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Justtificação

Em
m cumprimen
nto da Reco
omendação n.º 1/2009, publicada nna 2.ª Série do ”Diário da
d
Re
epública”, n.ºº 140, de 22
2 de julho de
e 2009, aprovada pelo C
Conselho de Prevenção da
d
Co
orrupção (CP
PC), em 1 de julho de 2009 sob
bre “Planos de gestão de riscos de
d

co
orrupção e infrações cconexas”, fo
oi aprovado, por Desppacho do Excelentíssim
E
mo
Co
onselheiro Presidente
P
de
e 30-10-200
09, o Plano de prevençção de risco
os de gestã
ão,
inccluindo os riscos
r
de co
orrupção (PP
PRG) da Direcção-Geraal do Tribun
nal de Conta
as
(DGTC), Sede e Secções R
Regionais.
Aq
quela Recomendação

insere-se no âmbito da atividaade do CP
PC, entidad
de

administrativa independen
nte, de âmb
bito naciona
al, a funcionnar junto do
o Tribunal de
d
Co
ontas, criada
a pela Lei n
nº 54/2008, de
d 4 de settembro, no ddomínio da prevenção da
d
corrupção e inffrações cone
exas.
A Recomendaç
R
ção estabele
ece:
“Os órgãoss máximos dass entidades geestoras de dinnheiros, valores ou
patrim
mónios públiccos, seja quall for a sua na
atureza, devem
m, no prazo de
d 90
dias, elaborar plannos de gestão de riscos de corrupção
c
e innfracções con
nexas,
contendo, nomeadaamente, os seg
guintes elemen
ntos:
Identificaçãão, relativameente a cada árrea ou departaamento, dos riscos
r
de corrrupção e infr
frações conexa
as;
Com base nna referida ideentificação dee riscos, indiccação das med
didas
adota
adas que prevvinam a sua ocorrência
o
(po
or ex., mecannismos de con
ntrolo
intern
no, segregaçãão de funçõees, definição prévia de ccritérios gera
ais e
abstra
atos, designaddamente na co
oncessão de benefício públiicos e no recu
urso a
especcialistas externnos, nomeaçã
ão de júris difeerenciados paara cada conccurso,
progrramação de açções de forma
ação adequada
a, etc.);
Definição e identificaçã
ão dos vário
os responsáveeis envolvido
os na
gestão
o do plano, soob a direção do
d órgão dirig
gente máximo;;
Elaboração anual de um relatório sobrre a execuçãoo do plano.”
O presente relatório sumarria o enquad
dramento e metodologia
m
dda análise dos relatórioss e
ma
apas parcela
ares de aco
ompanhamen
nto da execução e bem
m assim, as conclusões e
reccomendaçõe
es aprovadass no âmbito da análise efetuada
e
à exxecução, no
o ano de 2011,
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do
o Plano de Prrevenção de Riscos de Gestão.
G
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Introdução
o

O TC enquanto
e
in
nstituição su
uperior de controlo financeiro extterno tem especial
e
preocupa
ação na cria
ação de meccanismos de
e conhecime
ento, compreeensão e mitigação
m
dos risco
os associados à sua ativid
dade.
Nesse se
entido, a opç
ção decorren
nte das especiais responsabilidades dda DGTC, enquanto
serviço de
d apoio à atividade do T
Tribunal, refle
etiu-se no rec
conhecimentto da necess
sidade e
aprovaçã
ão do Plano de Prevençção dos Ris
scos de Gestão (PPRG)), o qual pos
ssui um
vasto âm
mbito, abarc
cando os risscos de ges
stão incluind
do, de mod o relevante, os de
corrupção e infrações
s conexas.
No âmbitto da aplicaç
ção do Despa
acho nº 36/2
2009-GP, de 30 de outubbro, designad
damente
da Parte
e IV – acom
mpanhamentto, avaliação
o e atualiza
ação do plaano, procede
eu-se à
elaboraçã
ão do relattório de ava
aliação da execução do
d PPRG, rreportada a 31 de
dezembrro de 2011, assim
a
dando
o também cu
umprimento à Recomenddação n.º 1/2
2009, do
CPC, de 1 de julho de
d 2009, sob
bre planos de
e gestão de riscos de coorrupção e in
nfrações
conexas..

Metodologia
a

A metodo
ologia para análise
a
da exxecução do PPRG,
P
relativa ao ano dee 2011, alice
erçou-se
em três objetivos; da
a integralida
ade, abarcan
ndo todos os
s serviços oobjeto do PP
PRG, da
segregaçção por na
atureza, pro
ocedendo ao tratamentto específicco dos mapas de
acompan
nhamento e dos relatório
os parcelares de execuç
ção, consoannte os tipos e graus
de risco,, e da espe
ecialização, ao analisar os graus de consecuçã
ção e os res
sultados
obtidos à data do rep
porte.

Grau de
e
colaboração
o

A elabora
ação do rela
atório de exe
ecução de 2011 assento
ou na informaação e conffirmação
dos mecanismos de co
da existê
ência e da continuidade
c
ontrolo existeentes — atra
avés da
totalidade
e dos mapas de acomp
panhamento —, identifica
ados no PPR
RG e nos re
elatórios
parcelare
es de execu
ução. A info
ormação co
onstante des
stes elemenntos, para além
a
de
evidencia
ar indicadorres de efet ividade, tam
mbém transmite ao órggão de ges
stão as
conclusõ
ões da anális
se efetuada, o estado dos trabalhos, as dificuldaddes encontra
adas e a
forma co
omo se suge
ere que seja
am colmatadas, evidenciando concluusões (prelim
minares)
alcançad
das antes do término da vvigência do plano.
p
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Dos re
elatórios

Glo
obalmente, os
o relatórios parcelares de execução
o patenteiam
m evidências comprovada
as

de e
execução

ou comprováveis e demon
nstram a pre
eocupação dos
d dirigentees com a co
onsecução do
os
ob
bjetivos do PPRG,
P
tradu
uzidas num exercício cuidado
c
e coonstante do
os deveres de
d
pre
evenção e de vigilânccia, converg
gente com a continuiddade da en
ntidade e da
d
org
ganização.
Oss mesmos corroboram,
c
no essencial, a informação colhid a através dos
d
mapas de
d
acompanhame
ento, fornece
endo-lhes o enquadram
mento às pproblemáticas
s específica
as.
De
estaca-se a preocupação
p
o e enfoque em
e matérias como o reg isto das reco
omendaçõess e
partilha de informação, o controlo de
seu acompanh
hamento, o e
esforço de permanente
p
d
qualidade do trabalho de
e fiscalização
o, designadamente, atra
ravés de ins
strumentos de
d
controlo de qu
ualidade e a necessida
ade de se estabelecer
e
uma tipifica
ação uniform
me,
em
mbora não ex
xaustiva, de cconflitos de interesses.

Con
nclusões

Da
a análise efettuada resulta
am as seguin
ntes conclusões:
1) A índole e a nature
eza dos Serv
viços de Apo
oio do Tribunnal de Conta
as corporizam
m,

lato sen
nsu, o “ambi
biente de con
ntrolo” da org
ganização, ssendo aquele
es Serviços os
o
pilares fundamentaiis do modelo
o de gestão de
d riscos;
2) Os dirig
gentes man
nifestam-se preocupados
p
s com a preevenção de situações de
d
risco, te
endo remetid
do na totalidade os mapa
as de acomppanhamento dos riscos de
d
gestão;
3) A execu
ução do PPR
RG conduziu
u a um aperfe
eiçoamento global dos procedimento
p
os,
o que se
s traduz, e m certos casos, na ado
oção de novaas medidas de prevençã
ão
dos risc
cos de gestã
ão, já em 2011, perspetivando-se a addoção de outras;
4) As medidas adota
adas foram entendidas e integradaas na estrutura formal e
informa
al da organizzação como adequadas para reduzirr os riscos no
n âmbito do
os
quais foram
f
previistas, atenta
a a pretensão evidentte da sua manutençã
ão,
sugerindo-se até em
m relação a algumas
a
o re
eforço da resspetiva execu
ução;
5) O grau de consecu
ução global do PPRG, em
e 2011, foii de 84% o que evidenccia
uma adesão
a
conssistente à realização do plano; contudo, é evidente a
necessidade de m
manutenção do esforço para os meecanismos de controlo a
desenvolver.

5

Tribun
nal de Contas
C
Di
Direção-Gerral
Gabine
ete de Auditoria Interna

Relattório síntese
Recomendações
s

Presente
e a análise efetuada e as conclusõ
ões explana
adas formulaam-se as se
eguintes
recomendações:
1) A manutençã
ão da comisssão de coord
denação dos
s sistemas dde gestão de
e risco e
d controlo, à qual com
de
mpetiria a função
f
de apoio
a
à gesstão, no âm
mbito da
d
definição
da filosofia de g
gestão de ris
scos e de co
ontrolo e, corrporizar a função de
p
prevenção
do
o risco opera
acional;
2) A condensaç
ção num só
ó instrumento
o dos princíípios constaantes do Código de
É
Ética
da IN
NTOSAI (IS
SSAI 30), incluindo as
a orientaçções deonto
ológicas
s
subsequente
s, bem co mo as linh
has de orie
entação em matéria de
d ética
p
profissional
para
p
todos o
os trabalhadores ao serv
viço do Tribbunal de Con
ntas, na
s
sequência
do
os estudos jjá elaborado
os, o que poderia constittuir igualmen
nte uma
r
referência
pa
ara o público
o no que re
espeita ao padrão
p
de coonduta exigíível aos
S
Serviços
de Apoio
A
no seu
u relacionam
mento com terceiros;
3) A orientação
o aos Serviçços de Apoio
o no sentido
o de continuuarem preoc
cupados
c
com
a gestã
ão dos risco
os devendo ser incrementadas as aações assen
ntes nos
s
seguintes
pila
ares:
a. A permanente se
ensibilização e a criação de um sentiddo ético adeq
quado à
missão do TC e d
dos serviços de apoio;
b. A pe
ermanente m
monitorização
o dos proces
ssos assegurrando a segregação
de fu
unções;
c.

A coo
operação en
ntre serviços;;

d. Na perspetiva do
o autocontrolo, a intensific
cação das auuditorias inte
ernas.
4) No
N sentido de
d reforçar a eficácia operacional dos mecannismos existentes e
p
procurar
a introdução de outros que continuem a ajudar a prrevenir ou mitigar os
r
riscos
de ge
estão assocciados à corrrupção e in
nfrações connexas, suge
ere-se a
r
revisão
do PP
PRG, atualizzando-o;
5) Que
Q no caso
o de atividad
des comuns a várias unidades orgânnicas ou que
e devam
s desenvo
ser
olvidas em ccolaboração, o PPRG identifique o responsáv
vel pela
c
coordenação
o;
6) A continuaçã
ão de ações de divulgaçã
ão do PPRG
G e prestaçãoo de esclarecimento
a todos os trabalhadorres de form
ma a garanttir o envolvvimento de todo o
o
organismo;
7) Que
Q
se pro
oceda a um
ma articulaçã
ão integrada
a do PPRG
G com o pllano de
a
atividades
e os
o demais in
nstrumentos de gestão.
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