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Parte I 

 

Caracterização da Actividade 
 
 

Missão 
 

O IEM, IP-RAM tem por missão a coordenação e execução da política de emprego na 

Região Autónoma da Madeira, promovendo a criação e a qualidade do emprego e 

combatendo o desemprego, através da implementação de medidas activas e da execução 

de acções de promoção do emprego. 

 

Atribuições 
 

São atribuições do IEM, IP -RAM: 

 

a. Promover as políticas de emprego da Região Autónoma da Madeira, contribuindo 

para a sua definição; 

b. Elaborar, executar, acompanhar e avaliar as medidas activas de emprego que 

sejam adequadas à execução das políticas de emprego; 

c. Gerir as verbas do Fundo Social Europeu atribuídas à Região e que estejam 

destinadas às áreas de emprego e coesão social; 

d. Promover o ajustamento entre a oferta e a procura de emprego, atendendo às 

necessidades do mercado de trabalho e às qualificações e experiência profissional 

dos desempregados registados;  

e. Proporcionar informação e orientação profissional; 

f. Receber os requerimentos para atribuição de prestações de desemprego e 

analisar a sua conformidade, nomeadamente no que respeita à involuntariedade 

da situação de desemprego;  

g. Efectuar os controlos que a lei determine em relação aos beneficiários de 

prestações de desemprego; 

h. Exercer as competências que lhe sejam atribuídas em matéria de entrada e 

permanência de cidadãos estrangeiros oriundos de países extracomunitários; 
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i. Tratar e sistematizar a informação e os dados referentes ao desemprego na 

Região, realizando os estudos, análises e projecções necessários ao melhor 

acompanhamento da situação e à procura constante das soluções mais 

adequadas; 

j. Promover e apoiar o acesso à mobilidade profissional, nomeadamente no espaço 

europeu; 

k. Credenciar as cooperativas, para os efeitos previstos na legislação cooperativa, e 

manter actualizados os dados referentes à sua legalização e actividades; 

l. Colaborar com entidades do sector cooperativo, ou com ele relacionadas, na 

realização de acções de formação e informação, bem como promover e apoiar a 

realização de estudos sobre o sector cooperativo; 

m. Exercer as competências em matéria de licenciamento e actividade das empresas 

de trabalho temporário que lhe sejam atribuídas por decreto legislativo regional; 

n. Promover actividades de carácter cultural, recreativo e desportivo, visando o 

aproveitamento dos tempos livres dos trabalhadores, quer através da utilização 

das instalações especialmente destinadas a esse efeito, nomeadamente a Zona de 

Lazer do Montado do Pereiro e o Parque Desportivo dos Trabalhadores, quer 

através da concessão de apoios a organismos vocacionados para o 

desenvolvimento de actividades nesta área; 

o. Assegurar o funcionamento das instalações referidas na alínea anterior, 

nomeadamente em termos de manutenção e gestão dos recursos humanos, 

definindo também as respectivas regras e condições de utilização pelos utentes;  

p. Exercer todos os demais poderes e competências que lhe sejam conferidos por lei 

ou delegados pelo Secretário Regional da tutela. 

 

 

Órgãos 
 
O IEM, IP-RAM é constituído por um órgão de direcção (Presidente, coadjuvado por duas 

Vice-Presidentes) e por um órgão de fiscalização (Fiscal único), ainda não criado. 

 

A criação do IEM, IP-RAM, surgiu na sequência da extinção do Instituto Regional de 

Emprego (IRE) ocorrida em 18 de Abril de 2009. 
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Enquanto não for aprovado o estatuto do Instituto agora criado, o seu modo de 

funcionamento, as competências dos seus órgãos e serviços e a respectiva estrutura 

interna será a constante da lei orgânica do IRE, conforme organigrama que a seguir se 

apresenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Outros Dados 
 

• N.º de trabalhadores cujos vencimentos são pagos por este serviço: 109 

 

• Valor do Orçamento no corrente ano:  

 

Rubricas Montantes (*) 

Funcionamento Normal 1.897.695,00 

Investimentos do Plano 9.576.558,00 

Total……….  11.474.253,00 

 
(*) – Montantes em euros 
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Parte II 
 

      

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 

 

1. Direcção de Serviços Administrativos e Financeir os (DSAF) 
 

A unidade orgânica identificada como DSAF é dirigida por um Director de Serviços, sendo 

que na sua dependência, apenas em termos de estrutura orgânica, estão afectas duas 

Divisões (cujas chefias não se encontram providas): a Divisão de Recursos Humanos e 

Expediente (DRHE) e a Divisão de Contabilidade e Património (DCP). 

 
Ainda em termos de estrutura, no âmbito da DRHE, funciona o Núcleo de Recursos 

Humanos (NRH), e o Núcleo de Expediente e Serviços Gerais (NESG). 

 

Dentro da DCP temos o Departamento de Contabilidade e Orçamento (DCO), o 

Departamento de Vencimentos (DV), o Departamento de Economato (DE), e o Núcleo de 

Património e Cadastro (NPC). 

 

Quanto ao quadro de trabalhadores afectos à DSAF, temos: 1 Director de Serviços, 2 

técnicos superiores, 1 chefe de departamento, 2 coordenadores especialistas, 4 

coordenadores técnicos e 4 assistentes técnicos. 

 

Atendendo ao facto das Divisões acima referidas nunca terem sido providas, os 

departamentos e núcleos a elas adstritos reportam directamente à DSAF. 

 

Após esta breve síntese sobre a estrutura orgânica associada à DSAF, no quadro abaixo 

indicado passamos a abordar as áreas criticas que em nosso entender merecem a devida 

atenção. 

 

Escala Risco 
Áreas Críticas 

Fraco Moderado Elevado 

1. Aquisição de Bens e Serviços  X  

2. Gestão de Tesouraria  X  
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3. Processamento de Vencimentos X   

4. Acumulação com outras funções X   

 

2. Gabinete de Actividades Promoção e imagem (GAPI)  – 
Núcleo de Novas Tecnologias (NNT) 

 

A unidade orgânica identificada como GAPI é dirigida por um Chefe de Divisão, sendo que 

na sua dependência está afecto o grupo de trabalho responsável pela gestão dos sistemas 

informáticos, representado pelo Núcleo das Novas Tecnologias – (NNT). Estão afectos ao 

referido Núcleo, 1 técnico superior e 2 técnicos de informática. 

 

Como componentes do sistema informático temos: 

• Rede estruturada; 

• Servidor de ficheiros; 

• Servidores de bases de dados; 

• Servidores Web; 

• Servidores de aplicações. 

 

 

Os potenciais riscos de corrupção e infracção conexas (Áreas Críticas) identificados foram 

os seguintes: 

 
Escala Risco 

Áreas Críticas 
Fraco Moderado Elevado 

5. Acesso à informação interna desde o 
exterior da rede 

X   

6. Acesso à informação interna na rede 
interna 

X   

 

3. Direcção de Serviços de Emprego (DSE) 
 

A unidade orgânica identificada como DSE é dirigida por um Director de Serviços, sendo 

que na sua dependência estão afectas três Divisões: a Divisão de Promoção de Emprego 
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(DPE), a Divisão de Promoção de Emprego, a Divisão de Programas de Emprego e 

Desenvolvimento Local (DPEDL) e a Divisão de Acompanhamento e Controlo (DAC). 

 
A DSE tem como competências promover a concepção, a adequação à realidade do mercado 

de emprego e a actualização permanente dos instrumentos técnico-normativos necessários à 

dinamização da oferta e da procura de emprego, designadamente: 

 

• Recolher e organizar informação sobre oportunidade de criação de postos de trabalho 

e proceder à sua divulgação; 

• Conceber, propor e gerir programas de apoio à criação de postos de trabalho, de 

integração na vida activa e programas integrados de formação e emprego; 

• Zelar pelo cumprimento dos objectivos traçados pelo Plano Regional de Emprego, no 

que se refere às medidas de emprego; 

• Gerir os programas específicos da área do emprego nomeadamente os co-financiados 

pelo Fundo Social Europeu; 

• Assegurar a articulação necessária com as entidades gestoras do Fundo Social 

Europeu no âmbito das respectivas competências. 

 
A DSE, no âmbito das atribuições, efectua a análise das candidaturas às medidas de 

emprego, a colocação dos candidatos e o acompanhamento dos projectos apoiados. 

Tem afecto 1 Director de Serviços, 2 Chefes de Divisão, 4 técnicos superiores que 

trabalham a tempo inteiro com a análise de candidaturas e 4 técnicos superiores que 

trabalham a tempo inteiro no acompanhamento das medidas de emprego, 2 técnicos de 

emprego que fazem o ajustamento entre a oferta e a procura no âmbito das medidas e 7 

assistentes técnicos a quem compete o arquivo, atendimento e verificações administrativas 

nalguns casos. 

 

Identificação de Áreas Criticas 

 

 
 

 

Escala Risco 
Áreas Críticas 

Fraco Moderado Elevado 

7. Análise e Acompanhamento de Processos 
de Candidaturas dos Programas de 
Emprego 

 X  
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Parte III 
 

Medidas Preventivas de Risco 
 

Identificadas as áreas críticas de actividade, prossegue-se com a exposição das medidas 

que poderão ajudar a prevenir a ocorrência dos riscos associados à corrupção e infracções 

conexas.   

 

DSAF 

1. Aquisição de Bens e Serviços 
 

• Aquisição de Bens 
 

As compras são realizadas pelo Departamento de Economato (DE), com base na 

identificação interna de necessidades com a qual se inicia um processo de aquisição 

fundamentado em normas e procedimentos aplicáveis no âmbito da Contratação Pública 

(CCP). 

 
Envolvida num conjunto de procedimentos considerado de “risco moderado”, esta área de 

competências merece especial atenção no que concerne ao princípio da segregação de 

funções, sobretudo no que diz respeito ao registo operacional e do registo contabilístico como 

forma de minimizar a probabilidade de ocorrência de situações que poderão desvirtuar os 

princípios da contratação pública.  

 

O processo de recepção é desenvolvido por elemento não afecto ao DE, que procede à 

respectiva verificação quantitativa e qualitativa dos bens, através de uma cópia da 

“Encomenda a Fornecedores” sem evidenciação das quantidades encomendadas – 

“Documento de Conferência” (fornecido pelo DE), limitando-se assim à realização de 

contagem isenta de qualquer realidade comparativa. 

 

Verificada a conformidade dos bens em questão, é afixado no “Documento de 

Conferência” a seguinte menção: “Recebido”, cargo, subscrição e data. 
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Após a recepção dos bens, as facturas e respectivas “Encomenda a Fornecedor” (original 

emitido pelo DE ao fornecedor) são remetidas directamente ao DCO para serem 

registadas no sistema informático “SIAG-AP”, sabendo-se assim a qualquer momento o 

valor das dívidas a pagar a fornecedores.  

 

Verificada a concordância entre os bens solicitados (Factura e “Encomenda a Fornecedor”) 

e recebidos (“Documento de Conferência”), o DCO procede ao registo da situação de 

“Conferido” no sistema informático (SIAG-AP). Neste processo é ainda afixado na 

respectiva factura a seguinte menção: “Conferido”, cargo, subscrição e data. 

 

Consumado todo o processo de conferência, registo operacional e contabilístico, a 

Directora de Serviço Administrativos e Financeiros deve aprovar o processo de 

conferência, na presença de todos os elementos de suporte disponíveis (Factura, 

“Encomenda a Fornecedor” e “Documento de Conferência”) apondo na respectiva factura 

o carimbo com a seguinte menção: “Visto”, subscrição e data. 

• Contratação Pública – “Preço/Qualidade “ 
 
A outro nível, e ainda considerando a ampla margem de decisão gestionária, nomeadamente 

na aquisição por ajuste directo, é importante, tendo em vista a sustentação das decisões em 

termos de avaliação da relação qualidade – preço e o controlo de eventuais desvios a essa 

regra de boa gestão, o conhecimento, permanentemente actualizado das condições do 

mercado, seja em termos de preços, seja em termos de qualidade dos produtos.  

 

Procurar-se-á proceder à institucionalização de uma pesquisa sistemática dos preços e 

condições praticados pelo mercado relativamente aos bens e serviços habitualmente 

adquiridos ou que se projecte adquirir, de forma a sustentar decisões adequadas tendo em 

conta os critérios da economia, eficiência e eficácia. 

 

• Constituição do júri dos procedimentos de contrataç ão 
 

Com competências ao nível da preparação do procedimento contratual público, no âmbito 

das propostas de nomeação do Júri, deve a DSAF propor ao Presidente do “IEM, IP-RAM”, 

um número mínimo de três elementos. 



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO – IEM, IP -RAM 

 

 10/16 

01 

18/12/2009 

 
Neste processo, a ocorrência da nomeação persistente dos mesmos elementos do Júri, pode 

em algum momento, ser julgado como menos correcta em função da reserva do princípio de 

igualdade de oportunidades.  

 

Como salvaguarda da ocorrência deste cenário, a DSAF, através da respectiva Directora 

de Serviços, propõe a nomeação dos elementos de Júri, de acordo com o princípio da 

rotatividade dos mesmos. 

 

Note-se ainda que este procedimento está limitado em função dos recursos Humanos 

existente no IEM, IP-RAM, com competências nestas áreas. 

 

• Declaração de Interesses  
 
A Contratação Pública está vinculada a determinados princípios e procedimentos 

administrativos consubstanciados num conjunto de regras jurídico/legais. Assim todos os 

intervenientes que, directa ou indirectamente, se encontram ligados a esses procedimentos 

estão sujeitos ao cumprimento dos mesmos, sob pena dos princípios consagrados no CCP 

serem desvirtuados.  

 

Nestes termos, e no sentido de consciencializar, particularmente os elementos que 

constituem o Júri do procedimento, das obrigações a que estão sujeitos, é solicitado pela 

DSAF aos mesmos a entrega da “Declaração de inexistência de Interesses particulares”, a 

incluir no dossier da contratação em causa. 

 

2. Gestão da Tesouraria 
 
De todas as funções de um organismo os meios monetários são os mais vulneráveis, a ponto 

de, eventualmente, serem objecto de utilização imprópria por trabalhadores que a qualquer 

nível, executem funções nesta área. 

 

 

Para minimizar tais riscos é necessário possuir um sistema efectivo de controlo interno 

sobre a movimentação de fundos, o qual requer, à partida, uma separação completa entre 

as funções de Tesouraria e Contabilidade.  
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Assim a guarda e manuseamento de fundos deve estar sob a supervisão do Tesoureiro e 

os registos de controlo e exame das operações contabilísticas sob o controlo da 

Contabilidade. 

 

Este procedimento está instituído neste organismo, conforme previsto no “Manual de 

Controlo Interno”. 

 

• Reconciliações bancárias 
 
O processo de reconciliação bancária é totalmente realizado por um elemento da 

Contabilidade, o qual não tem acesso às contas-correntes e à Tesouraria, garantindo-se 

assim, o princípio da segregação de funções. 

 

A reconciliação bancária implica, o devido cruzamento dos movimentos contabilísticos do 

sistema informático “SIAG-AP” e os extractos bancários, concluído com a respectiva 

“picagem” nos casos de conformidade e o registo da data de movimento e número 

constante no extracto bancário. 

 

Nos casos em que ocorrem divergências entre saldos contabilísticos e saldos 

apresentados nos extractos bancários, os serviços de contabilidade (DCO) devem apurar e 

identificar os movimentos contabilísticos que justifiquem inequivocamente estas 

diferenças, procedendo ao seu registo no próprio sistema informático. 

 

As reconciliações bancárias, são conferidas pela Directora de Serviços Administrativos e 

Financeiros (DSAF). 

 

3. Processamento de Vencimentos 
 

Esta área, em termos teóricos, comporta alguns riscos, designadamente de se cometerem 

algumas infracções como, processar de forma continuada vencimentos a trabalhadores, ou a 

alguém por eles, que já não se encontrem ao serviço da Instituição ou ainda que as ausências 

não sejam registadas ou sejam mal registadas quando acarretam prejuízo para o trabalhador. 

 

Como medida preventiva, foi implementado nestes serviços um sistema de segregação de 

funções que diminuirá a probabilidade destas problemas ocorrerem.      
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Pretende-se que as diversas tarefas que esta função implica não estejam concentradas 

num só trabalhador, ou seja nenhum trabalhador deve ter a possibilidade de ser o 

responsável de uma operação desde o início até o seu termo.  

 

Passamos a apresentar, em termos sintéticos, o processo implementado: 

 

• Os documentos comprovativos da ocorrência de situações com implicação nos 

vencimentos (férias, faltas, licenças alteração do n.º de titulares, de dependentes e 

outras) são registadas por um trabalhador afecto ao NRH, através da aplicação 

informática SIAG – Sistema Integrado de Apoio à Gestão que, de forma integrada, 

gere as áreas de recursos humanos, contabilidade, stocks e património deste 

organismo. 

• Tais registos são confirmados pelo coordenador desta área, sendo que no que 

respeita à assiduidade é feito um cruzamento desta informação com os registos 

extraídos do “relógio do ponto”  

• Todos os registos são autorizados, na aplicação informática, através do director 

financeiro, sempre mediante os respectivos documentos de suporte. 

• Ao “Departamento de Vencimentos” cabe lançar no SIAG as horas extraordinárias, 

as ajudas de custo e outros abonos devidos, os quais já se encontram autorizados, 

em suporte de papel, pelo dirigente máximo do Serviço e efectuar o 

processamento das remunerações.  

• Todos estes lançamentos são autorizados no SIAG pelo director financeiro, 

sempre mediante os documentos de suporte. 

• À Tesouraria cabe extrair do SIAG o documento “Autorização de Pagamento” que 

vai ser visado prelo director financeiro e autorizado pelo dirigente máximo do 

serviço. 

• Segue-se a fase de pagamento que se efectua através de transferência bancária. 

• Procede-se ainda à verificação da evolução mensal do n.º de trabalhadores e do 

total de vencimentos ilíquidos, a qual é efectuada por trabalhador que não tem 

interferência na elaboração da “Folha de Vencimentos”.                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO – IEM, IP -RAM 

 

 13/16 

01 

18/12/2009 

4. Acumulação com outras funções 
 
 
A acumulação de funções dos trabalhadores da administração pública com outras funções, 

quer públicas, quer privadas pode acarretar situações com alguma propensão a comprometer 

valores como: a imparcialidade e a transparência.  

 

Para ajudar a prevenir tais situações, e de resto como determina o Art.º 27.º, 28.º e 29.º do 

DL n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, todos os trabalhadores que se encontram nestas 

condições solicitaram a devida autorização ao dirigente máximo do serviço.  

 

Para além do cumprimento da lei pretendeu-se alertar para a necessidade de assegurar 

aqueles princípios e garantir, em todos os casos, a prevalência do interesse público. 

 

Torna-se necessário a sensibilização sistemática de todos, em particular os dirigentes, 

para o controlo das situações de acumulação, ainda que autorizada, para se obviar 

qualquer desvio às regras atrás referidas. 

 

NNT 
5. Acesso à informação interna desde o exterior da 

rede 
 
Para garantir a segurança da informação foi implementado um sistema de segurança – 

Firewall – que limita os acessos desde o exterior (correio electrónico, acesso ftp a pessoas 

autorizadas mediante utilização de nome de utilizador e palavra passe, acesso http e https) 

e regista as conecções do exterior para o interior e vice-versa. 

 

6. Acesso à informação interna na rede interna 
 

Para garantir a segurança da informação definiu-se dois atributos por utilizador (nome de 

utilizador e palavra passe) de forma a limitar o acesso à mesma. 
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A informação encontra-se concentrada em bases de dados e no servidor de ficheiros 

sendo que o acesso à mesma depende das permissões atribuídas aos utilizadores. 

 

Estas permissões são definidas pelos Directores de Serviços ou Chefes de Divisão (no 

caso das unidades orgânicas que não estejam afectas a uma Direcção de Serviços).  

  

 

DSE 

7. Análise de candidaturas e acompanhamento dos 
Programas de Emprego  

 
 

• Segregação de Funções  
 

De acordo com o princípio da segregação de funções, o trabalhador não deve controlar 

todas as fases inerentes a uma operação, ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser 

executada por pessoas e sectores independentes entre si, possibilitando a realização de 

uma verificação cruzada. Dessa forma, os trabalhadores responsáveis pela análise dos 

processos de candidatura não devem participar nas verificações administrativas e no local, 

pois este procedimento visa atestar, face aos dados constantes da aprovação, que os 

dados constantes da aprovação das candidaturas reflectem a correcta aplicação dos 

montantes atribuídos. 

 

O princípio básico de um sistema de controlo interno que consiste na separação de 

funções potencialmente conflituantes é respeitado na DSE existindo total segregação ao 

nível funcional, a partir de Setembro de 2009, sendo que no período anterior existia a 

segregação por trabalhador. 

 

A DSE tem uma estrutura segregada em:  

 

- Divisão de Promoção de Emprego (DPE):  com competências na análise de 

candidaturas de todas as medidas activas de emprego e sendo formada por um chefe de 

Divisão, 4 técnicos superiores e 3 assistentes técnicos.  
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- Divisão de Acompanhamento e Controlo (DAC)  com competências na área de 

acompanhamento dos projectos aprovados efectuando, nomeadamente as verificações 

administrativas da despesa e verificações no local. Esta divisão é constituída por um Chefe 

de Divisão, 4 técnicos superiores e 4 assistentes técnicos. 

 

• Decisão sobre Concessão de Apoios 
 

A decisão, em matéria de concessão dos apoios financeiros, é fundamentada 

salvaguardando-se o interesse público, a igualdade de oportunidades e a livre 

concorrência. 

 

 A livre concorrência pressupõe a igualdade de condições entre os concorrentes, e estas 

estão claramente evidenciadas nas Portarias das Medidas Activas de Emprego, para além 

das informações disponibilizadas pelos Serviços de Atendimento e no Sitio do IEM. 

 

A fixação de limites normativos parte da premissa de que a actuação do Estado não crie 

distorções no mercado e é nesse sentido que as medidas activas de emprego seguem a 

regra de minimis sendo que todos os processos alvo de aprovação são comunicados ao 

Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) para controlo dos montantes a atribuir a uma 

mesma entidade.  

• Controlo Interno Normalizado 
 

As actividades de controlo estão previstas nos manuais de procedimentos de todas as 

medidas activas de emprego, a funcionar e documentadas, nos processos, de forma 

adequada. 

 

O Sistema de Identificação e Gestão dos Programas de emprego (SIGPE) está em 

actualização prevendo-se a curto prazo a integração do sistema de controlos internos 

automatizados com monitorização em tempo real pela gestão e melhoria contínua. 

 

O Núcleo de Novas Tecnologias (NNT) está a desenvolver controlos nas diferentes fases 

do processo incluindo a informação sobre os controlos estabelecidos a um nível 

hierárquico superior, de forma a prevenir quaisquer riscos, incluindo quem os faz e a 

segregação de funções. Inclui-se nesta fase a garantia e a qualidade dos dados e 

segurança do SIGPE. 
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• Igualdade de Oportunidades 
 

Em matéria de igualdade de oportunidades referimos que ao nível da colocação dos 

desempregados é tida em conta esta questão com as normas constantes do Centro 

Regional de Emprego (CRE). 

 

• Declaração de Interesses 
 
Todos os trabalhadores afectos ao processo de análise e acompanhamento assinam uma 

declaração de inexistência de interesses particulares, a incluir nos respectivos processos. 

 

• Outros aspectos relevantes 
 
Relativamente aos programas de emprego, existe um Manual de Procedimentos que 

contempla todas as fases do processo, desde a recepção das candidaturas, análise de 

candidatura, critérios de selecção, aprovação, elaboração dos Termos de 

Aceitação/Contrato, Termos de Responsabilidade, análise dos pedidos de pagamento, 

autorização e ordens de pagamento, acompanhamento, restituições, publicidade e 

procedimentos para a monitorização da implementação das recomendações resultantes de 

auditorias. 


