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Exposição de motivos  

 

O presente relatório tem por base a monitorização das medidas preconizadas no Plano 

de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, do 

Município da Figueira da Foz, reportado ao ano de 2015, agindo 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, resultante da reunião de 

1 de Julho de 2015. 

 

O Plano engloba 162 medidas de mitigação de riscos, entre as quais 145 foram 

implementadas, 12 estão em fase de implementação e 5 ainda não se encontram em 

execução. Em face da situação descrita, além de outras medidas, foram monitorizadas 

todas as que se encontram em fase de implementação e não implementadas a fim de se 

obter o quadro real da situação. 

 

A atividade desenvolvida teve por base uma análise metódica e meticulosa das medidas 

preconizadas que, para além da prossecução do bem público e do interesse coletivo, 

salvaguardam, também, os interesses individuais, tanto dos interessados nos processos, 

como os do próprio decisor.    

 

O risco assume, assim, uma importância crucial na agenda estratégica do município da 

Figueira da Foz, espelhando as melhores e as mais atuais práticas de gestão municipal 

com reflexos positivos, quer no funcionamento interno, quer no relacionamento 

externo do município com os seus cidadãos. 

 

Na avaliação correta do risco, a Camara Municipal da Figueira da Foz não poderá cingir-

se à mera elaboração e monitorização do Plano. Concomitantemente, deverá criar um 

conjunto de ferramentas inseridas num sistema de Controlo Interno, com uma estrutura 

autónoma e independente que sirva, a um mesmo tempo, de fiscalizador e garante do 

seu correto funcionamento. 

 



Descrição 

O gráfico abaixo apresentado representa todas as medidas não implementadas ou em 

fase de implementação das diversas áreas do plano de prevenção de gestão de riscos, 

incluindo os riscos de corrupção e infrações análogas, no ano transato. Foram transcritas 

as medidas em fase de implementação e não implementadas, plasmadas em folha com 

epígrafe de relatório de execução, juntas em anexo, e enviadas aos responsáveis das 

diversas áreas, afim de obter os resultados.  

. 

 

Procedimento de monitorização  

Coube aos responsáveis sectoriais de cada Departamento, Divisão, Serviço ou 

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

atendendo à dinâmica do plano, bem como as propostas de introdução das medidas 

correctivas, ou preventivas, dos riscos intrínsecos às atividades.  

Assim, a elaboração do relatório versou sobre os resultados das medidas preconizadas 

no plano, permitindo conhecer, não só o real contributo dos procedimentos adotados, 

mas também o necessário incremento de novas medidas ajustadas á dinâmica que a 

realidade impõe. 

O procedimento de monitorização implícito no relatório versou, essencialmente, sobre 

a análise da informação solicitada aos serviços, a análise de informação própria, bem 

como o cruzamento de respetiva informação. Foram realizadas entrevistas com os 

responsáveis das áreas sobres as medidas de mitigação dos riscos preconizadas,    
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Análise  

Face à transversalidade na identificação dos riscos, preconizados neste Plano, pelas mais 

diversificadas áreas, todas elas foram alvos de uma minuciosa e criteriosa avaliação. No 

entanto, algumas delas, pela cabal importância organizativa na Câmara, outras pela sua 

envolvência na gestão de dinheiros públicos, pela relação de proximidade com os 

munícipes e suas decorrentes consequências, ou mesmo pela conflituosidade de 

interesses dos trabalhadores com interesse privados, foram merecedoras da nossa 

melhor atenção.   

Pelo exposto ao longo do presente relatório, fica patente a avaliação que foi efetuada 

às medidas por área de risco, contabilizando no seu total 160, entre as quais 150 

(93,75%) foram implementadas e 10 (6,25%) não foram implementadas. 

De salientar que, grande parte das medidas previstas, já se encontravam implementadas 

à existência deste plano, refletindo a preocupação desta edilidade em mitigar eventuais 

riscos e implementar a transparência em procedimentos.  As medidas não 

implementadas são, maioritariamente, medidas intrínsecas à auditoria interna. A 

complexidade de procedimentos, a dimensão da organização e a vigilância dos vários 

sistemas de controlo, colocam a auditoria interna, não apenas, mas também, como 

garante da operacionalidade/funcionalidade e monitorização deste plano.  Os riscos 

identificados são, de forma geral, pertinentes no contexto do combate à corrupção e 

infrações conexas, e, manifestamente, necessários como instrumento ativo de uma 

estrutura de auxílio à boa governança. 
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Declaração de objetivos   

 

Como objectivo, serão elaborados os mapas referentes ao Plano de 2017, identificativos 

dos riscos intrínsecos à atividade, segundo a sua probabilidade de ocorrência, a sua 

gravidade e respetiva graduação, de acordo com a FERMA (Federation of European Risk 

Management Associations). Assim, almeja-se uma análise minuciosa da extensão do 

risco e a sua valoração. Significa isto, desde logo, definir fatores de graduação do risco 

dentro de determinada probabilidade de ocorrência e, consequentemente, a respectiva 

gravidade. Tal avaliação de risco deverá ser elaborada sobre uma matriz concebida num 

rácio entre probabilidade da ocorrência e gravidade da consequência.  

 

Recomendação 

Deste modo, da análise à execução do PNRCIC, RECOMENDA-SE o seguinte: 

1- Maior empenho e compromisso dos dirigentes na implementação e prossecução 

dos objetivos do Plano Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; 

2- Elaboração de manuais de boas práticas e códigos de conduta relativamente a 

todas as áreas de atuação, em conformidade com o quadro legal e os valores da 

CMFF(carta ética da Administração Pública), assim como a obrigatoriedade de 

denúncia de factos, dos quais que tenham conhecimento, que possam indiciar 

prática de fraude, corrupção ou qualquer outra atividade ilegal lesiva de 

interesses da Autarquia, com posterior comunicação ao Ministério Público   

3- Incrementar novas medidas, extensíveis a um maior número de áreas, 

reforçando algumas das existentes e eliminando outras que se tornaram 

supérfluas e/ou ineficazes, a fim de circunscrever a actuação a procedimentos 

de mais elevada transparência. 

4- Reforçar a vigilância do Sistema de Controlo Interno, desta edilidade, com a 

monitorização e consequente relatório do Plano, a par da revisão da Norma de 

Controlo Interno, de acordo com o novo SNC- AP.   

 

 



Anexos  

Relatórios de execução  
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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     
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