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Lista de abreviaturas  

 

PPNRIC – Plano de Prevenção de Gestão de Riscos Incluindo Corrupção e Infrações 

conexas 

DU – Divisão de Urbanismo 

FISC – Fiscalização 

DEAS – Divisão de Educação e Ação Social  

DC – Divisão de Cultura 

DOMA – Departamento de Obras Municipais e Ambiente  

DGFP – Departamento Geral de Administração e Finanças  

DANRH – Divisão Administrativa Geral do Recursos Humanos   

SVM – Serviço Veterinário Municipal 

SMPCBM- Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros Municipais  

DTDE – Divisão de Turismo e Desenvolvimento Economico 

DFP – Divisão de Finanças e Património 

GAP- Gabinete de Apoio à Presidência  
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Elaboração / Coordenação do Plano e Relatório de Execução Anual  

 

A elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, é supervisionado pelo Chefe de Gabinete da 

Presidência, procedendo ao controle e monitorização de processos permitindo avaliar a 

prossecução do Plano. 

 

Aprovação do presente Plano / Relatório  

 

Sob proposta do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, o 

presente Plano bem como o consequente relatório de execução, são submetidos à 

aprovação da Câmara Municipal da Figueira da Foz, com posterior conhecimento à 

Assembleia Municipal, sendo este, após estarem preenchidos estes dois requisitos, 

enviado ao Senhor Presidente da Comissão de Prevenção da Corrupção do Tribunal de 

Contas, à Inspeção Geral de Finanças e à Inspeção Geral da Administração Local. 

 

Exposição de motivos  

 

A gestão do risco tem vindo a assumir uma manifesta importância na agenda estratégica 

do município de Figueira da Foz, constituindo um elemento fundamental e 

imprescindível à boa governança, representando as melhores e mais atuais práticas de 

gestão municipal com reflexos positivos, quer no funcionamento interno, quer no 

relacionamento externo do município com os seus cidadãos. 

 

A exposição e vulnerabilidade a fatores exógenos (macroeconómicos), bem como 

restrições orçamentais, impuseram-nos a adoção, em boa hora, de procedimentos que 

se traduzem em economia, eficácia, eficiência e transparência.  
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A reformulação, agilização e incremento de tais procedimentos, a par de uma 

reorganização de estrutura e implementação de mecanismos de controlo, são a base do 

êxito, até ao momento, alcançado.  

 

Neste contexto, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, em conformidade com o 

preconizado na Recomendação do Conselho de Prevenção, de 1 de julho de 2009, e de 

1/2010, de 7 de abril, bem como na recomendação última, havida em reunião de 1 de 

julho de 2015, elaborou um Plano, designado, Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas. (PPRGICIC)   

A gestão do risco assume, assim, uma primordial importância na organização desta 

Edilidade. Um risco tendencialmente marginal, aceitável, com tendência para valores 

muito reduzidos, pois, só assim, se poderá tomar decisões mais eficazes, eficientes, 

implementando procedimentos eliminadores de potenciais práticas corruptivas e 

distorçoras de toda a atividade comunitária – um cancro que mina as sociedades, 

descredibilizando os sistemas democráticos assentes no primado da lei, dos princípios e 

dos valores.    

Uma análise metódica e meticulosa da gestão do risco, nas mais variadas atividades da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, para além da prossecução do bem público e do 

interesse coletivo, salvaguarda, também, os interesses individuais, tanto dos 

intervenientes dos processos, como do próprio decisor.    

 

Salienta-se a ideia do risco, que se poderá definir como a combinação da probabilidade 

de um acontecimento e das suas consequências1, a probabilidade de um acontecimento 

inopinado gerando um determinado dano. 

O elemento fulcral para a determinação da probabilidade será uma caraterização 

detalhada dos serviços, integrando critérios de avaliação da ocorrência, da 

probabilidade e da consequência de determinados riscos, relativamente às funções 

ações e procedimentos realizados por todas as unidades da estrutura orgânica, incluindo 

                                                                 
1 Definição da FERMA- Federation of European Risk Management Associations. Também, neste sentido, 
nos termos do disposto nos pontos 3 e 4 do Aviso n. º5882/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, 
considera-se «Risco “o facto, acontecimento, situação ou circunstância suscetível de gerar corrupção ou 
uma infração conexa. Os Riscos poderão ser identificados e classificados quanto à probabilidade da sua 
ocorrência e quanto à gravidade das suas consequências 
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dos cargos de direção de topo, tornando-se uma responsabilidade transversal a todos 

os trabalhadores e órgão executivo da Câmara Municipal da Figueira da Foz 

 

São vários os fatores que levam a que uma atividade tenha um maior um menor risco. 

No entanto, os mais importantes são inegavelmente:  

 

• A competência da gestão, uma vez que uma menor competência da atividade 

gestionária envolve, necessariamente, um maior risco;  

• A idoneidade dos gestores e decisores, com um comprometimento ético e um 

comportamento rigoroso, que levará a um menor risco;  

• A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia. Quanto menor a 

eficácia, maior o risco.  

De acordo com as competências da Câmara Municipal da Figueira da Foz e, atendendo 

às relações de proximidade que esta desenvolve com os cidadãos, foram identificados, 

um conjunto de riscos intrínsecos às atividades, bem como o grau de risco que estas 

apresentam, as respetivas medidas de mitigação e minimização, dos riscos 

correspondentes e os resultados que foram obtidos quando os houver.  

 

No entanto para uma avaliação correta da gestão do risco, a Câmara Municipal da 

Figueira da Foz, não se poderá cingir a elaboração e monitorização deste plano. 

Concomitantemente, dever-se-á munir de um conjunto de ferramentas adequadas, 

inseridas num Sistema de Controlo Interno, nomeadamente, na atualização da Norma 

de Controlo Interno, de acordo com o SNC-AP, refletir na criação de uma estrutura 

autónoma de auditoria interna, consubstanciada num plano de organizacional de todos 

os métodos e procedimentos, que sirvam de garante á confiança do Município.   

 

 

Compromisso Ético 

Considerando desde logo a relevância do cumprimento dos compromissos, como um 

passo primeiro para a restauração da confiança, avoca-se neste momento, na 

apresentação deste plano, o compromisso ético de responsabilidade social pela 

integridade e transparência. 
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Este compromisso ético assenta nos pilares da transparência, responsabilidade, 

equidade e controle social. 

 

Os serviços municipais regem-se pelos seguintes princípios gerais da atividade 

administrativa: 

 

a) O sentido de serviço público, sintetizado no absoluto respeito pelas decisões dos 

órgãos autárquicos; 

 

b) O respeito pela legalidade e pela igualdade de tratamento de todos os cidadãos; 

 

c) O respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos; 

 

d) A eficácia na gestão; 

e) A qualidade e inovação, com vista ao aumento da produtividade e à 

desburocratização dos procedimentos; 

 

f) A transparência da ação dando conhecimento aos diversos intervenientes dos 

processos em que sejam diretamente interessados, de acordo com a legislação em vigor; 

 

g) Aposta numa delegação de competências eficaz. 

 

São ainda relevantes os valores consagrados na “Carta Ética – Dez Princípios da 

Administração Pública”, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, 

de 27 de fevereiro, e que muito embora não possua atualmente força de lei, os 

princípios que enuncia mantêm toda a atualidade. Pelo que, os trabalhadores em 

funções públicas deste Município, encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e 

dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares 

ou de grupo, e a sua atuação deverá ser orientada neste sentido: 

 

Princípio do Serviço Público 
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Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, 

prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo. 

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

com a lei e o direito. 

 

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 

indispensável à realização da atividade administrativa. 

 

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 a realização do interesse da comunidade 

e fomentar a sua participação na realização da atividade administrativa. 

 

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. 
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Princípio da Integridade 

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

caráter. 

 

Princípio da Competência e Responsabilidade 

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

empenhando-se na valorização profissional. 

 

Organograma  

 

Os Serviços encontram-se, desde janeiro 2015 organizados de acordo com a estrutura 

orgânica aprovada pelo Regulamento dos Serviços Municipais do Município da Figueira 

da Foz, publicado na 2ª Série do Diário da República nº 7, de 10 de janeiro de 2015, 

mediante o Despacho nº 556/2014.  
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Definições e conceitos  

No sentido de clarificar a estrutura do Plano que a seguir se apresenta, importa 

primeiramente, definir alguns conceitos: 

 

RISCO 

Nos termos do disposto nos pontos 3 e 4 do Aviso n.º5882/2009, do Conselho de 

Prevenção da Corrupção, considera-se «Risco» “o facto, acontecimento, situação ou 

circunstância suscetível de gerar corrupção ou uma infração conexa. Os Riscos poderão 

ser identificados e classificados quanto à probabilidade da sua ocorrência e quanto à 

gravidade das suas consequências. No âmbito da gestão dos riscos de corrupção e 

infrações conexas, é de fundamental relevância definir também o grau de 

responsabilidade de cada interveniente na respetiva administração nos termos da lei.” 

 

CORRUPÇÃO 

Comum a todas as previsões legais está o princípio de que não devem existir quaisquer 

vantagens indevidas, ou mesmo a mera promessa destas, para o assumir de um 

determinado comportamento, seja ele ilícito, ou lícito, ou através de uma ação ou 

omissão. 

(vide artigo 372.º, 373.º e 374.º do Código Penal). 

 

INFRAÇÕES CONEXAS 

Muito próximo da corrupção, existem outros crimes igualmente prejudiciais ao bom 

funcionamento das instituições e dos mercados, são eles: 

 

� Abuso de poder - Comportamento do funcionário que abusar de poderes ou 

violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para 

terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa. 

 

� Concussão - Conduta do 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 ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro, 

mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem 
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patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente 

contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima. 

 

� Corrupção - A prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, 

contra o recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não 

seja devida, para o próprio ou para terceiro. 

 

� Corrupção ativa - Dádiva ou promessa, por si, ou por interposta pessoa, a 

funcionário, ou a terceiro, com o conhecimento daquele, de vantagem 

patrimonial ou não patrimonial, que a este não seja devida, quer seja para a 

prática de um ato lícito ou ilícito. 

 

� Corrupção passiva  - Solicitação ou aceitação, por si ou por interposta pessoa, de 

vantagem patrimonial ou promessa de vantagem patrimonial ou não 

patrimonial, para si ou para terceiro, para a prática de um qualquer ato ou 

omissão contrários aos deveres do cargo. 

 

� Crime conexo - Ato em que se obtém uma vantagem (ou compensação) não 

devida, sendo exemplos, o suborno, o peculato, o abuso de poder, a concussão, 

o tráfico de influência, a participação económica em negócio e o abuso de poder. 

 

� Participação económica em negócio - Comportamento do 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, fiscalizar, defender ou realizar. 

� Peculato - Conduta do funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito 

próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou 

particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível 

em razão das suas funções. 

 

� Suborno - Pratica um ato de suborno quem convencer ou tentar convencer outra 

pessoa, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não 
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patrimonial, a prestar falso depoimento ou declaração em processo judicial, ou 

a prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou tradução, sem que estes 

venham a ser cometidos. 

 

 

 

 

Metodologia subjacente à gestão e controlo do risco 

 

As regras não são estanques em termos metodológicos, sobre a avaliação e, de que 

forma deverá ser efetuada a gestão dos riscos. Contudo, estas devem ser 

suficientemente pormenorizadas, eficientes de modo a possibilitar uma hierquização 

dos riscos e seu consequente controlo. Assim a metodologia a aplicar, assenta em três 

pilares:  

1. A definição e identificação dos riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção 

e infrações conexas, intrínsecos à atividade, segundo a sua probabilidade de 

ocorrência, sua gravidade e a respetiva graduação. 

2. Análise do risco; nesta fase pretende-se uma minuciosa análise da atividade 

determinando a extensão do risco e sua valoração. Significa isto, desde logo, 

definir fatores de graduação do risco dentro de determinada probabilidade de 

ocorrência e sua consequente gravidade.   

Critérios de Classificação do risco  

 

Probabilidade Probabilidade Probabilidade Probabilidade 

de Ocorrência de Ocorrência de Ocorrência de Ocorrência     Pouco frequentePouco frequentePouco frequentePouco frequente    FrequenteFrequenteFrequenteFrequente    Muito frequenteMuito frequenteMuito frequenteMuito frequente    

    

Fatores Fatores Fatores Fatores     

de de de de 

NRNRNRNRaduaçãoaduaçãoaduaçãoaduação    

    

Com possibilidade de ocorrência, 
mas com hipótese de não ocorrer 
devido aos mecanismos de controlo 
já implementados. 

Com possibilidade de ocorrência, mas 
com hipótese de não ocorrer se forem 
tomadas medidas adicionais 

Forte possibilidade de 
ocorrência mesmo com a 
implementação de medidas 
adicionais 

NRNRNRNRavidade da avidade da avidade da avidade da 

ConsequênciaConsequênciaConsequênciaConsequência    Baixa Média Alta 

    

    

Fatores Fatores Fatores Fatores     

de de de de 

NRNRNRNRaduaçãoaduaçãoaduaçãoaduação    

    

    

Dano na otimização do 
desempenho organizacional, mas 
sem potencial de provocar prejuízos 
financeiros ou à credibilidade 
institucional 

Perda na gestão das operações 
requerendo a redistribuição de recursos 
em tempo e em custos, perturbando o 
normal funcionamento da autarquia 

Prejuízo financeiro significativo 
e violação NRave do interesse 
público, lesando a credibilidade 
institucional, bem como a 
eficácia e desempenho da 
missão da autarquia 
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3. graduação do risco; A avaliação do risco e feita através de uma matriz concebida 

através de uma combinação da probabilidade da ocorrência e a gravidade da 

consequência 2. Os riscos são classificados como muito elevado, elevado, 

moderado, fraco e muito fraco, sendo geralmente atribuída, respetivamente, a 

cor vermelha, laranja, amarela, verde claro e verde 

 

Matriz do risco 

Nível de Risco (NR) NRavidade da Consequência (NR) 

Baixa Média Alta 

Probabilidade 
 de Ocorrência 

(PO) 

Pouco 
frequente 

Muito fraco Fraco  Moderado 

Frequente 
      Fraco 
 

Moderado Elevado  

Muito frequente 
Moderado 
 

Elevado  Muito Elevado 

 

 

Na tabela seguinte representa os critérios e tolerabilidade do risco  

 

Tabela adaptada da British Standard 8800 

 

 

 

 

 

De acordo com esta tabela o município de Figueira da Foz deverá implementar medidas 

ou novos procedimentos de controlo, sempre que, o risco intrínseco a determinada 

tarefa não seja considerada aceitável.   

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Nos termos do disposto nos pontos 3 e 4 do Aviso n. º5882/2009, do Conselho de Prevenção da 
Corrupção, considera-se «Risco» o facto, acontecimento, situação ou circunstância suscetível de gerar 
corrupção ou uma infração conexa. Os Riscos poderão ser identificados e classificados quanto à 
probabilidade da sua ocorrência e quanto à gravidade das suas consequências 
 

Nível de risco                Tolerância  

Muito Fraco                    Aceitável  

Fraco Riscos que devem ser reduzidos de 
forma a serem considerados 
toleráveis ou aceitáveis 

Moderado 

Elevado  

Muito Elevado                    Inaceitável  
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Nível de risco                Orientações para medidas corretivas  

Muito fraco 
Estes riscos são considerados aceitáveis. Não são necessárias outras 
ações para além daquelas que garantem que o controlo é mantido. 

Fraco 
As ações para reduzir estes riscos são consideradas de baixa 
prioridade. Devem existir disposições para garantir que o controlo é 
mantido. 

Moderado 
Dever-se-á implementar medidas de redução do risco, balizado um 
determinado período de tempo. Uma maior incidência sobre o 
controlo e monitorização garantindo que os níveis de risco se mantêm 

Elevado 

Devem ser desenvolvidos esforços substanciais para reduzir o risco. 
As medidas de redução do risco devem ser implementadas 
urgentemente em período de tempo definido; pode ser necessário 
considerar a suspensão ou a restrição da atividade, ou aplicar 
medidas de interinas, até às primeiras estarem implementadas. Pode 
ser necessária a atribuição de recursos consideráveis para a 
implementação das medidas adicionais de. Devem ser estabelecidos 
procedimentos para garantir que o é mantido, especialmente se os 
níveis de risco estão associados a consequências com danos 
extremamente graves ou muito graves. 

Muito elevado 

Estes riscos são inaceitáveis. São necessárias melhorias substanciais 
no controlo do risco, para que este seja reduzido para um nível 
tolerável ou aceitável. A atividade de trabalho deve ser suspensa até 
estarem implementadas as medidas necessárias para que o risco 
deixe de ser “muito elevado”. 

 

 

Monitorização do Plano 

 

A monitorização do Plano, deve ser submetido a um processo interno de avaliação 

independente e controlo, no âmbito de um Sistema de Controlo Interno3, percebendo 

de que modo se poderá mitigar ou gerir os riscos existentes. A sua fiabilidade depende 

                                                                 
3 “O Sistema de Controlo Interno, é uma forma de organização, pressupondo a existência da coordenação 
de um plano e vários sistemas, destinados a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades minimizando 
as suas consequências e maximizando o desempenho da entidade” in Tribunal de Contas – Manual de 
auditoria e de procedimentos. A este respeito acrescenta ainda o IFAC (International Federation of 

Accountants ) [..entende como sistema de controlo interno, o plano de organização e todos os métodos 
ou procedimentos adotados pela administração de uma entidade para auxiliar e atingir o objetivo de boa 
gestão...]”  
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da criação de uma metodologia eficiente, hábil e adequada, na prevenção e detenção 

de erros, ilegalidades ou fraudes   

 

Cabe aos responsáveis sectórias de cada Departamento, Divisão, Serviço ou Gabinetes, 

a execução das medidas preconizadas no Plano, a recolha de informação e, atendendo 

à dinâmica do plano, justificando-se, propor alteração das medidas corretivas ou 

preventivas, dos riscos intrínsecos ás atividades.  

A avaliação do plano não se reveste de um cariz inspetivo, mas com a prossecução de 

uma mais valia para o município de Figueira da Foz, traduzindo-se na emissão de uma 

opinião, que nos termos do procedimento em apreço assumirá a forma de relatório. 

 

No final do ano, elaborar-se-á o relatório, versando sobre a ultima das realidades, das 

medidas preconizadas no plano, permitindo conhecer, não tao só, a real situação dos 

procedimentos adotados, mas também, o incremento de novas medidas ajustadas á 

dinâmica que realidade impõem. 

 

O procedimento de monitorização implícito nos relatórios, assentará nas seguintes 

ações: 

 

  

    

  

 

 

 

 

   

S 

 

 

 

 

 

Análise da 

informação 

solicitada aos 

Serviços 

Análise da 

informação 

própria 

Cruzamento de 

informações 

anteriores 

Simulações  
Entrevistas aos 

responsáveis 

Elaboração do 

relatório do Plano   
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Metodologia de análise do risco face à atividade praticada 

Segue-se a apresentação de um guião representativo das fases de analise dos riscos 

indicados 
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Quais as causas da ocorrência do 

risco? Quais os efeitos caso o risco 

ocorra?  O risco é estratégico ou 

operacional? - Como podem estes 

efeitos ser reduzidos? 

O que pode acontecer?  Como 

pode acontecer?  Quando pode 

acontecer?  Há oportunidade de 

aperfeiçoamento? 

- Quais as áreas de atividade e as 

características da organização? - 

Quais as suas missões e objetivos? 

ITENERÁRIO 

DE ANÁLISE 

CRITÉRIOS 

DE 

ANÁLISE 

QUESTÕES 

- Quais as medidas de prevenção 

do risco? - Qual a eficiência 

operacional? - O que resulta da 

comparação dos custos e dos 

benefícios dos riscos? 

ESTRATÉGICO 

OPERACIONAL 

DEFINIÇÃO DO 

CONTEXTO 

IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 

DATA, AREA 

DESCRIÇÃO 

ANÁLISE DO RISCO 
PROBABILIDADE 

NRAVIDADE DA 

CONSEQUÊNCIA 

AVALIAÇÃO DO RISCO 
MODERDO 

ELEVADO  
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- Quem é afetado? - Quem 

necessita saber? - Quem deve ser 

responsável 

- A atividade geradora do risco 

deve ou não prosseguir? - Como 

reduzir/controlar as 

probabilidades e consequências 

da ocorrência? - Pode delegar-se 

num terceiro total ou 

parcialmente a atividade ou 

efeito do risco através de 

contractos de parceria; seguros, 

etc? - O risco é aceitável face ao 

custo/beneficio a que está 

associado? - Houve 

aperfeiçoamentos 

organizacionais? 

- Qual a periodicidade do 

acompanhamento do Impacto do 

Risco? - Qual a efetividade da 

revisão do Risco? - Houve 

mudança no grau de prioridade 

do risco? 

DESENVOLVIMENTO, 

TRATAMENTO E 

CONTROLO DO RISCO 

ANUAL 

SEMESTRAL 

EVITAR 

PREVENIR 

TRANSFERIR 

ACEITAR 

ACOMPANHAMENTO, 

REVISÃO E 

ACTUALIZAÇÃO DO 

PLANO 

COMUNICAÇÃO E 

CONSULTA 

INFORMAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 



 

 

 

Gabinete de Apoio à Presidência   
GAP 

              1 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
Grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Organização da agenda 
do Presidente no 
estabelecimento de 
contatos com os vários 
serviços do Município.  
 
. 

Falta de Isenção, parcialidade e 
tratamento diferenciado nos 
diversos contatos para com o 
presidente das entidades/ 
munícipes. No seio da atividade 
administrativa, violação dos 
seus princípios. 

Pouco 
frequente 

Alta Moderado 

Calendarização prévia da organização da agenda 
com conhecimento superior. Conhecimento do 
Código procedimento administrativo (CPA) e 
legislação conexa.  

implementado 

Chefe de Gabinete   

 Comunicação social.  
Comunicação diversa sobre 
assunto idêntico, vários órgãos 
a emitir informação.  

Frequente Alta Elevado 
Politica de comunicação uniforme, carecendo de 
validação do presidente a emissão para o exterior 
assuntos intrínsecos à autarquia.  

Implementado 

Selecionar tratar e 
despachar a informação. 

Despacho do presidente 
desconforme o conteúdo do 
processo, através de indução 
em erro ou por má 
interpretação. 

Frequente Alta Elevado 

Apreciação de todas as solicitações no mesmo ato 
decisório. Criar mecanismos de confiabilidade da 
estrutura com um sistema de amostragem 
bimensal de 5 processos, através de auditoria 
interna 

Fase de 
implementação 

Assessoria relativa à 
definição e prossecução 
das políticas municipais. 

Eventual vantagem da 
informação utilizada para 
vantagens pessoal de qualquer 
outra forma contrária à lei ou 
em detrimento dos objetivos 
legítimos e éticos da 
organização. 

Pouco 
Frequente 

Alta Moderado 
Divulgação da Carta Ética da Administração Pública 
com realce na Importância do cumprimento dos 
procedimentos instituídos.   

Implementado 



 
 

 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO O RISCO DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 
CONEXAS | 2017 

 Serviço Veterinário Municipal   
SVM   

              2 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
Grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Efetuar a avaliação e 
inspeção de situações 

causadoras de 
intranquilidade e 

insalubridade provocada por 
animais de companhia, no 

âmbito de vistorias, 
inspeções, participações, 
levantamento de autos e 

relatórios técnicos; 
assegurar a inspeção e 

controlo higio-sanitário; 

Os riscos subjacentes a qualquer 
atividade que envolva tarefas de 
cariz inspetivo com impacto em 
atividade económica, bem como 
tomadas de decisão com carácter 
independente e, muitas vezes, 
discricionário. 

Frequente Alta Elevado  

Definição de critérios mais explícitos, que assegurem 
maior igualdade e imparcialidade, definição de reNRas e 
procedimentos, que minimizem a margem de 
discricionariedade.  

Implementado 

Veterinário municipal  
  

  

Efetuar licenciamentos de 
estabelecimentos 

comerciais, para venda de 
animais e alimentos para 
animais de companhia, 

emitindo pareceres técnicos, 
vistorias, inspeções, 

levantamento de autos de 
participação e relatórios 

técnicos; 

Verificação anual, num período aleatório, das tarefas 
desta área, no âmbito do sistema de controlo existente, 
nomeadamente a auditoria interna. Em fase de 

Implementação 

Sensibilização para as consequências da corrupção e 
infrações conexas 

Apoiar tecnicamente e 
prestar informações técnicas 

sobre processos de 
instalação de atividades 
económicas, quanto às 
questões de higiene e 

salubridade e segurança 
alimentar; 

Acumulação de funções que possam 
comprometer a imparcialidade e 
isenção no que toca ao tratamento 
dos processos 

 Frequente Médio Moderado  
Ampla divulgação do regime de acumulações e 
impedimentos com a obrigatoriedade do pedido, 
quando necessário, da acumulação de funções  

Implementado 
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Serviço Municipal de Proteção Civil e Bombeiros Municipais    
SMPCBM   

              3 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Promover e coordenar a 
elaboração e execução 
de planos especiais de 
emergência para riscos 

específicos no Concelho; 

Ocorrência de erros ou omissões 
na elaboração dos planos  

Pouco 
frequente 

Alta Moderado 
Fundamentação técnico-Legal; apresentação de 
documental para apresentação do superior 
hierárquico  

Implementado 

Comandante dos  
Bombeiros Municipais   

  
  

Promover ações de 
formação, sensibilização 

e informação das 
populações e a realização 
de exercícios, alternando 

procedimentos de 
proteção civil; 

Apoio a uma entidade em 
detrimento de outra; 
favorecimento 

Média Baixo 
Definição de critérios de escolha   
Apresentação dos documentos para decisão do 
superior hierárquico;  

Implementado 

Exercer as demais 
funções, procedimentos, 

tarefas ou atribuições 
que lhe forem cometidas 

por lei, norma, 
regulamento, 

deliberação, despacho ou 
determinação superior 

relativos à unidade 
orgânica que chefia; 

Violação do dever de 
imparcialidade; conflito de 
interesses; 

Alta Moderado 

Definição de critérios de escolha. Apresentação da 
proposta de apoio para decisão do superior 
hierárquico; 
Controlo e cruzamento diário dos relatórios de 
ocorrência com o registo.  

Implementado 
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 Divisão de Turismo e Desenvolvimento Económico    
DTDE   

              4 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
Grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Acompanhar os projetos 
e investimentos de 

impacto estratégico para 
o desenvolvimento do 
Concelho;  Identificar a 

necessidade de elaborar 
programas especiais de 

desenvolvimento; 

Preenchimento incorreto das 
candidaturas, sem ter em 
consideração todos os requisitos 
estabelecidos nos preceitos 
normativos 

Pouco 
frequente 

Alta Moderado 

O preenchimento das candidaturas deve garantir a 
instrução adequada dos procedimentos, por 
forma a cumprir integralmente os requisitos 
solicitados; 

Implementado 

Chefe de Divisão  
  
  

Apoio na criação de 
novas empresas e 

promoção do 
empreendedorismo: 

Favorecimento a determinados 
investidores em detrimento de 
outros; omissão de informação 
quando solicitada; conflito de 
interesses; violação do dever de 
imparcialidade; 

frequente Alta Elevado 

Todas as decisões serão validadas superiormente;    
Elaboração de um código de conduta ética;   
Ampla divulgação do regime de 
incompatibilidades e impedimentos;                  
Factos supervenientes preenchimento da 
declaração de incompatibilidade e escusa.  
                    

Implementado 
Apoio e consolidação das 
empresas implementadas 

no Concelho 

Desenvolvimento de 
ações com vista à atração 

de turistas: 
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 Divisão de Urbanismo   
DU- Divisão de Urbanismo    

              5 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Tarefas relacionadas com 
a elaboração, alteração e 

revisão de PMOT's, 
nomeadamente PDM, PP 

e PU 

O tempo de decisão Frequente Baixa 

  

Criação de um sistema de alerta, na aplicação 
informática, de justificação e alertas obrigatórios 
relativamente ao não cumprimento de prazos. 

 Implementado 

Chefe de Divisão  
  

  

  

  

  

Baixa 
 

Sistematização dos procedimentos e decisões 
políticas atempadas. 

Implementado  
 

 

  

Organização e 
atualização dos 

sistemas de arquivo e 
documentação dos 

Plano, Estudos 
Urbanísticos e 
Loteamentos 

Ausência de informação 
procedi mental 
sistematizada de forma 
clara e disponível 

Frequente Média 

  
  
  
  
Moderado 
  
  
  

Disponibilização de formulários tipo relativos às 
várias fases do processo (nomeadamente para 
pedidos de informação procedi mental e 
apresentação de reclamações) que facilitem a 
utilização deste tipo de instrumento por parte do 
particular. 

 Implementado 
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Divisão de Urbanismo   
DU- Divisão de Urbanismo    

              6 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Operação de 
loteamento e obras de 

Urbanização 

Tempo de decisão, 
clarividência e sensibilidade 
na avaliação dos processos e 
suas consequências na 
tramitação dos mesmos. 
Manipulação processual 
com informação procedi 
mental pouco sistematizada 
e de forma clara e eficaz. 

Frequente    Média 

  
  
  
  
 Moderado 
  
  
  
  

Sistema informático de controlo de processos e 
equipas de informação adequadas. 

Implementado  

Chefe de Divisão  
  

Acumulação de funções 
privadas por parte dos 
técnicos e dirigentes 
intervenientes nos 
procedimentos de 
planeamento e 
procedimentos de 
loteamento 

 Frequente 
 

Alta 

  
  
  
  

Elevado 
  
  
  

Sempre que necessário efetuar o pedido de 
acumulação de funções. Para factos ulteriores de 
conflito de interesses dever-se-á preencher a 
declaração anexa ao presente plano, de 
incompatibilidades impedimentos e escusa.   

 Implementado 
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 Divisão de Urbanismo   
DU- Divisão de Urbanismo    

              7 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Apreciar e informar 
projetos de edifícios 
sujeitos a licenciamento, 
comunicação prévia, 
autorização e outros 

Acumulação de funções 
privadas por parte dos 
técnicos e dirigentes 
intervenientes nos 
procedimentos de 
autorização e licenciamento 
urbanístico; 

 
Frequente 

Alta 

  
  
  
  

Elevado 
  
  
  

Sempre que necessário efetuar o pedido de 
acumulação de funções. Para factos ulteriores de 
conflito de interesses dever-se-á preencher a 
declaração anexa ao presente plano, de 
incompatibilidades impedimentos e escusa 

 Implementado 

  
  
   Chefe de Divisão 
  

Assegurar o 
cumprimento das 
normas legais e 
regulamentares em 
matéria de 
Ordenamento do 
Território, 
designadamente através 
de fiscalização 

Falta de imparcialidade 
potenciada pela intervenção 
sistemática de determinado 
técnico ou dirigente em 
processos da mesma 
natureza, processos 
instruídos pelos mesmos 
requerentes ou processos 
instruídos pelos requerentes 
com algum tipo de 
proximidade, o que poderá 
propiciar o favorecimento 
ou desfavorecimento. 

Pouco 
frequente 

Alta 

  
  
  
  
 Moderado 
  
  
 

Agilizar as comunicações de infração às respetivas 
ordens profissionais. 

  
 Implementado 

Rotatividade e variabilidade nas zonas de 
distribuição do território municipal. 

Liquidação das taxas 
inerentes aos processos 
da respetiva Divisão 

O tempo de decisão dos 
processos demasiado 
moroso  

Frequente Média Moderado 
Criação de um sistema, na aplicação informática, de 
justificação e alerta obrigatórios relativamente ao 
não cumprimento de prazos. 

 Implementado 
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Área Critica: Divisão de Urbanismo   
DU- Divisão de Urbanismo    

              8 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Participação nas 
diversas vistorias 
previstas na lei 

Ausência de informação 
procedi mental 
sistematizada de forma clara 
e disponível. 

Frequente 

Média 

  

Fluxogramas do procedimento e do respetivo 
controlo. 

 Em fase de 
Implementação 

  
  
  
 Chefe de Divisão 

  

Moderado  
 

 

  

Visar os horários de 
funcionamento dos 
estabelecimentos 

comerciais e prestação 
de serviços 

Deficiente descriminação 
das várias fases bem como 
das tarefas procedi mentais 

Frequente 

  

Organização do trabalho nas unidades orgânicas por 
forma a assegurar a rotatividade dos 
técnicos/gestores em alternância por zonas de 
distribuição do território municipal. 

 Implementado   
 Moderado 
  

Apreciação da 
intervenção dos 

particulares em espaço 
público 

Falta de controlo de gestão 
territorial nas intervenções 
dos particulares com 
deteção e controlo das 
intervenções clandestinas 
na área do município. 

Frequente Alta Elevado 

Rotação de fiscais e equipas por zonas de 
distribuição do território. 

 Implementado 

Controlo mensal das ações inspetivas por equipa, 
através de relatórios.  

Implementado 
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Área Critica: Divisão de Urbanismo   
DU- Divisão de Urbanismo    

              9 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Prestar apoio 
administrativo a todo o 

Departamento de 
Urbanismo, 

designadamente a 
elaboração de 
documentos, o 

fornecimento de cópias, 
a recolha de pareceres e 

a compilação de 
processos de operações 

urbanísticas 

Deficiente identificação 
procedi mental com a 
consequente dispersão dos 
pedidos; 

 
Pouco 

frequente 
Média 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fraco 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Formulários tipos por procedimento, consultas e 
reclamações, facilitando a utilização por parte do 
particular. 

 Implementado 

  
 Chefe de Divisão 
  
  

Ausência de informação 
procedi mental 
sistematizada, clara e 
disponível; Sistema de controlo de processos e utilização 

adequada. 
 Implementado 

Comunicação adequada 
com o responsável do 
procedimento e/ou 
reclamação; Articulação adequada dos procedimentos com os 

gestores do processo. 
 Implementado 
 

Informação e 
encaminhamento dos 
pedidos 

Organigrama da Unidade Orgânica em local bem 
visível com identificação dos responsáveis. 

 Em fase de 
Implementação Informação clara e 

transparente 
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Área Critica: Divisão de Urbanismo   
Fiscalização    

               10 
Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Apreciação da 
intervenção dos 

particulares em espaço 
público 

Falta de controlo de gestão 
territorial nas intervenções dos 
particulares com deteção e 
controlo das intervenções 
clandestinas na área do 
município. 

Frequente Média Moderado 

Rotação de fiscais e equipas por zonas de 
distribuição do território. 

Implementado 

  

  

  

  

  

Controlo mensal das ações inspetivas por equipa. 
através de alvos definidos. Estabelecer por fiscal 
um numero exequível de fiscalizações aleatórias 
mensais.  

Em fase de 
Implementação 

 Chefe de Divisão 

  

  

  

  

  

  Fiscalização 

falta de transparência, violação 
do dever de imparcialidade  

Frequente alta Elevado 

Elaboração de relatório de ocorrências semanais 
das ações de fiscalização do município, com 
descrição, das ações realizadas e resultados 
obtidos  

Implementado  
  
  

suborno para favorecimento em 
ato de fiscalização 

Implementação de medidas de organização do 
trabalho, de forma a assegurar a rotatividade dos 
elementos da fiscalização.  

Omissão na informação 
Rotatividade das equipas  
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DC -Divisão da Cultura    

              11 

Principais Atividades Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Concessão de Benefícios 
Públicos 

 

Inexistência de instrumento, 
geral e abstrato, que estabeleça 
as regras de atribuição de 
benefícios públicos (subsídios, 
subvenções, bonificações, 
ajudas, incentivos, donativos, 
etc.). 

Pouco 
frequente 

Alto Moderado 

Aprovação de Regulamento Municipal, geral ou 
abstrato, relativo à concessão de benefícios, que 
estabeleça os procedimentos e os critérios de 
atribuição.  

Implementado 
  

Chefe de Divisão  
  
  

Inexistência de declarações de 
interesses privados dos 
funcionários envolvidos nos 
processos de concessão de 
benefícios. 

Frequente Médio Moderado 

Exigência de declaração de conflito de interesses. 
Fatos supervenientes que venha a encontrar em 
situação de incompatibilidade, impedimento ou 
escusa, deverá o trabalhador preencher a 
declaração anexa ao plano 

Implementado 

Idoneidade das entidades 
benificiárias 

Pouco 
frequente 

Médio Fraco 

Desenvolver mecanismos internos de verificação 
idónea das entidades beneficiarias, 
designadamente, os elementos que permitam 
conhecer da legalidade da sua constituição, 
natureza dos fins que desenvolvem e situação 
económico-financeira.  
Responsáveis  

Implementado 
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Concessão de Benefícios 
Públicos 

 

Situações de favoritismo 
injustificado por determinado 
beneficiário. 

Frequente 
  
  

Médio Moderado 
Implementação de mecanismos de controlo 
interno que permitam despistar situações de 
favoritismo por um determinado beneficiário. 

Implementado 

Chefe de Divisão 
  

  
  

Realização e forma dos pedidos 
de atribuição de benefícios  

Baixa Fraco 
A atribuição de qualquer benefício deve ser 
antecedida da apresentação de um pedido formal 
de apoio, com exceção dos de iniciativa municipal  

 Implementado 

Situações em que os 
beneficiários não juntam todos 
os documentos necessários à 
instrução do processo; 

Baixa Fraco Estabelecer consequências do incumprimento. Implementado 
Não verificação, na instrução do 
processo, de que os 
beneficiários cumprem as 
normas legais em vigor relativas 
à atribuição do beneficio. 

Ausência de mecanismos de 
publicitação. 

Pouco 
frequente 

Baixa Fraco 
Publicitação do Regulamento, nomeadamente no 
site do Autarquia. 

Implementado 

   
DC -Divisão da Cultura    

              12 

Principais Atividades Riscos identificados  Escala de risco Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Recrutamento de Pessoal 

Favorecimento de candidato;    
Intervenção em processo em 
situação de impedimento;    
Divulgação de informação 
privilegiada. 

Pouco 
frequente 

Média Baixo 

Intervenção no processo de órgão colegial. Implementado 

Chefe de Divisão  
  
  
  

  
  

Nomeação de Júris diferenciados para cada 
concurso ou possibilidade de recurso a entidades 
externas para elaboração prova escrita. 

Implementado 

Não intervenção nos procedimentos de seleção 
e avaliação de pessoal de pessoas com relação de 
proximidade. 

Implementado 
Recurso preferencial a pelo menos um membro 

de júri externo à Autarquia. 

Processamento de 
remunerações 

Pagamentos Indevidos  
Pouco 

frequente 
Média Baixo 

Verificação do cumprimento das regras para 
esta área:  conferencia das folhas de 
processamentos das remunerações  

Processamento de 
abonos variáveis e 

eventuais, 
nomeadamente ajudas 

de custo e trabalho 
extraordinário 

Pagamentos Indevidos  Frequente Alta Elevado 

Conferencia das ajudas de custo e de trabalho 
extraordinário, numa base de amostragem em 
meses sorteados, no sentido de confirmar a 
adequação das remunerações processadas e dos 
descontos efetuados ao trabalhador, sem prejuízo 
de eventual auditoria externa  

Implementado 

Processamento / 
conferência das despesas 

comparticipadas pela 
ADSE 

Pagamentos Indevidos  
Pouco 

frequente 
Alta Moderado 

Verificação do cumprimento das regras para esta 
área:  segregação de funções  
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Principais áreas de 
atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Análise das justificações 
das faltas 

Considerar uma falta como 
justificada indevidamente; 
Corrupção passiva por ato ilícito;  
Concussão. 

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

-Revisão das regras existentes, visando o reforço 
das medidas de prevenção (ex.: segregação de 
funções e rotatividade);  elaborar fluxograma de 
faltas                                          

Implementado  

  
Responsável  

Hierárquico do  
trabalhador  

  

Análise de 
requerimentos de licença 
sem vencimento 

Considerar indevidamente que 
se encontram cumpridos os 
requisitos;                                

Pouco 
frequente 

Alta Moderado -Verificação anual a promover pelo próprio 
departamento, num período aleatório, do 
cumprimento do programa específico para esta 
área no âmbito do sistema de controle interno. 

Implementado   

Chefe de Divisão 

Análise de 
requerimentos de 
acumulação de funções 

Elaboração e 
cumprimento do mapa 
de ferias 

Atribuição de dias de férias em 
número superior ao que o 
funcionário tem direito 

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

Exercício de atividade em 
acumulação de funções 

Incompatibilidades;     
Acumulação de funções sem 
prévia autorização. 

Pouco 
frequente 

Alta Moderado 
Ampla divulgação do regime de acumulações de 
funções junto dos trabalhadores. 

Implementado   

Avaliação 

Favorecimento de avaliado;   
Utilização de critérios de 
avaliação pouco objetivos; 
Ausência ou deficiente 
fundamentação das avaliações 
atribuídas. 

Frequente Alta Elevado 

-Realização de reuniões prévias do CCA, antes da 
reunião para harmonização das avaliações, por 
forma a salvaguardar a equidade; 

Implementado   

  

-Não validação em sede do CCA das propostas e 
classificação com ausência ou deficiente 
fundamentação. 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Despesa 

Assumpção de despesas sem 
prévio cabimento na respetiva 
dotação orçamental 

Frequente 

Média 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nenhuma despesa pode ser autorizada / 
executada sem que o correspondente encargo se 
encontre suficientemente inscrito, discriminado e 
dotado no orçamento. Assim dever-se-á proceder 
d à devolução de processos para o serviço 
proponente quando não exista cabimento prévio. 
Devolução aos fornecedores de faturas sem 
procedimento (requisição, contrato ou outro tipo 
de procedimento).  

implementado 

  
  
  
  

Diretor de 
Departamento 

Pagamento de revisões de 
preços nas empreitadas sem 
que a respetiva despesa seja 
autorizada previamente pela 
entidade competente 
  
  
  

Frequente 

 
 
 
 
 

proceder à atualização dos índices do IMPIC( 
índices dos mercados públicos imobiliário e 
construção)  
  

  

  

  

  

  
  

 
implementado 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Despesa 

Utilização, de forma deliberada, 
de princípios contabilísticos 
diferentes que distorcem a 

imagem da situação financeira  Frequente Média  

 
 
 

Moderado 

Cumprimento da demais legislação em vigor, 
nomeadamente o POCAL bem como a preparação 
do novo SNC-AP. Segregação de funções.  

implementado  
  
  
  

Discricionariedade na 
priorização dos pagamentos  

  maior controlo mensal dos pagamentos implementado  

Deficiente controlo dos 
compromissos futuros e das 
dotações orçamentais. 

Pouco 
frequente 

Alta Moderado  Informatização dos compromissos futuros implementado  
Diretor de 

departamento 
  
  

  

Despesas objeto de inadequada 
classificação económica. 

Frequente Baixa Moderado  

Validação da classificação económica por superior 
hierárquico do Serviço de Contabilidade e 
posteriormente, proceder a uma amostragem 
aleatória de processos a realizar por auditoria. 

implementado  
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Despesa 

Pagamento a fornecedores que 
não tenham a situação 
contributiva e fiscal 
regularizada. 

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

Verificação dos pagamentos acumulados já 
efetuados. 

Implementado 

  
Diretor de 

departamento  

  
  

Consulta através da internet da situação 
contributiva e fiscal ou exigência das respetivas 
declarações de não dívida ao fornecedor 
previamente à emissão de qualquer pagamento ao 
mesmo. 

Implementado 

Receitas 

Erros na liquidação de taxas 
e/ou não liquidação de taxas 
em processos. 

Frequente Alta 

  
  
 

Elevado 
  
  
  

Segregação de funções. Realização de 
conferências aleatórias que permitam validar a 
correta contabilização da receita.  

Implementado 

Alcance de dinheiros públicos 
na Tesouraria e Serviços de 
cobrança externa. 

Pouco 
frequente 

Alta Moderado 

Segregação de funções entre Tesouraria e 
Contabilidade. 

Implementado 

Controlo diário da cobrança e de pagamentos 
efetuados pela Tesouraria (conferência diária 
efetuada pela Contabilidade). 

Implementado 

Prestação de contas relativa a cobranças externas 
com carácter diário. 

Implementado 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Armazém 

Regularizações de existências 
que conduzem a perdas 
extraordinárias por divergências 
verificadas entre os registos 
contabilísticos e as contagens 
físicas 

Frequente Média Moderado  

Inventário semestral e conciliação no mesmo 
período efetuada pela Contabilidade e com um 
trabalhador, a nomear superiormente, externo ao 
serviço de Armazém e ao serviço de Contabilidade, 
ou seja, independente. 

Implementado 

  
  

Responsável pelo 
armazém 

 

  

Auditar o armazém de forma periódica e não 
anunciada previamente, pelo menos uma vez por 
ano e abrangendo pelo menos 10 referências 
existentes em armazém. 

Desvio ou não fiscalização da 
quantidade e qualidade de 
mercadorias; Retenção de 
material para uso próprio do 
trabalhador 

Pouco 
frequente  

 Média fraco 

O registo da entrada em armazém só deve ser 
efetuado após conferência (física, qualitativa e 
quantitativa) da entrega e confrontação com a 
guia de remessa ou documento equivalente. Deve 
ser aposto o carimbo de “Conferido” e “Recebido” 
no documento de suporte à entrega. 

Implementado  

As saídas de material de 
armazenável não são 
sustentadas por requisições 
devidamente autorizadas.  

Pouco 
frequente  

Alta  Moderado 
Toda e qualquer saída de bens do armazém deve 
ser suportada em requisição interna devidamente 
autorizada 

Implementado  
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Bens  

imobilizado não está atualizado 
 
Frequente 

Alta  Elevado 
Este deverá ser composto por fichas ou sistema 
informático, que deverá ser movimentado de 
forma a estar permanentemente atualizado 

 Implementado 

  
Responsável pelas 

compras   

deficiências ao nível de 
inventariação e avaliação de bens 

frequente Alta Elevado 

A inventariação dos bens apenas poderá ser 
efetuada mediante comprovativo de despesa, 
confirmado pelo serviço responsável pela 
mesma. A etiquetagem do bem dever-se-á seguir 
à inventariação, sendo efetuada por pessoa 
distinta da que inventaria; 

Implementado  

cedência de alguns bens para 
outros serviços ou entidades sem 
que haja um pedido formal 

frequente Baixa fraco 

todas as cedências devem ser iniciadas com um 
pedido formal da entidade ou serviço do 
interessado no imobilizado, dirigido ao serviço 
responsável pelo património para o respetivo 
cadastro. 

  
 Implementado 

  

        

        

        

        

Área Critica: Departamento de Administração Geral de Finanças    
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Planeamento da 
contratação 

Existência deficiente de um 
sistema estruturado de avaliação 

de necessidades; 

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

Planeamento no inicio do ano com cada um dos 
serviços requisitantes das necessidades de 
materiais não consumidos habitualmente. Para 
os restantes materiais, (de consumo constante e 
habitual) o planeamento é feito pela área de 
Aprovisionamento com base no seu histórico de 
consumo. 

Implementado 

  

  

  

Diretor de 
departamento 

 
Responsável 

pelo aprovisionamento 
 
 

avaliação e monitorização dos 
fornecedores;   

Frequente  Média Moderado  
desenvolver uma matriz de avaliação dos 
fornecedores  

Em fase de 
implementação 

Planeamento deficiente dos 
procedimentos, obstando a que 

sejam assegurados prazos 
razoáveis;  

Indefinição das responsabilidades 
de cada um dos intervenientes 
no processo, nas diversas fases; 

Pouco 
frequente  

Média  Fraco  

Aprovação de instruções escritas que regulem os 
procedimentos de planeamento com todas as 
fases do concurso, bem como as 
responsabilidades de cada um dos 
intervenientes, nos processos de aquisição de 
bens e serviços e nas empreitadas. 

Implementado 

Existência deficiente de estudos 
adequados para efeitos de 

elaboração dos projetos 
Pouco 

frequente 
 Média Fraco  

Consagração de critérios internos (consagrados 
eventualmente na NCI) na que determinem a 
realização e dimensão dos estudos necessários. 

Em fase de 
Implementação 

Inexistência de cabimentação 
prévia de despesas 

Encontra-se definido um procedimento formal e 
documentado para efeitos de cabimentação 
prévia da despesa. 

Implementado 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Concessão de Benefícios 
Públicos 

Inexistência de instrumento, 
geral e abstrato, que estabeleça 
as regras de atribuição de 
benefícios públicos (subsídios, 
subvenções, bonificações, ajudas, 
incentivos, donativos, etc.). 

Pouco 
frequente 

Alto Moderado 

Aprovação de Regulamento Municipal, geral ou 
abstrato, relativo à concessão de benefícios, que 
estabeleça os procedimentos e os critérios de 
atribuição.  

Implementado   

Chefe de Divisão  
  
  

  

Inexistência de declarações de 
interesses privados dos 
funcionários envolvidos nos 
processos de concessão de 
benefícios. 

Frequente Médio Moderado 

Exigência de declaração de conflito de interesses. 
Fatos supervenientes que venha a encontrar em 
situação de incompatibilidade, impedimento ou 
escusa, deverá o funcionário preencher a 
declaração anexa ao plano 

Implementado 

idoneidade das entidades 
benificiárias 

Pouco 
frequente 

Médio Fraco 

Desenvolver mecanismos internos de verificação 
idónea das entidades beneficiarias, 
designadamente, os elementos que permitam 
conhecer da legalidade da sua constituição, 
natureza dos fins que desenvolvem e situação 
económico-financeira.  
Responsáveis  

Implementado 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

 

Situações de favoritismo 
injustificado por determinado 
beneficiário. 

Frequente Médio Moderado 
Implementação de mecanismos de controlo 
interno que permitam despistar situações de 
favoritismo por um determinado beneficiário. 

Implementado 

  
Chefe de divisão  

  

Realização e forma dos pedidos 
de atribuição de benefícios sem 
pedido formal 

Pouco 
frequente  

Baixa Muito fraco 
A atribuição de qualquer benefício deve ser 
antecedida da apresentação de um pedido formal 
de apoio, com exceção dos de iniciativa municipal  

Implementado  

Situações em que os 
beneficiários não juntam todos 
os documentos necessários à 
instrução do processo; 

Frequente  Baixa Fraco 
Sempre que faltarem documentos necessários à 
instrução do processo, deverá a entidade 
beneficiaria ser convidada a sanar a falha. 

Implementado 

Não verificação, na instrução do 
processo, de que os 
beneficiários cumprem as 
normas legais em vigor relativas 
à atribuição do beneficio. 

Pouco 
frequente 

Média Fraco Estabelecer consequências do incumprimento Implementado 

Ausência de mecanismos de 
publicitação. 

Pouco 
frequente 

Baixa Muito fraco 
Publicitação do Regulamento, nomeadamente no 
site do Autarquia. 

Implementado 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Verificação de material 
aquando da sua receção 

Desvio ou não fiscalização da 
quantidade de mercadorias; 
Retenção de material para uso 
próprio do trabalhador;     

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

Promoção de ações de fiscalização a promover 
pelo responsável pelas aquisições. 

Implementado 

  
  

Diretor de 
departamento 

Reavaliação das regras de controle interno (por ex.: 
rotação de pessoal). 

 Implementado 

Planeamento da 
contratação 

Existência deficiente de um 
sistema estruturado de 
avaliação de necessidades; 

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

A avaliação das necessidades de contratação deve 
iniciar-se, com uma consulta preliminar, uma 
analise de mercado, seguidamente com a 
elaboração do orçamento. A identificação de 
determinada necessidade deverá ser sempre 
questionada face à possibilidade de se 
encontrarem alternativas à contratação. Caso esta 
seja imprescindível, dever-se-á atender se a 
configuração e a quantidade de bens e serviços a 
adquirir ou a natureza e dimensão da obra se 
adequam às necessidades da entidade. 

 Implementado 

Tratamento deficiente das 
estimativas de custos;  

Frequente Média Moderado 

Existência de bases de dados com informação 
relevante sobre histórico de contratações 
anteriores, no qual fiquem plasmados problemas 
ocorridos, entre os quais derrapagens, 
incumprimento qualidades dos fornecedores etc.; ,  

 Implementado   
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Principais áreas de 
atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Planeamento da 
contratação 

Planeamento deficiente dos 
procedimentos, obstando a que 
sejam assegurados prazos 
razoáveis; 
 
Indefinição das 
responsabilidades de cada um 
dos intervenientes no processo, 
nas diversas fases; 
    

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

Aprovação de instruções escritas que regulem os 
procedimentos de planeamento com todas as 
fases do concurso, bem como as responsabilidades 
de cada um dos intervenientes, nos processos de 
aquisição de bens e serviços e nas empreitadas. 

 Implementado 

  
  

Diretor de 
Departamento 

  

Existência deficiente de estudos 
adequados para efeitos de 
elaboração dos projetos 

Pouco 
frequente 

Média Fraco 

Consagração de critérios internos que determinem 
a realização e dimensão dos estudos necessários. 
Devendo, contudo, estabelecer-se um histórico de 
contratações, no qual fiquem plasmados 
problemas ocorridos, entre os quais derrapagens, 
incumprimento qualidades dos fornecedores etc.; 

Implementado 

Inexistência de cabimentação 
prévia de despesas 

Frequente Média Moderado 
Encontra-se definido um procedimento formal e 
documentado para efeitos de cabimentação prévia 
da despesa. 

 Implementado 
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Principais áreas de 
atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Planeamento da 
contratação 

Incompletude das cláusulas 
técnicas fixadas no caderno de 
encargos com especificação, 
nomeadamente de marcas ou 
denominações comerciais; 

Pouco  
frequente 

  

Média Fraco  
Controle a posteriori por auditoria interna. Ou 
outros mecanismos de controlo 

Em fase de 
Implementação 

  
Diretor de 

departamento  

Carácter subjetivo dos critérios 
de avaliação das propostas, com 
inserção de dados não 
quantificáveis nem 
comparáveis; 

Pouco  
frequente 

 

  

Média Fraco  

A fixação de critérios não pode determinar o 
afastamento de grande parte dos potenciais 
concorrentes, mediante a imposição de condições 
muito especificas, demasiado exigentes e/ou 
restritivas.                                                          
Intervenção de vários intervenientes (pessoal 
dirigente) antes da decisão final e controle a 

posteriori por auditoria interna. ou outros 
mecanismos necessários e adequados  

Em fase de 
Implementação  Enunciação deficiente e 

insuficiente dos critérios de 
adjudicação e dos fatores e 
eventuais subfactores de 
avaliação das propostas, quando 
exigíveis; 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis  
PO 

GC NR 

Procedimentos pré-
contratuais 

Controlo deficiente dos prazos; 

Pouco 
frequente 

Alta Moderado 

Definição em cada processo de um checklist dos 
procedimentos e sujeição a auditoria interna. 

Em fase de 
implementação 

  
  

Diretor de 
departamento  

Admissão nos procedimentos de 
entidades com impedimentos. 

Celebração e execução 
dos contratos 

Participação dos mesmos 
intervenientes na negociação e 
redação do contrato. 

Existência de segregação de funções entre os 
Serviços. 

 Implementado 

Implementação de um sistema de controle interno 
que garanta: 

Implementado  

-Que as cláusulas do caderno de encargos fazem 
parte integrante do contrato, prevalecendo em 
caso de dúvida as cláusulas do caderno de 
encargos; 

-Que o seu clausulado é claro e rigoroso, não 
existindo erros, ambiguidades, lacunas ou 
omissões que possam implicar, designadamente, o 
agravamento dos custos contratuais ou o 
aditamento dos prazos de execução; 

Inexistência de correspondência 
entre as cláusulas contratuais e 
as estabelecidas nas peças do 
respetivo concurso. 
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Principais áreas de 

atividade/competências- 
grupos de Atividade de 

Risco 

Riscos identificados  

Escala de risco 

Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Responsáveis 
PO GC NR 

Celebração e execução 
dos contratos 

Existência de ambiguidades, 
lacunas e omissões no 
clausulado; 

Frequente Média 
  
 Moderado 
  

sujeição de critérios internos que determinem um 
controlo, realizado por uma auditoria interna  

Em fase de 
Implementação 

  
  
  

Diretor de 
departamento 

Não verificação ou verificação 
deficiente das cláusulas 
contratuais que prevejam ou 
regulem os suprimentos dos 
erros e omissões 

Pouco 
frequente 

Alta 

  
  
  
 Moderado 
  
  

Nas empreitadas e de acordo com a lei.  Implementado 

Fundamentação insuficiente ou 
incorreta para a "natureza 
imprevista" dos trabalhos; 

Pouco 
frequente 

Média 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraco 
 
 
 
 
 
 
 
 

No caso de existência de trabalhos a mais, deve 
ser verificado de que respeitam a "obras novas" e 
que foram legalmente previstos para a sua 
existência a natureza imprevista e que esses 
trabalhos não podem ser técnica ou 
economicamente separáveis do objeto do 
contrato sem inconveniente grave para o dono da 
obra ou, embora separável, sejam necessários à 
conclusão da obra. 
 
 
verificação da garantia de que a execução de 
trabalho de suprimento de erros ou omissões não 
excede os limites quantitativos estabelecidos na 
lei. 

 Implementado 
  

Fundamentação insuficiente ou 
incorreta para a circunstância 
desses trabalhos não poderem 
ser técnica ou economicamente 
separáveis do objeto do 
contrato sem inconveniente 
grave para o dono da obra ou, 
embora separáveis, sejam 
estritamente necessários a 
conclusão da obra; 



 

REFERÊNCIAS  

• Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro de 2008;  

• Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho de 2009 – CPC; 

• FERMA - Federation of European Risk Management Associations    

• Norma Portuguesa ISO 31000/2013  

• Organismos Estratégicos do Controlo Interno da CPLP- Guião de boas práticas para 

a prevenção e combate à corrupção na Administração Pública 

• NRECO – group of States Against Corruptions    

• Proposta de estrutura de plano de risco - CPC;  

• Questionário Sobre a Avaliação de Riscos – CPC;  

• Relatório Síntese do Questionário Sobre a Avaliação de Riscos – CPC;  

• Plano Tipo de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações 

Conexas - Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP);  

• Prevenir a Corrupção - Um Guia Explicativo sobre a Corrupção e Crimes Conexos - 

Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação do Ministério 

da Justiça; 

• Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção;  

• Recomendação n.º 1/2015, de 13 de janeiro de 2015 – CPC;  

• Recomendação n.º 3/2015, de 1 de julho de 2015 – CPC; 
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Anexos: 

Anexo I – Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, 

impedimentos e escusa  

 

Câmara Municipal da Figueira da Foz 

 

Plano de Prevenção de 

Gestão de Riscos, 

incluindo os Riscos de 

Corrupção e Infrações 

Conexas 

Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, 

impedimentos e escusa  

Identificação 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Residência:_____________________________________________________________ 

BI/CC__________________________________________________________________ 

 

Funções 

 

Categoria:______________________________________________________________ 

Funções:_______________________________________________________________ 

Unidade orgânica: 

______________________________________________________________________ 

 

Declaração 
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Declara ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na Lei, 

designadamente:  

Na Constituição da República Portuguesa;  

No Código do Procedimento Administrativo (CPA) (artigos 69.º a 76.º)  

No Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que 

exercem 

funções públicas (artigos 26.º a 30.º)  

     No Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da Administração 

central, regional e local do Estado.  

 

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunstância pela 

qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua conduta, 

designadamente nas situações constantes do artigo 73.º do CPA. 

Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, 

impedimento ou escusa, dela dará imediato conhecimento ao respetivo superior 

hierárquico ou ao presidente do órgão ou júri de que faça parte. 

 

Observações 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Figueira da Foz, ______ de _______________________ de  20_____  

 

Assinatura 

 

_____________________________ 
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Anexo II – Relatório de execução  

 

 

 

 

Identificação da área /unidade 
Orgânica do serviço 

 
 

 

Riscos 
identificados 

Medidas 
propostas 

Implementadas Em fase de 
Implementação 

Evidencias 

     

 

Medidas por adotar no PPRGICIC I NI Justificação/resultados obtidos 

    

    

    

    
I(implementada) NI (Não Implementado)  

Novos Riscos Identificados 
Principais áreas de 
atividade/competências- 
grupos de Atividade de 
Risco  

 
Riscos 
identificados  

 

Probabilidade 
de ocorrência  
(PO) 

Gravidade da 
Consequência 
 (GC) 

Medidas 
propostas  

 
 

    

 
 

    

 

Outras Informações de consideração relevante 

 
 
 
 

 

Dirigente /responsável pelo serviço 

Nome:   

Data:   

Assinatura:  
Declaração: declaro que as afirmações produzidas no relatório em apreço correspondem com exatidão à 

realidade procedimental     

   

 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO 
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