insstrumento garante da

proced
dimentos, sempre que
q

salvaguarda do interesse pú
úblico e da

possíveel;

livre concorrência.

Públicaas.

•

Organiizar os processos dee preparação e
formalização contratual solicitados
superio
ormente, designadaamente os

•

Riccardo Santos
(Director de
Serrviços)

Fundam
mentação detalhad
da das
Segregaçção de funções com
m separação
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Meedidas a Adoptar

contratos de empreitada..
•
Organiizar os processos dee aquisição de
bens e serviços e concretizar as aquisições,

•

após autorização.

necesssidades aquisitivas;

de pesso
oal afecto às fases d
de

Recursso à negociação sem
mpre

desenvolvimento dos proceedimentos

que po
ossível;

pré‐contratuais e da monito
orização das

Cumprrimento rigoroso do
os

fases de entrega dos bens e serviços.

R
Responsáveis

prazos de vigência dos
contratos;

Preenchiimento de formulárrio para

Definirr claramente e por escrito
e

avaliação
o do desempenho d
do

parquee de viaturas autom
móveis e proceder

as resp
ponsabilidades dos

forneced
dor/prestador.

à afecttação dos motoristaas.

interveentores nos processsos de

Coordeenar a utilização e m
manutenção do

DSPA

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

•

aquisiçção de bens ou servviços e
empreitadas, nas suas divversas
fases;
•

Reforço da formação dos vários
interveenientes no processso
aquisittivo relativamente ao
a
novo CCP;
C

•

Garanttir a salvaguarda dee
situaçõ
ões de conflito de
interessses.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

DSRH

Principais Actividades

Riscos Identificados

Meedidas a Adoptar
•

Mecan
nismos de Contro
olo Interno
SRH.

Assegu
urar a gestão dos reecursos humanos

Área de (im)provvável

da SG.

existência de risccos

integraando 2 elementos

( embora não

externos à DS;

Sistema de
d gestão da assidu
uidade, com

Sistem
ma de registo biométrico

bases dee dados relacionais e com

de con
ntrolo da assiduidad
de;

identificaação dos utilizadorees.

Promo
over acções de recru
utamento,

detectados) de uma
u

selecçãão, integração e forrmação dos

passível

trabalh
hadores.

discricionariedad
de no

•
•

Nomeaação de júris de con
ncursos

Verificação da assiduidade anual

que toca ao

com an
nálise de eventuais

Dirigir a aplicação do SIAD
DAP e controlar a

tratamento dos

promo
oções, reclassificaçõ
ões ou

sua exeecução.

processos da

outras situações com

Unidade Orgânicca

repercussão na antiguidade;
•

Bases dee dados do SIADAP 1
1, 2 e 3.

SIOE.
Maanuela

Adopçãão de declaração de

Manual de
d Procedimentos ccom níveis

solicitaado pelos gabinetess dos membros do

garantia de sigilo aos

de serviçço associados.

Govern
no e restantes entid
dades e serviços

trabalh
hadores a admitir para
p

integraados na PCM.

exercíccio de funções na SGPCM.

Prestar apoio técnico quee lhe seja

R
Responsáveis

Fro
onteira
(Directora de
Serrviços)

Identificaação das necessidades de RH,
nsáveis das
com inteervenção dos respon

Assegu
urar o processamen
nto das

diversas áreas.

bonos.
remunerações e outros ab

Assegu
urar a execução de todas as acções
relativaas à gestão do pesssoal, bem como
gerir os sistemas de informação de RH.

6

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados
•

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

Elaborar as propostas de orçamento dos

Área de (im)provvável

gabineetes do Primeiro Ministro e dos

existência de risccos

e impressão da respectivaa folha

membros do Governo, daa SG e dos serviços

( embora não

do SIC;;

Manual de
d Procedimentos, com níveis

a que preste
p
apoio.

detectados) de uma
u

Relatórios mensais e trimestrais,

de serviçço associados.

•

Registo
o de todos os cabim
mentos

bem co
omo anual, da execcução

Acomp
panhar a execução d
dos orçamentos

discricionariedad
de no

orçameental de todos os

Controlo
o com base em reco
omendações

referid
dos, bem como a daas restantes

que toca ao

Organiismos e Entidades da
d

decorren
ntes de inspecções efectuadas

entidades integradas na P
PCM.

tratamento dos

PCM;

pela IGF..

Elaborar relatórios periód
dicos de gestão.

•

Unidade Orgânicca

Elaborar o relatório e a co
onta de gerência
das entidades e serviços rreferidos,

•

R
Responsáveis

SIC.

passível

processos da

DSFC

Meedidas a Adoptar

Garanttir a organização dee
dossiers técnicos e financceiros,

Controlo
o com base em reco
omendações

princip
palmente no que reespeita

decorren
ntes de auditorias eefectuadas

a projeectos co‐financiados;

pelo Trib
bunal de Contas.

Jossé Carlos
Andrade (Director
de Serviços)

Promo
over a articulação co
om as

atendeendo ao plano anuaal de actividades e

demaiss Unidades Orgâniccas,

Controlo
o da atribuição de su
ubsídios

ao QUA
AR.

particu
ularmente relacionaadas

através de
d entrega de relató
ório final

com a DSFC, em especial a DSPA

pelo ben
neficiário.

e a DSR
RH, mediante a realização
de reunião anual inter‐ seerviços.

7

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados
•

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

Manuaais de procedimento
os;

Revisão, por amostragem, d
dos

existência de risccos

acçõess internas de divulgação

processo
os instruídos por terrceiro alheio

membros do governo e reespectivos

( embora não

das no
ormas de procedimeentos;

à instrução («revisão cruzad
da»).

gabineetes, o secretário‐geeral e restantes

detectados) de uma
u

entidades e serviços integgrados na

passível

produzzidos no âmbito da

Controlo
o dos conteúdos e d
da indexação

Presidêência do Conselho d
de Ministros.

discricionariedad
de no

instruçção dos processos;

do sistem
ma de gestão docum
mental por

Dispon
nibilização de inform
mação

terceiro, alheio ao registo e tratamento
de docum
mentos.

Assessorar juridicamente o Conselho de

Área de (im)provvável

Ministros, o Primeiro‐Min
nistro, os

que toca ao

•

•

tratamento dos

aos req
querentes através da
d

adminiistrativos que devam ser submetidos

processos da

interneet e de caixa de corrreio

a despacho do Primeiro‐M
Ministro, dos

Unidade Orgânicca

electró
ónico dedicada (utillidade

geral, designadamente
d
prrocessos de
atribuição de utilidade pú
ública,

R
Responsáveis

Normaalização dos documentos

Instruir e informar os processos

membros do Governo ou do Secretário‐

DAJD

Meedidas a Adoptar

públicaa, fundações).

Ana Sassetti
(
(Directora
de
Serviços)

hecimento de fundaações e
reconh
autorizzação para o exercício de funções
públicaas por aposentadoss.

Instruir processos disciplinares,
sindicââncias, inquéritos ou averiguações de
que seja incumbida.

Assegu
urar a pesquisa, trattamento e difusão
da info
ormação e documen
ntação solicitadas
pelas entidades
e
e serviçoss acima referidos.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Meedidas a Adoptar

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

R
Responsáveis

Preparrar e encaminhar a informação
internaa classificada.

DAJD
Prestar apoio em matériaa informativa e de
docum
mentação a outras eentidades públicas
e privaadas, mediante auto
orização superior.

Superintender na organização,
actualiização e conservaçãão da biblioteca e
arquivo
o específico, assegu
urando o
respecctivo funcionamento
o.
Assegu
urar o funcionamen
nto do arquivo da

Área de (im)provvável

PCM, promovendo,
p
conseervando e
divulgaando o seu acervo.

Normaas técnicas para

Aplicação
o efectiva do manu
ual de

existência de risccos

uniform
mização de

normalizzação de procedimeentos.

( embora não

proced
dimentos;

detectados) de uma
u

DAJD

ARQV
A

•

•

Normaas técnicas internaccionais

Adopção
o de mecanismos dee controlo
com segrregação de funçõess.

Assegu
urar a gestão dos arrquivos corrente,

passível

no trattamento de fundos

interm
médio e definitivo ou
u histórico, em

discricionariedad
de no

docum
mentais;

conforrmidade com as disp
posições legais

que toca ao

em viggor.

tratamento dos

tabelass de selecção, avaliação e

processos da

eliminaação, definidas por

Unidade Orgânicca

portariia de gestão de

Proced
der ao tratamento d
dos fundos
docum
mentais provenientees dos organismos

•

Aplicaçção sistemática dass

Ana Sassetti
(
(Directora
de
Serviços)

Carla Santo
(Chefe de Equipa
M
Multidisciplinar)

docum
mentos;

extinto
os ou fundidos no ââmbito da PCM.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Meedidas a Adoptar
•

DAJD

ARQV
A

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

R
Responsáveis

Dispon
nibilização da

Garanttir o tratamento do
ocumental e

docum
mentação respeitand
do os

descriçção arquivística, em
m conformidade

diplom
mas/normativas legaais para

com ass normas em vigor e a acessibilidade

o efeito.

da info
ormação.

Promo
over as boas práticas de gestão
docum
mental nos serviços e organismos da
PCM.
Executtar a digitalização, rreprodução e
inutilizzação de documentos.

Organiizar e executar as taarefas inerentes à
recepçção, classificação, reegisto e
distribuição interna de co
orrespondência.

DAJD

Exxpediente

Co
orreio

Área de (im)provvável
existência de risccos
( embora não
u
detectados) de uma
passível
discricionariedad
de no
que toca ao
tratamento dos
processos da
Unidade Orgânicca

Ana Sassetti
(
(Directora
de
Serviços)

Assegu
urar o serviço de exxpedição de
corresp
pondência.

Praticaar os actos de exped
diente
adminiistrativo solicitadoss superiormente.

10
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Assegu
urar o funcionamen
nto do balcão de

Área de (im)provvável

atendimento nomeadameente nos

Meedidas a Adoptar
•

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

Normaas técnicas para

Aplicação
o dos manuais de

existência de risccos

uniform
mização de

procedim
mentos.

contacctos telefónicos, aviiso de

( embora não

proced
dimentos (ex: acesssos ao

corresp
pondência recebidaa e distribuição de

detectados) de uma
u

edifício
o).

jornaiss.

passível

R
Responsáveis

discricionariedad
de no
Contro
olar o acesso ao edifício, registando

que toca ao

as entrradas e saídas de visitantes e pessoal

tratamento dos

técnico
o.

processos da
Unidade Orgânicca

Prestar o apoio protocolaar e preparar

So
ofia Arantes de

evento
os (ex. assinatura dee protocolos,

Oliiveira (Chefe de

conferências de imprensaa, sessões públicas

RPCM

e tomaadas de posse).

Equipa
M
Multidisciplinar)

Garanttir o bom funcionam
mento das
Reuniõ
ões de Conselho de Ministros e de
Secretáários de Estado.

Gerir a correspondência eelectrónica da
caixa de
d correio da Secrettaria‐Geral de e
para o exterior através do
o endereço
relacoees.publicas@sg.pcm
m.gov.pt
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Meedidas a Adoptar

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

R
Responsáveis

Gerir a correspondência eelectrónica de e
para o exterior da caixa de correio do
Portal do Governo através do
www.p
portugal.pt

Assegu
urar a divulgação dee notas e
inform
mações internas.

RPCM
Assegu
urar o envio de Notas à Comunicação
Social e Arquivo, nomead
damente
Comun
nicados dos Conselh
hos de Ministros e
Notas relacionadas com aactividades dos
membros do Governo dep
pendentes da
PCM.

Manteer actualizados os co
ontactos do Portal
SGPCM
M através das listas:: Interna da PCM,
Gabineetes Governamentaais, Entidades e
Secretáários‐Gerais.

Dispon
nibilizar e manter acctualizados o
elenco
o e o Organograma do XVIII Governo
Constittucional, bem como
o o Organograma
da PCM
M e da SGPCM.
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Meedidas a Adoptar

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

R
Responsáveis

Actualiizar o Comunicado do Conselho de

RPCM

Ministros, as Notas intern
nas e a divulgação
de outra informação pertinente na página
inicial do
d Portal da SGPCM
M.

AUIN

Assegu
urar as funções de inspecção e

Área de (im)provvável

Adopção
o do Manual de Aud
ditorias do

auditoria, através da apreeciação da

existência de risccos

Sistema de
d Controlo Interno
o da

legalidade d a regularidad
de dos actos

(embora não

Administtração Financeira do Estado e

praticaados pelos serviços e organismos da

detectados) de uma
u

de Norm
mas de Procedimenttos Internos

PCM, ou
o sujeitos à tutela dos membros do

passível

como insstrumentos de trabalho.

Govern
no integrados na PC
CM, bem como

discricionariedad
de no

avaliarr a sua gestão e os sseus resultados,

que toca ao

Realizaçãão de auditorias atrravés de

atravéss do controlo de au
uditoria técnica,

tratamento dos

equipas multidisciplinares (mais do que

de desempenho e financeeiro

processos da

um elem
mento) com posterio
or verificação

Unidade Orgânicca

do trabalho efectuado.

S
Sérgio
Pereira
(Chefe de Equipa
M
Multidisciplinar)

Arquivo da
d documentação d
de todos os
trabalhos de auditoria (dosssier
permaneente / dossier correente) de
forma a permitir
p
que um técnico, que
não tenh
ha participado na au
uditoria e
sem conh
hecimento prévio d
da entidade
auditadaa, possa compreend
der as bases
de suporrte das decisões tom
madas e as
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Secretaria‐Geral

Unidade

Sub‐

Orgânica

Unidade
U

Principais Actividades

Riscos Identificados

Meedidas a Adoptar

Mecan
nismos de Contro
olo Interno

R
Responsáveis

conclusõ
ões obtidas.

AUIN

Utilização do procedimento
o do
contradittório, prévio à emisssão dos
relatório
os de auditoria, e qu
ue consiste
em dar conhecimento
c
préviio das
conclusõ
ões e recomendaçõees
provisóriias às entidades aud
ditadas,
possibilittando que esta livreemente se
possam pronunciar,
p
confirm
mando ou
contestando o afirmado.
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