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1. Enquadramento   

 

 

 

 

 

 

 
Em cumprimento da Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da 

Corrupção (C.P.C.), a Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da 

Madeira, elaborou o seu Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que 

entrou em vigor em 07/01/2016.  

 
O referido Plano foi divulgado internamente a todos os seus trabalhadores para efeitos de 

execução. 

 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas é, assim, um instrumento de 

gestão fundamental que permite aferir a eventual responsabilidade que ocorra na gestão de 

recursos públicos.  

 

Decorrido um ano sobre a sua elaboração, e em conformidade com o estabelecido na 

Recomendação do C.P.C., a AT-RAM elaborou o presente Relatório Anual de 

Monitorização, com a realização do ano de 2016, tendo em vista a avaliação das medidas de 

prevenção propostas. 

 

O presente relatório está estruturado em quatro partes. Na primeira parte é efetuado o 

enquadramento, na segunda parte é indicado o organigrama da AT-RAM, na terceira parte é 

efetuada uma avaliação das medidas de prevenção constantes no Plano de Gestão de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas e na quarta parte a conclusão. 
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2. Organigrama   
 

 
 
 
A organização interna dos serviços da AT-RAM obedece ao modelo organizacional 

hierarquizado em todas as áreas de atividade. 

 

A Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da RAM, estrutura-se em: 

 

 Serviços centrais onde se incluem: 

 

 Unidade orgânica nuclear; 

 Divisões; 

 Serviços de apoio técnico e administrativo 

 

 Serviços desconcentrados onde se incluem: 

 Serviços de finanças. 

 

DIRETOR 

REGIONAL

SUBDIRETOR

DPCG DERAD DPJCPC DJT

SAG GZF

Funchal - 1 Funchal - 2 Câmara de Lobos Machico Santa Cruz Ponta de Sol

Porto Santo Calheta Ribeira Brava Santana
São 

Vicente
Porto Moniz

DSIT
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Compõem a AT-RAM, 1 diretor regional, 1 subdiretor regional, 7 unidades orgânicas [(1 

Direção de Serviços (DSIT), 4 divisões (Divisão de Pareceres Jurídicos, do Contencioso e 

Procedimentos Criminais; Divisão de Justiça Tributária; Divisão de Planeamento e Controlo 

de Gestão e Divisão de Estudos Recolha e Análise de Dados); 1 Serviços de Apoio Técnico e 

Administrativo; 1 Gabinete de Apoio à Zona Franca)] e 12 Serviços de Finanças (Nível 1 e 

2). 

 
Nos termos do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2015/M, de 28 de maio, a Secretaria 

Regional das Finanças e da Administração Pública integra na sua composição a AT-RAM.  

 

A AT-RAM corresponde à nova designação atribuída à Direção Regional dos Assuntos 

Fiscais, cuja estrutura orgânica foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 29-

A/2005/M, de 31 de agosto, sendo posteriormente alvo de reestruturação através do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 2/2013/M, de 1 de fevereiro e finalmente pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 14/2015/M, de 19 de agosto, diploma em vigor.  

 

O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, aprovado pela Lei n.º 

13/91, de 5 de junho, e revisto pelas Leis n.º 130/99, de 21 de agosto, e 12/2000, de 21 de 

junho, e ainda a Lei das Finanças Regionais, aprovada pela Lei n.º 13/98, de 24 de fevereiro, 

alterada pelas Leis Orgânicas n.º (s) 1/2007, de 19 de fevereiro, e 1/2010, de 29 de março, 

clarificam e elencam os poderes próprios concedidos às Regiões Autónomas em matéria 

tributária pela Lei Constitucional. 

 

 A AT-RAM, no exercício das suas competências, respeita o princípio da unidade do sistema 

fiscal e os princípios da coordenação, partilha e reciprocidade com Autoridade Tributária, 

sem prejuízo de o exercício da sua atividade se pautar pelo respeito dos princípios e normas 

da autonomia fiscal, aplicáveis à Região Autónoma da Madeira. 
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3. Avaliação das medidas de prevenção 

 

 

 

Na senda das preocupações manifestadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) e 

que estiveram na sua origem, a AT-RAM, considerando o Plano apresentado no início de 

2016, tem vindo a desenvolver diversos instrumentos, que contribuem para uma boa “gestão 

da integridade”.  

 

Neste sentido, desde 2016, a AT-RAM, possuí um Código de Ética e Normas de Conduta 

com a finalidade de enquadrar os princípios estruturantes e valores centrais da organização 

num conjunto de regras éticas e deontológicas, enquanto modelo comportamental a observar 

na atividade quotidiana dos seus colaboradores, de molde a promover uma imagem de 

responsabilidade, seriedade e excelência da AT-RAM.  

 

As suas regras visam assegurar a prática de condutas profissionais de elevado padrão moral e 

de cultura dos valores, por parte de todos os colaboradores da AT-RAM, em complemento 

das disposições legais e regulamentares aplicáveis.  

 

Estas mesmas regras constituem ainda uma referência para o público em geral no que respeita 

ao padrão de conduta exigível aos colaboradores da AT-RAM no seu relacionamento com 

terceiros.  

 

A respetiva metodologia permitiu o envolvimento de toda a organização e promoveu a 

temática da prevenção da corrupção no seio da AT-RAM. 
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Para a análise da graduação dos riscos considerou-se duas variáveis, a probabilidade de 

ocorrência das situações que comportam o risco e o impacto previsível que as infrações 

podem suscitar, de acordo com a seguinte tabela: 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar a probabilidade de ocorrência foi graduada da seguinte forma: 

 

E o Impacto previsível na organização foi graduado do seguinte modo: 

 

Elevado: Quando da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros 

e de imagem significativos para o Estado e a violação grave dos princípios associados ao 

interesse público, lesando a credibilidade do organismo e do próprio Estado; 

Moderado: A situação de risco pode comportar prejuízos financeiros e de imagem para 

o Estado; 

Baixo: A situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos 

financeiros e de imagem ao Estado, não sendo as infrações suscetíveis de ser praticadas 

causadoras de danos relevantes na imagem e operacionalidade da instituição. 

 

 

Elevada Moderada Baixa

Elevado Muito Elevado Elevado Moderado

Moderado Elevado Moderado Baixo

Baixo Moderado Baixo Muito Baixo

Impacto 

Previsível 

MATRIZ DE RISCO
Probabilidade de Ocorrência

Elevada: O risco decorre de um processo corrente da organização;   

Moderada: O risco está associado a um processo esporádico da organização que se 

admite que venha a ocorrer ao longo do ano;  

Baixa: O risco decorre de um processo que apenas decorrerá em circunstâncias 

excecionais. 
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MATRIZES  

 

DE  

 

MONITORIZAÇÃO 

 

 DA 

 

EXECUÇÃO 

 

DO 

 

PLANO DE GESTÃO 

 

DE 

 

RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

 

 

 

 

Todas as Unidades Orgânicas da AT-RAM 
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PO IP GR

Conflito de interesses

Tratamento privilegiado de familiar ou amigo ou de 

alguém com quem tenha um interesse particular 

(contabilistas, consultores, advogados, 

procuradores/representantes) na tramitação de 

processo ou na tomada de decisões.

Mod Mod Mod

Pomover acções de sensibilização de 

impedimentos/incompatibilidades no 

procedimento .                                       

Promover o registo informático dos 

conflitos de interesse declarados pelos 

trabalhadores.

Administração a 

todos os 

trabalhadores do 

Curso de Normas 

de Conduta e 

Politicas de 

Segurança da 

Informação       

AT-RAM

x

Emissão de certidões manuais Certificação irregular dos elementos verificados. Mod Elev Elev
Arquivo de cópia do requerimento e 

certidão em pasta específica.

Norma de 

procedimento de 

arquivo de todas 

as certidões de 

dívida e 

respetivo 

requerimento

x

Informação Dever de Sigilo

Fornecimento de informação não autorizada a 

terceiros com o objetivo de obtenção de vantagens 

pessoais.

Mod Elev Elev

Melhorar o processo de deteção de 

violações do dever de sigilo dos 

trabalhadores da AT-RAM.         

Avaliar os níveis de segurança e 

controlo de acesso aos arquivos.

Organização Arquivo 
Desaparecimento de documentação e de 

processos.
Mod Mod Mod

Fomentar a desmaterialização 

documental e processual. 

Fase inicial de 

implementação 

do GPS

x

Serviços Atendimento presencial 

Encaminhamento interessado de 

contribuinte/utente para serviços privados de 

consultadoria ou contabilidade. 

Mod Mod Mod

Divulgar através da INTERNET o 

Código de Conduta da AT-RAM. 

Promover a rotatividade de 

trabalhadores com relação direta com 

os utentes. Reforçar a frequência de 

cursos na área do atendimento. 

Divulgação do 

código de 

Conduta da      

AT-RAM

x

Inspeção Tributária Realização de Procedimentos Inspetivos A não execução das acções de inspeção. Mod Mod Mod

Controlo, através de Listagens emitidas 

pelo Diretor dos Serviços de Inspeção 

Tributária, com o estado dos processos 

por técnico. 

Controlo de 

ações  inspetivas 

abertas do ano da 

caducidade com 

% reduzida, com 

o objetivo da taxa 

de realização ser 

anterior ao ano 

da caducidade 

x

VI - Medida ImplementadaV - Medidas de Prevenção
IV - Risco

III - Identificação dos RiscosII - Áreas ou Procedimentos de RiscoI - Área Funcional 

Relacionamentos 

Externos 
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PO IP GR

Cumprimento dos prazos de resposta às 

notificações judiciais (contestações, alegações, 

despachos, recursos) concedidos para o efeito.

Bx Mod Bx

Acompanhamento pelos 

coordenadores com averbamento na 

grelha de registo da conclusão da tarefa. 

Registo mensal 

de 

acompanhamento 

pela área de 

apoio à Justiça. 

Tributária

x

Insuficiência dos fundamentos da resposta do 

representante da fazenda pública. 
Bx Elev Mod

Medir a qualidade da resposta da RFP 

através da criação de grelhas de 

qualidade. 

Controlo através 

de programa 

informático da 

qualidade da 

resposta da RFP 

nos processos 

judiciais

x

Instaurar, instruir e concluir, com base em 

informações prestadas pelos técnicos, 

inquéritos por ilicitos criminais fiscais

Elaboração de um parecer/posição técnica que se 

traduza de uma forma intencionalmente incorrecta, 

no sentido de se proceder a um despacho que 

possa favorecer terceiros. 

Bx Mod Bx

Promover periodicamente a verificação 

técnica cruzada de procesos entre as 

Equipa, materializada na acção dos 

respectivos coordenadores, de um 

conjunto de processos seleccionados 

aleatoriamente de entre os instruídos 

mensalmente (reverificação). 

Dar pareceres e informações prestadas 

pelos técnicos, que são revistas em fase 

anterior, pelos respetivos chefes de 

equipa e chefe de divisão, bem como, 

decidir procedimentos tributários.

Retirar informação de uma forma abusiva dos 

processos a que tem acesso, violação do sigilo 

profissional, com intenção de obter para si ou para 

terceiro, benefício iligítimo ou causar prejuízo a 

outra pessoa.

Bx Bx Mt Bx

Segregação de funções no sentido de 

quem solicita a eliminação seja 

diferente de quem a confirma. 

Segregação de 

funções nos 

procedimentos 

tributários

x

V - Medidas de Prevenção

Intervenção dos RFP's nos processos 

judiciais

IV - Risco
I - Área Funcional II - Áreas ou Procedimentos de Risco III - Identificação dos Riscos VI - Medida Implementada

Justiça Tributária 
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PO IP GR

Definição das regras de liquidação, de 

recolha e de validação central da 

informação, a liquidação ou controlo da 

liquidação. Deteção de situações de falta 

de entrega de declaração ou de omissões 

nelas verificadas e correspondente 

liquidação. Proposta de aplicações 

informáticas relacionadas com a 

administração do imposto e das 

respetivas atualizações. Promover a 

correção dos erros detetados nas 

declarações. Prestar esclarecimentos. 

Manipulação ao nível da inserção de dados ao 

nível de algumas aplicações informáticas (Gestão 

de divergências) que possibilita a conclusão 

indevida de processos.

Mod Mod Mod

Reforço dos procedimentos internos de 

gestão, através de:                                   

a) definição de critérios para a 

apreciação das diversas situações a 

analisar e sua divuldação;                                

b) Estrutura fortemente hierarquizada 

para a decisão.                                                 

c) Controlo de processos, que 

produzam informação de gestão e de 

controlo com alto grau de fiabilidade.

I - Área Funcional II - Áreas ou Procedimentos de Risco III - Identificação dos Riscos

IV - Risco

V - Medidas de Prevenção VI - Medida Implementada

Liquidação IR

Gestão de Divergências 
Validação de rendimentos, deduções ou benefícios 

declarados não comprovados.
Elev Mod Elev

Segregação de funções (verificação e 

conclusão realizadas por trabalhadores 

diferentes).                             

Digitalização de documentos mais 

significativos; arquivo dos documentos 

em processo próprio.

Gestão de 

Divergências com 

com verificação e 

conclusão, 

realizadas por 

diferentes 

trabalhadores.

x
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PO IP GR

Gestão de 

Correspondência
Correspondência

Falsificação e manipulação de datas de "entrada" 

da correspondência e seu desaparecimento.
Elev Mod Elev

Registo diário, imediato, dos 

documentos entrados.

Registo diário 

das entradas
x

Secção de cobrança Ato de cobrança Falta de registo no SLC. Bx Mod Bx

Assegurar o cumprimento da 

obrigatoriedade de afixação de aviso 

informando que a certificação de 

pagamentos se efectua através da 

aposição do selo de validação de 

cobrança nos DUC.

Quitação no 

DUC através da 

validação 

informática do 

caixa, por 

aposição de selo 

de validação da 

cobrança

x

Controlo e 

Acompanhamento

Elaboração de instruções sobre a 

aplicação de normas fiscais e 

procedimentos aplicacionais, sendo as 

mesmas apreciadas superiormente.

As instruções são superiormente aprovadas, 

aplicáveis a generalidade dos 

contribuintes/situações e a grande maioria é 

sustentada em pareceres superiormente 

aprovados.

Bx Mod Bx

Os eventuais riscos existentes nesta 

área são supridos pela cadeia 

hierárquica necessária a qualquer 

decisão.

Riscos são 

supridos pela 

cadeia hierárquica 

necessária a 

qualquer decisão.

x

 Liquidação e 

Cobrança

Aplicações informáticas de liquidação e 

controlo, superiormente aprovadas.

Aplicações superiormente aprovadas e aplicáveis à 

generalidade dos contribuintes/situações. 
Bx Mod Bx

Introdução de melhorias nas aplicações 

informáticas para reduzir as 

probabilidades de ocorrência de risco.

Seleção de 

devedores 

estratégicos 

singulares (250 

m€ e coletivos 

1M€) aos 

técnicos pelo 

dirigente máximo 

da AT-RAM 

x

Bx Bx Mt Bx

VI - Medida Implementada

Seleção subjetiva para 

acompanhamento.

Inquérito aos funcionários a fim de que 

informem da existência de alguma 

acumulação não autorizada. 

Reverificação por amostragem do 

averbamento no cadastro das 

sociedades licenciadas na Zona Franca 

da Madeira.

Bx Bx Mt Bx

Bx Mod Bx

IV - Risco
V - Medidas de Prevenção

Distribuição por técnico de todos os devedores 

sujeitos a acompanhamento.

Exercício de quaiquer funções fora do âmbito 

funcional da AT-RAM, sem a necessária 

autorização prévia.

Desatualização do cadastro das sociedades 

licenciadas na Zona Franca da Madeira.

III - Identificação dos Riscos

Recursos Humanos

Acompanhamento e 

coordenação

Ações de Acompanhamento de 

Devedores Estratégicos

Verificação da existência de situações de 

acumulação de funções não autorizadas e 

fiscalização da estrita observância das 

garantias de imparcialidade no 

desempenho de funções públicas. 

Cadastro

Planeamento

I - Área Funcional II - Áreas ou Procedimentos de Risco
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4. Conclusão 

 

 

O plano foi objeto de monitorização ao longo de 2016, para além da monitorização final 

global, sendo que em termos gerais, considera-se que as medidas previstas foram corretas e 

adequadas, contribuindo para eliminar ou evitar os riscos identificados.  

 

Constando-se ainda que a maioria das medidas encontram-se implementadas ou em fase de 

implementação e reconhecendo que, sempre que tal se mostre adequado, ser assegurada a sua 

continuidade e em determinados casos a sua atualização.  

 

Ao nível da execução do Plano, apresentou-se no ponto 3., as matrizes de monitorização de 

todas as Unidades Orgânicas da AT-RAM.  

 

A organização tem vindo a desenvolver alguns instrumentos que contribuem para uma boa 

“gestão da integridade” e para a prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas.  

 

Neste sentido, a AT-RAM possui o seu Código de Conduta que estipula um conjunto das 

regras de natureza ética e deontológica a observar por todos os colaboradores, no 

desempenho das funções profissionais.  

 

Realização de ações de sensibilização a todos os colaboradores e a obrigatoriedade do 

preenchimento por todos da declaração sobre o Código de Conduta e sobre o documento de 

Política de Segurança. 

 

Este relatório apresenta as medidas adotadas ao longo de 2016 no sentido de prevenir e 

minorar os riscos de corrupção e infrações conexas. Apresenta-se assim um balanço das 

medidas adotadas. 

 

A AT-RAM, continua plenamente empenhada em cumprir rigorosos padrões éticos, jurídicos 

e morais de acordo com princípios da integridade, objetividade e honestidade e pretende ser 

uma entidade opositora à fraude e à corrupção na forma como desempenha a sua atividade. 
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Relatório Trimestral do Plano de Gestão de Corrupção e Infrações Conexas da AT-RAM 

 

 

AT- RAM - Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira 

Rua 31 de Janeiro, nº 29 | 9054-533 Funchal 

Geral: (+351) 291 212 600 | Fax: (+351) 291 212 674 

 

 

Aprovado 

31.03.2017 

Dr.ª Lina Camacho 

(Diretora Regional da AT-RAM) 

 

 

https://at.madeira.gov.pt      

 

 

https://at.madeira.gov.pt/


 
 

 
 

14 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

março de 2017 

 
 
 


