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Elaboração / Coordenação do Relatório de Execução Anual  

O presente Relatório de Execução Anual contêm a informação relevante sobre a 

aplicação, durante o ano de 2014, do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos, Incluindo 

o Risco de Corrupção e Infrações Conexas. 

A elaboração deste Relatório foi supervisionada pelo Chefe de Gabinete da Presidência. 

O responsável pela sua elaboração, dando cumprimento à Recomendação do Conselho 

de Prevenção da Corrupção, procedeu ao controle e monitorização de processos, com 

vista a uma efetiva avaliação da prossecução do Plano. 

 

Aprovação do presente relatório  

Sob proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, o 

presente Relatório de Execução Anual é submetido à aprovação da Câmara Municipal 

da Figueira da Foz, com posterior conhecimento à Assembleia Municipal, sendo o 

mesmo, após estarem preenchidos os referidos requisitos, publicado no sítio do 

Município na internet, dele se retirando as matérias e vertentes que apresentem uma 

natureza reservada, de modo a promover a transparência na gestão pública. 

 

Exposição de motivos  

No âmbito da sua atividade, o Conselho de Prevenção da Corrupção aprovou uma 

Recomendação, em 1 de Julho de 2009, sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção 

e infrações conexas”, nos termos da qual «Os órgãos máximos das entidades gestoras 

de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no 

prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos e infrações conexas.»  

Tais planos devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos:  

a) Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção 

e infrações conexas;  
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b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que 

previnam a sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, 

segregação de funções, definição prévia de critérios gerais e abstratos, 

designadamente na concessão de benefícios públicos e no recurso a especialistas 

externos, nomeação de júris diferenciados para cada concurso, programação de 

ações de formação adequada, etc.);  

c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob 

a direção do órgão dirigente máximo;  

d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano.  

A gestão do risco tem por objetivo primordial salvaguardar os mais elementares 

princípios de um Estado Direito na tomada de decisão, assegurando a sua conformidade 

com as normas legais e regulamentares em vigor, com os procedimentos legalmente 

fixados e com as obrigações contratuais a que a organização está vinculada.  

Face às dificuldades geradas por um ordenamento jurídico caracterizado pela 

complexidade causada pela forma como se apresenta (legislação vasta, desarticulada, 

caracterizada por alterações sistemáticas), a tomada de decisão sofre um acréscimo de 

risco que, se pretende, deverá ser reduzido a níveis satisfatórios, gerando segurança 

quer nos decisores quer nos interessados na decisão. 

A gestão do risco é um processo de análise metódica dos riscos inerentes às atividades 

de prossecução das atribuições e competências das instituições, tendo por objetivo a 

defesa e proteção de cada interveniente nos diversos processos, salvaguardando-se, 

assim, o interesse coletivo. É uma atividade que envolve a gestão, stricto sensu, a 

identificação de riscos imanentes a qualquer atividade, a sua análise metódica, e, por 

fim, a identificação de medidas que possam obstaculizar eventuais comportamentos 

desviantes. 

O elemento essencial é, pois, a ideia de risco, que podemos definir como a possibilidade 

eventual de determinado evento poder ocorrer, gerando um resultado irregular. A 

probabilidade de acontecer uma situação adversa, um problema ou um dano, e o nível 

da importância que esses acontecimentos têm nos resultados de determinada atividade, 

determina o grau de risco.  
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Elemento essencial para a determinação daquela probabilidade é a caracterização dos 

serviços, que deve integrar os critérios de avaliação da ocorrência de determinado risco.  

A gestão do risco é uma responsabilidade de todos os trabalhadores das instituições, 

quer dos membros dos órgãos, quer do pessoal com funções dirigentes, quer do mais 

simples funcionário.  

É também certo que os riscos podem ser graduados em função da probabilidade da sua 

ocorrência e da gravidade das suas consequências, devendo estabelecer-se, para cada 

tipo de risco, a respetiva quantificação.  

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.  

O controlo interno é uma componente essencial da gestão do risco, funcionando como 

salvaguarda da retidão da tomada de decisões, uma vez que previne e deteta situações 

anormais.  

Atento o conjunto de atribuições e competências da Autarquia, bem como a sua 

proximidade com os cidadãos, foi identificado um conjunto de atividades e 

comportamentos suscetíveis de enfatizarem o risco de cada ação preconizada, bem 

como o grau de risco que representam e, bem assim, um conjunto de medidas 

adequadas à minimização / eliminação dos riscos correspondentes e que se encontram 

elencadas no documento que constitui o Anexo II a este Plano. 
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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. 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 

Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, 

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

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. 
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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 2014, 

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, 
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mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem 

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 para ato ilícito - 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. 

� Corrupção passiva para ato lícito - 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 não 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. 
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� Suborno - Pratica um ato de suborno quem convencer ou tentar convencer outra 

pessoa, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não 

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. 

 

 

Monitorização do Plano 

Após a implementação do Plano, a Câmara Municipal deve proceder a um rigoroso 

controlo de validação, no sentido de verificar a conformidade factual entre as normas 

do Plano e a aplicação das mesmas. A definição procedimental e respetiva metodologia 

deverão ser criadas pelos responsáveis, com intuito de assegurar e contribuir para o 

desenvolvimento e controlo das atividades de forma adequada e eficiente, permitindo 

a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, de fraude 

e de erro, garantindo a exatidão dos registos contabilísticos e os procedimentos de 

controlo a utilizar para atingir os objetivos definidos. 

O controlo e monitorização do Plano remetem para a definição lata de auditoria, a qual 

gravita em torno dos conceitos de exame e análise que conduzem, por sua vez, à 

emissão de uma opinião que, nos termos do procedimento em apreço, assumirá a forma 

de relatório. 

Trata-se de uma função de avaliação que permite conhecer e examinar a atividade da 

organização e a prossecução do Plano, numa ótica de prestação de um serviço à própria 

organização e não de uma ação de caracter inspetivo. 

O relatório, a elaborar no final do ano em curso, permitirá, por um lado conhecer a 

situação real dos procedimentos adotados e, por outro, promover as adaptações e os 

reajustes ao Plano que se revelem adequados. 

O relatório terá subjacente um procedimento de monitorização, conforme referido, que 

assentará nas seguintes ações: 

1. Análise da informação solicitada aos Serviços; 
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2. Análise da informação própria; 

3. Cruzamento de informações anteriores; 

4. Entrevistas aos responsáveis; 

5. Simulações; 

O processo de monitorização tem necessariamente uma natureza dinâmica, devendo os 

relatórios anuais incidir, sempre, sobre a última das realidades, não se focando, ad 

eternum, no ponto de partida da implementação do Plano. 

 

 

Análise  

Na elaboração do Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas de 2014, os riscos foram identificados, analisados e mensurados, propondo-se 

medidas de controlo/prevenção dos mesmos. 

Nesta perspetiva, foi enviado às unidades orgânicas das respetivas áreas um inquérito 

individualizado, identificando os riscos pertinentes no contexto em apreço.  

O seu preenchimento ficou a cargo do responsável de cada uma das várias unidades 

orgânicas, informando em que ponto as medidas propostas se encontram 

implementadas e dando a conhecer as medidas em curso, ou parcialmente 

implementadas, e não implementadas.  

Após a receção dos inquéritos preenchidos, procedeu-se ao tratamento estatístico dos 

dados, procurando avaliar-se se os riscos iniciais se mantinham ou se encontravam 

reduzidos. 

Para 143 riscos identificados, foram propostas 162 medidas de mitigação dos mesmos, 

distribuídos pelas seguintes áreas: 
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Quadro 1 Número de riscos identificados e número de medidas propostas por área crítica 

 
Área crítica 

N.º de Riscos 
identificados 

N.º de 
medidas 

propostas 

 

 

 

Gráfico 1 distribuição em percentagem, das medidas propostas e riscos identificados, pelas respetivas áreas   
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CONCESSÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS

CONTRATAÇÃO PÙBLICA

RECURSOS HUMANOS 

URBANISMO

GESTÃO FINANCEIRA

Medidas Propostas Riscos Identificados

Concessão de 

Benefícios Públicos 

Divisão Cultura 6 6 

Divisão de Educação e Ação Social 6 6 

 

Contratação Pública 

Divisão Finanças e Património 37 37 

Departamento Obras Municipais e 

Ambiente 
37 37 

 

Urbanismo 

Divisão de Urbanismo 26 28 

Fiscalização 1 2 

Recursos Humanos Div. De Adm. Geral e Recursos 

Humanos 
10 15 

Gestão Financeira Divisão Finanças e Património 20 31 
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Face á transversalidade que os recursos financeiros envolvem nos mais diversos serviços 

desta edilidade, assume aqui no plano, a contratação pública e a gestão financeira, a 

maior ênfase. A concessão de benefícios públicos surge-nos imediatamente a seguir, 

ficando as restantes áreas num plano de proximidade entre as medidas propostas e os 

riscos identificados.  

1 - Concessão de benefícios públicos   

 
Quadro 2 Distribuição das medidas na área crítica Concessão de Benefícios Públicos  

Perante os dados recolhidos, deparamo-nos com uma das áreas críticas - a concessão 

de benefícios públicos. Nesta área estão consubstanciadas a Divisão da Cultura (DC) e a 

Divisão de Educação e Assuntos Sociais (DEAS). Ali temos como medida não 

implementada a exigência da declaração de interesses, justificada pela objetividade dos 

seus critérios e dos atos preparatórios da decisão que têm um envolvimento e 

participação a vários níveis. Na DEAS, também como medida não implementada, 

encontramos a exigência de declaração de interesses com a justificação de que, a 

aprovação do regulamento veio balizar, e por vezes estreitar, fatores que, por si só, 

poderiam ser discricionários. 

2 – Divisão de Urbanismo  

Área critica  Medidas propostas  Medidas implantadas 
Medidas em curso ou 

parcialmente implementadas 
Medidas não 

implementadas  

DU 
28 27 1 0 

100,00% 96,43% 3,70% 0,00% 

FISC 
2 2 0 0 

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 
30 29 1 0 

100,00% 96,67% 3,33% 0,00% 

Quadro 3 Distribuição das medidas na área critica o Urbanismo 

Nesta área crítica deparamo-nos com a Divisão de Urbanismo (DU), comportando a 

fiscalização (FISC.) Sendo o urbanismo uma das áreas com uma atividade multidisciplinar 

e complexa desta edilidade, mantendo uma relação intrínseca com a arquitetura no seu 

Área critica  Medidas propostas  Medidas implantadas 
Medidas em curso ou 

parcialmente implementadas 
Medidas não 

implementadas  

DEAS 
6 5 0 1 

100,00% 83,33% 0,00% 16,67% 

DC 
6 5 1 1 

100,00% 83,33% 16,67% 16,67% 

TOTAL 
12 10 1 2 

100,00% 83,33% 8,33% 16,67% 
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sentido mais amplo, com o ordenamento do território e com o órgão executivo, foi 

merecedora de uma rigorosa identificação dos riscos, os quais foram alvo de medidas 

de mitigação. A fiscalização é uma das componentes importantes, não só nesta área 

crítica, mas em toda a edilidade, sendo o garante do cumprimento dos vários normativos 

legais, ficando com um grau de execução de 100%. 

 3- Divisão Finanças e Património 

Quadro 4 - Distribuição das medidas na área crítica da Gestão Financeira 

A Divisão de Finanças e Património assume-se neste contexto, um dos pilares desta 

instituição, através do sistema de contabilidade orçamental, patrimonial e de custos 

desta edilidade, permitindo, assim, fornecer informação aos gestores públicos, 

verificando se os pressupostos da gestão, economia, eficiência e eficácia foram, ou não, 

atingidos. Este sistema contabilístico constitui uma mais-valia na perceção onde estão a 

ser aplicados os recursos e se estes estão a ser geridos da melhor forma, auxiliando de 

forma decisiva o processo de planificação e tomada de decisão do executivo municipal.  

O Plano de Prevenção de Gestão de Riscos (de realçar que a gestão de riscos assume o 

papel primordial no plano e, apenas, de forma subsidiária surgem a corrupção e 

infrações conexas, desconstruindo-se, assim, a ideia de corrupção institucionalizada na 

Administração) incluindo a Corrupção e Infrações Conexas, assume uma especial 

relevância através de auditoria/monitorização, recomendações/sugestões, na 

identificação dos riscos e consequente implementação de mediadas de mitigação dos 

mesmos.  

Exemplo disso mesmo são as medidas parcialmente implementadas, consubstanciando-

se, na sua maioria, na auditoria interna - verificação periódica aleatórias de processos, 

num sistema de avaliação permanente de avaliação dos serviços e no acompanhamento 

contratual - estando a cargo, ainda que de forma embrionária, do responsável da 

elaboração do PPRGIC, com a superintendência de Gabinete da Presidência. 

Área critica  Medidas propostas  Medidas implantadas 
Medidas em curso ou 

parcialmente implementadas 
Medidas não 

implementadas  

DFP 
31 27 3 1 

100,00% 87,10% 11,11% 3,23% 
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 4- Contratação Publica 

Quadro 5 - Distribuição das medidas na área crítica da Contratação Pública 

Nesta área crítica encontramos a Divisão de Finanças e Património (DFP) e a 

Departamento de Obras Municipais e Ambiente (DOMA). Nesta área e face à 

importância dos contatos públicos na economia e, em particular, na despesa do 

Município, cientes que os riscos de corrupção aumentam na medida dos elementos 

materiais presentes e da sua relevância económico-financeira, fortaleceu-se neste 

plano, os riscos inerentes nos contratos públicos. Assim, a eficiência e eficácia da gestão 

dos demais processos, a transparência, utilizando as melhores práticas, foram tidos em 

conta na mitigação dos riscos identificados. 

5- Recursos Humanos  

Área critica  Medidas propostas  Medidas implantadas 
Medidas em curso ou 

parcialmente implementadas 
Medidas não 

implementadas  

DAGRH 15 14 1 0 
100,00% 93,33% 7,14% 0,00% 

Quadro 6- Distribuição das medidas na area crítica dos Recursos Humanos  

A gestão dos Recursos Humanos, assumem também grande relevância no contexto 

desta edilidade, do ponto de vista organizativo, procurando-se soluções para que os 

seus funcionários possam desempenhar da melhor maneira as suas tarefas, 

considerando, contudo, todos os anseios pessoais e de ambiente social. De realçar nesta 

área uma medida parcialmente implementada que, face ao proposto (segregação de 

funções e rotatividade), não terá a sua aplicabilidade plena devido a especificação 

necessária das matérias em questão. 

Gráfico 2 - Distribuição em percentagem do grau de execução total das medidas propostas  

 

89,51%

8,28%

3,09%

Implementado Parcialmente implementado Não implementado

Área critica  Medidas propostas  Medidas implantadas 
Medidas em curso ou 

parcialmente implementadas 
Medidas não 

implementadas  

DFP 37 33 3 1 
100,00% 89,19% 8,11% 2,70% 

DOMA 37 33 3 1 
100,00% 89,19% 8,11% 2,70% 

TOTAL 74 66 6 2 
100,00% 89,18% 8,11% 2,70% 
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Pelo plasmado ao longo do presente relatório, fica patente a avaliação que foi efetuada 

às medidas, por área de risco, contabilizando-se, no seu total, 162 medidas, entre as 

quais 145 (89,51%) foram implementadas, 12 (8,28%) estão parcialmente 

implementadas e 5 (3,09%) não estão implementadas. 

 De salientar que grande parte das medidas previstas já se encontrava implementada 

anteriormente à existência do presente plano, refletindo a preocupação desta edilidade 

em mitigar procedimentos que, por si só, são potenciais de práticas corruptivas, 

resultando as outras de imposições legais.  

Os riscos identificados são, de forma geral, pertinentes no contexto ao combate à 

corrupção e infrações conexas e, manifestamente, necessários como instrumento ativo 

de uma estrutura de auxílio à boa governança. 

Deste modo, da análise à execução do PGRCIC, 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 

(PGRCIC); 

2- A elaboração de códigos de conduta dos respetivos serviços que, entre outros 

objetivos, facilitem aos seus agentes ou órgão comunicarem às entidades 

competentes, situações ou factos que, no decurso das suas funções possam ser 

suscetíveis de conflitos de interesses. Neste âmbito, incrementou-se uma 

declaração de compromissos e incompatibilidades, distribuída pelos 

trabalhadores afetos a áreas suscetíveis e abrangidas pelo presente plano. 

3- O incremento de novas medidas em determinadas áreas não acobertadas pelo 

plano, reforçar algumas existentes e eliminar algumas que se tornaram 

procedimentos da mais elevada transparência, com uma probabilidade de 

ocorrência Baixa.  
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Anexos: 

Anexo I – Identificação das áreas e atividades, dos riscos de corrupção e infrações 

conexas, da qualificação da frequência dos riscos, das medidas e dos 

responsáveis. 

Anexo II – Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, 

impedimentos e escusa.  

  



Anexo I – Identificação das áreas e atividades, dos riscos de corrupção e infrações conexas, da qualificação 

da frequência dos riscos, das medidas e dos responsáveis.
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Área Critica: Concessão de Benefícios Públicos 
                                                                                                 Divisão de Cultura                                                       Responsável: Margarida Perrolas           

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

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 

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

implementado 

A aprovação do regulamento é constituído por critérios de 
ponderada objetividade constituindo concomitantemente 
uma panóplias de regas na atribuição de benefícios 
públicos   

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

Exigência de declaração de  conflito de 
interesses. 

Não Implementado 

com a aprovação do regulamento, este veio balizar e por 
vezes estreitar fatores que por si só poderiam ser 
discricionários. No entanto, procederá esta divisão à 
implantação da declaração de interesses 

Situações de conluio entre os intervenientes 
no processo. 

Apreciação de todas as solicitações no mesmo 
ato decisório. 

implementado 
qualquer ato decisório será alvo de uma criteriosa 

apreciação  

Situações de favoritismo injustificado por 
determinado beneficiário. 

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

Implementado 

a avaliação dos atos são escortinados por quem na 
realidade decide, no entanto, a elaboração da declaração 
de conflito de interesses mitigará o risco de potenciais 
ocorrências   

Situações em que os beneficiários não 
juntam todos os documentos necessários à 

instrução do processo; 

Estabelecer consequências do incumprimento. implementado  previstas no regulamento 
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. Inexistente 
Publicitação do Regulamento, nomeadamente 
no site do Autarquia. 

implementado conhecimento  dos direitos e deveres 
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Área Critica: Contratação Pública 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #01 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Verificação de material 
aquando da sua receção 

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

Pouco frequente 

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

Implementado 
controlo mais eficaz na utilização do 

material adquirido 

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

Implementado 
a receção do material é realizado sempre 

por dois elementos 

Planeamento da contratação 

Existência deficiente de um sistema 
estruturado de avaliação de necessidades; 

Pouco frequente 

Aperfeiçoamento do sistema estruturado de 
avaliação das necessidades. 

Implementado 
informação fornecida pelo sistema 

informático 

Tratamento deficiente das estimativas de 
custos;  

Existência de bases de dados com informação 
relevante sobre aquisições anteriores. 

Implementado 
informação fornecida pelo sistema 

informático 

Planeamento deficiente dos 
procedimentos, obstando a que sejam 
assegurados prazos razoáveis;  

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 
parcialmente 

Procedimentos inserido na NCI carecendo 
de atualização Indefinição das responsabilidades de cada 

um dos intervenientes no processo, nas 
diversas fases; 

Existência deficiente de estudos 
adequados para efeitos de elaboração dos 
projetos 

Consagração de critérios internos que determinem 
a realização e dimensão dos estudos necessários. 

Não Aplicável   

Inexistência de cabimentação prévia de 
despesas 

Pouco frequente 
Encontra-se definido um procedimento formal e 

documentado para efeitos de cabimentação prévia da 
despesa. 

Implementado 
assegura um maior controle financeiro na 

elaboração do orçamento 
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Área Critica: Contratação Pública 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #02 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Procedimentos pré-
contratuais 

Seleção e contratação de especialistas 
externos por ajuste direto; 

Pouco frequente 

Maior informação e sensibilização dos funcionários 
sobre as normas e procedimentos de contratação. 

Implementado 
a divisão jurídica avalia as peças concursais 

de modo a avaliar os normativos legais   
Inexistência ou existência deficiente de um 

sistema de controlo interno, destinado a 
verificar e a certificar os procedimentos pré-
contratuais; 

Fundamentação insuficiente do recurso ao 
ajuste direto, quando baseado em critérios 
materiais; 

Fixação da regra de obrigatoriedade de consulta a um 
mínimo de 3 entidades. 

Implementado 
parcialmente 

independentemente  da lei permitir a 
aquisição por ajuste direto sem consulta é 
definido informalmente que se deve 
proceder à consulta de três entidades  

Não fixação no Caderno de Encargos das 
especificações técnicas, tendo em conta a 
natureza das prestações objeto do contrato a 
celebrar; 

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

Controle a posteriori por auditoria interna. 
Implementado 

parcialmente 
em fase de implementação 

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

Intervenção de vários intervenientes (pessoal dirigente) 
antes da decisão final e controle a posteriori por auditoria 
interna. 

Implementado 
parcialmente 

maior transparência nas peças concursais  
Enunciação deficiente e insuficiente dos 

critérios de adjudicação e dos fatores e 
eventuais subfactores de avaliação das 
propostas, quando exigíveis; 
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Área Critica: Contratação Pública 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #03 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Procedimentos pré-
contratuais 

Controlo deficiente dos prazos; 

Pouco frequente 

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

Implementado maior controlo nos procedimentos  
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 duplo controlo 

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

Implementação de um sistema de controle interno 
que garanta: 

    

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

Implementado duplo controlo dos contratos  

-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; 

Implementado 
a existência de um check- list de 

documentos necessários à celebração dos 
contratos  e, verificada a  sua validade. 

-Que prevejam e regulem  com rigor as situações de 
eventual falta de licenças ou autorizações fundamentais 
para a execução do contrato; 

Implementado duplo controlo por parte da DAGP 

-Que prevejam e regulem com o devido rigor o 
eventual suprimento de erros e omissões. 

Implementado duplo controlo por parte da DAGP 

-Que no caso da aquisição de bens, o prazo 
estabelecido para a vigência do contrato (incluindo as 
suas eventuais prorrogações) não excede os três anos, 
salvo nas situações legalmente previstos. 

Implementado duplo controlo por parte da DAGP 
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Área Critica: Contratação Pública 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #04 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Celebração e execução 
dos contratos 

Existência de ambiguidades, lacunas e 
omissões no clausulado; 

Pouco 
frequente 

Sujeição a um sistema de auditoria interna. Implementado parcialmente Em fase de implementação 

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

Nas empreitadas e de acordo com a lei. Não aplicável   

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

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. 

Não aplicável   
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; 

verificação da garantia de que a execução de 
trabalho de suprimento de erros ou omissões não 
excede os limites quantitativos estabelecidos na lei. 

Não aplicável   
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Área Critica: Contratação Pública 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #05 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Celebração e execução dos 
contratos 

Fundamentação insuficiente ou incorreta 
no caso de aquisições de serviços, de que os 
"serviços a mais" resultam de uma 
"circunstância imprevista"; 

Pouco frequente 

No caso das aquisições de serviços e caso existam 
"trabalhos a mais":                                                                  

Implementado   

-Verificação da condição de os "serviços a mais" ser 
justificada pela ocorrência de uma "circunstância 
imprevista";                                   

Fundamentação insuficiente ou incorreta, 
no caso das aquisições de serviços, de que os 
"serviços a mais"  não podem ser técnica ou 
economicamente separáveis do objeto do 
contrato sem inconvenientes graves para 
entidade adjudicante, ou ainda que sejam 
separáveis, são necessários à conclusão do 
objeto contratual; 

- Que esses "serviços a mais" não podem ser 
tecnicamente ou economicamente separáveis do objeto 
do contrato sem inconvenientes graves para a entidade 
adjudicante, ou ainda que sejam separáveis são 
necessários à conclusão do objeto contratual; Inexistência de controlo relativamente a 

execução do contrato de aquisição de bens 
tendo em conta que o prazo de vigência, 
acrescido de eventuais prorrogações, não 
ultrapassa o limite legal estabelecido. 
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Área Critica: Contratação Pública 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #06 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Celebração e execução dos 
contratos 

Não verificação da boa e atempada 
execução dos contratos por parte dos 
fornecedores/prestadores. 

Pouco frequente 

Sistema de avaliação permanente efetuado pelos 
Serviços. 

implementado 
parcialmente 

encontra-se em fase de implementação o 
serviço de  auditoria interna  Não acompanhamento e avaliação 

regulares do desempenho do contratante de 
acordo com os níveis de quantidade ou 
qualidade estabelecidos no contrato. 

Pouco frequente 

Inexistência de controlo rigoroso dos 
custos do contrato, tendo por pressuposto os 
valores orçamentados. 

Pouco frequente 

Medida de controle informático da execução do 
contrato. 

implementado   

Inexistência de advertências logo que são 
detetadas situações irregulares ou 
derrapagens nos custos e nos prazos. 

Controlo periódico da execução dos trabalhos 
mediante relatórios que os contraentes tem de 
entregar de acordo com o plano de trabalhos. 

Não aplicável   

Inexistência de inspeção ou de ato que 
certifique as quantidades e a qualidade dos 
bens e serviços, antes da emissão da ordem 
de pagamento. 

Pouco frequente 
Implementação de sistema permanente de 

avaliação dos serviços. 
implementado   

Inspeção ou avaliação da qualidade dos 
bens e serviços adquiridos efetuada somente 
por um funcionário. 

Pouco frequente 

Generalizar para todos os serviços a 
obrigatoriedade das inspeções/avaliações da 
quantidade e da qualidade dos bens e serviços 
adquiridos serem efetuados por dois funcionários. 

implementado   

 

  



Página 8 de 52 
 

 

PLANO DE PREVENÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS, INCLUINDO O RISCO DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS | 2014

Área Critica: Contratação Pública 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #07 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da 

não implementação 

Outras questões 

Intervenção em processo em situação de 
impedimento 

Pouco frequente 

Ampla divulgação do regime de impedimentos. implementado   

Existência de situações de conluio entre 
concorrentes e de eventual corrupção dos 
funcionários. 

Obtenção de declarações de interesses privados dos 
funcionários. 

implementado 
parcialmente 

  

Subscrição de uma declaração de compromisso 
relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusas, 
a implementar, de modo geral, entre todos os 
funcionários. 

implementado 
parcialmente 

  

Não apresentação de documentos de 
habilitação, apresentação de documentos 
fora de prazo ou apresentação de 
documentos falsos. Verificação periódica e aleatória de processos. 

implementado 
parcialmente 

a realizar pela Auditoria interna    

Considerar como válida a adjudicação a um 
fornecedor que não está habilitado para tal. 

Não existência de uma avaliação a 

posteriori do nível de qualidade e do preço 
dos bens e serviços adquiridos e das 
empreitadas realizadas aos diversos 
fornecedores / prestadores de serviços / 
empreiteiros. 

Avaliação a posteriori do nível de qualidade e do 
preço dos bens e serviços adquiridos e das empreitadas 
realizadas. 

Não implementado 

em fase de implementação através de 
um programa informático que permitirá 
a avaliação da classificação dos 
fornecedores  Não existência de procedimentos de 

análise da informação recolhida para 
identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades 

Pouco frequente 
Implementação de procedimentos de análise da 

informação recolhida para identificar eventuais lacunas 
ou vulnerabilidades. 

Não implementado 
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Área Critica: Concessão de Benefícios Públicos 

Divisão de Educação e Assuntos Sociais | Subunidade Orgânica de Juventude e Desporto 
Principais 
Atividades 

Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação Resultados obtidos/Justificação da não implementação 

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 

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

Implementado 
(RMAD) Regulamento 
Municipal de Apoio ao 
Desporto, Regulamento 
Teleassistência) 
Em fase de preparação: 
Regulamento Municipal 
de Apoio ao 
Associativismo Juvenil) 

Atribuição de apoio financeiro com critério, equidade, maior transparência e maior 
comprometimento por parte das associações desportivas, na prossecução dos respetivos projetos 
desportivos. 
Existência de um período de consulta prévia, anterior ao envio da proposta de concessão do 
apoio à apreciação da Câmara Municipal. 
No cálculo de apoios que seguem o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas ou 
requisitos impostos pela legislação aplicável, baseados em critérios de insuficiência económica 
(vg. Tarifário Social da Água, isenção de taxas do Urbanismo, mensalidade da Componente de 
Apoio à Família, ao nível da educação pré-escolar), em caso de dúvida, é efetuada avaliação 
socioeconómica das condições do agregado. 

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

Exigência de declaração de 
interesses. 

Não Implementado 
Os critérios são objetivos e a preparação da decisão envolve a participação de vários níveis de 

interventores. 

Situações de conluio entre os 
intervenientes no processo. 

Apreciação de todas as 
solicitações no mesmo ato 
decisório. 

Implementado 
(vg. RMAD) 

Maior transparência e equidade. 

Ausência de reclamações, parte das associações desportivas. 

Situações de favoritismo injustificado por 
determinado beneficiário. 

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

Implementado 
Reavaliação por terceiro elemento, de todas as candidaturas e da avaliação sobre elas 

efetuada. 

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

Estabelecer consequências do 
incumprimento. 

Implementado 

Existência de prazos para entrega de todos os documentos necessários à instrução do processo 
de candidatura, sob pena de não concessão do apoio, sujeitando assim todas as associações 
desportivas às mesmas condições, o que concorre para uma maior responsabilização da sua 
parte. 

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

Obrigatoriedade de entrega de declaração de não dívida ao Fisco e à Segurança Social, evitando 
situações de apoio a entidades com dívidas ao Estado. 

Ausência de mecanismos de publicitação. Inexistente 
Publicitação do Regulamento, 
nomeadamente no site da 
Autarquia. 

Implementado 

Com vista à obtenção de uma maior participação, por parte das associações e munícipes, maior 
grau de informação e transparência nos apoios concedidos, todos os regulamentos que preveem 
a atribuição de apoios, se encontram publicados online: O RMAD está publicado no portal do 
Município, sendo aí igualmente publicitada, anualmente e após aprovação, pela Câmara, a lista 
dos apoios concedidos; os tarifários especiais da água estão previstos no Regulamento do Serviço 
de Distribuição e Abastecimento de Água, Recolha, Transporte e Tratamento de Efluentes do 
Concelho da Figueira da Foz, publicado no portal da concessionária Águas da Figueira, SA; o 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas, que prevê os apoios no acesso a serviços 
municipais, está publicado no portal da Autarquia; o Regulamento do Serviço de Teleassistência 
da Figueira da Foz está publicado no portal da Autarquia e no Diário da República. 
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Área Critica: Contratação Pública 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

Responsável   António Carlos Albuquerque        #01 
Principais 
Atividades 

Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Verificação de 
material aquando 
da sua receção 

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

Pouco 
frequente 

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

implementado Encarregado afeto ao controle de material 

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

Não implementado falta pessoal 

Planeamento da 
contratação 

Existência deficiente de um sistema 
estruturado de avaliação de necessidades; 

Pouco 
frequente 

Aperfeiçoamento do sistema estruturado 
de avaliação das necessidades. 

implementado   

Tratamento deficiente das estimativas de 
custos;  

Existência de bases de dados com 
informação relevante sobre aquisições 
anteriores. 

implementado 

Sistema de controle de Empreitadas (SCE), 
Plataforma Eletrónica e relatório remetido á 
presidência com adjudicações, convites e 
propostas dos últimos 3 anos 

Planeamento deficiente dos 
procedimentos, obstando a que sejam 
assegurados prazos razoáveis;  

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 
Todos os procedimentos são aprovados por 

despacho superior ou deliberação de câmara. Indefinição das responsabilidades de cada 
um dos intervenientes no processo, nas 
diversas fases; 

Existência deficiente de estudos 
adequados para efeitos de elaboração dos 
projetos 

Consagração de critérios internos que 
determinem a realização e dimensão dos 
estudos necessários. 

implementado 
Reuniões periódicas com técnicos que 

executam os projetos  

Inexistência de cabimentação prévia de 
despesas 

Inexistente 
Encontra-se definido um procedimento 

formal e documentado para efeitos de 
cabimentação prévia da despesa. 

implementado 
Todos os procedimentos são remetidos ao 

serviço de contabilidade para cabimentação 
antes de serem lançados 
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Área Critica: Contratação Pública 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

          #02 

Principais 
Atividades 

Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Procedimentos 
pré-contratuais 

Seleção e contratação de especialistas 
externos por ajuste direto; 

Pouco 
frequente 

Maior informação e sensibilização dos 
funcionários sobre as normas e procedimentos de 
contratação. 

Implementado 
Menor risco de falhas nas peças que 

poderiam dar origem a reclamações Inexistência ou existência deficiente 
de um sistema de controlo interno, 
destinado a verificar e a certificar os 
procedimentos pré-contratuais; 

Fundamentação insuficiente do 
recurso ao ajuste direto, quando 
baseado em critérios materiais; 

Fixação da regra de obrigatoriedade de 
consulta a um mínimo de 3 entidades. 

Implementado Mais concorrência e transparência 
Não fixação no Caderno de Encargos 

das especificações técnicas, tendo em 
conta a natureza das prestações objeto 
do contrato a celebrar; 

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

Controle a posteriori por auditoria interna. Implementado parcialmente 

auditoria em fase de implementação, 
em alternativa e, no que concerne à 
aquisição de serviços foi implementada 
a verificação previa pela Divisão Jurídica   

Carácter subjetivo dos critérios de 
avaliação das propostas, com inserção 
de dados não quantificáveis nem 
comparáveis; Intervenção de vários intervenientes (pessoal 

dirigente) antes da decisão final e controle a 

posteriori por auditoria interna. 
Implementado 

Técnico Responsável, Diretor de 
Departamento, Vereador Enunciação deficiente e insuficiente 

dos critérios de adjudicação e dos 
fatores e eventuais subfactores de 
avaliação das propostas, quando 
exigíveis; 
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Área Critica: Contratação Pública 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

          #03 
Principais 
Atividades 

Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Procedimentos 
pré-contratuais 

Controlo deficiente dos prazos; 

Pouco 
frequente 

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

Implementado Fluxo de procedimentos 
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 
Assistente Técnico, Técnico Superior 

responsável 

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

Implementação de um sistema de controle interno que 
garanta: 

    

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

Implementado Verificação pela Dr.ª Isabel Costa 

-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; 

Implementado Verificação pela Dr.ª Isabel Costa 

-Que prevejam e regulem  com rigor as situações de 
eventual falta de licenças ou autorizações fundamentais para 
a execução do contrato; 

    

-Que prevejam e regulem com o devido rigor o eventual 
suprimento de erros e omissões. 

Implementado 
Análise por parte dos técnicos 

designados para elementos de Júri 

-Que no caso da aquisição de bens, o prazo estabelecido 
para a vigência do contrato (incluindo as suas eventuais 
prorrogações) não excede os três anos, salvo nas situações 
legalmente previstos. 

Implementado 
Duplo controlo efetuado pelo serviço 

requisitante  
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Área Critica: Contratação Pública 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

          #04 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Celebração e 
execução dos 
contratos 

Existência de ambiguidades, lacunas 
e omissões no clausulado; 

Pouco 
frequente 

Sujeição a um sistema de auditoria 
interna. 

    

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

Nas empreitadas e de acordo com a lei. implementado 

Os erros e omissões são verificados 
pelos técnicos e despachados pelo 
Diretor e Departamento e Presidente da 
Câmara, de acordo com o estipulado no 
CCP 

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

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. 

implementado 
Verificação efetuada pelo técnico 

responsável em conjunto com a Divisão 
Jurídica 

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; 

verificação da garantia de que a 
execução de trabalho de suprimento de 
erros ou omissões não excede os limites 
quantitativos estabelecidos na lei. 

implementado 

Verificação efetuada pelo técnico 
responsável em conjunto com a Divisão 
Jurídica, aprovado Superiormente pelo 
Presidente da Câmara 
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Área Critica: Contratação Pública 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

          #05 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Celebração e 
execução dos 
contratos 

Fundamentação insuficiente ou incorreta no 
caso de aquisições de serviços, de que os 
"serviços a mais" resultam de uma 
"circunstância imprevista"; 

Pouco 
frequente 

No caso das aquisições de serviços e caso 
existam "trabalhos a mais":                                                  

implementado 

Efetuada a analise pelos Serviços 
Técnicos, com intervenção dos diversos 
níveis de direção. Sujeição sempre 
previa autorização de vereador / 
presidente   

-Verificação da condição de os "serviços a 
mais" ser justificada pela ocorrência de uma 
"circunstância imprevista";                                   

Fundamentação insuficiente ou incorreta, no 
caso das aquisições de serviços, de que os 
"serviços a mais"  não podem ser técnica ou 
economicamente separáveis do objeto do 
contrato sem inconvenientes graves para 
entidade adjudicante, ou ainda que sejam 
separáveis, são necessários à conclusão do 
objeto contratual; 

- Que esses "serviços a mais" não podem 
ser tecnicamente ou economicamente 
separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves para a entidade 
adjudicante, ou ainda que sejam separáveis 
são necessários à conclusão do objeto 
contratual; 

Inexistência de controlo relativamente a 
execução do contrato de aquisição de bens 
tendo em conta que o prazo de vigência, 
acrescido de eventuais prorrogações, não 
ultrapassa o limite legal estabelecido. 
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Área Critica: Contratação Pública 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

          #06 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Celebração e 
execução dos 
contratos 

Não verificação da boa e atempada 
execução dos contratos por parte dos 
fornecedores/prestadores. 

Pouco 
frequente 

Sistema de avaliação permanente efetuado 
pelos Serviços. 

implementado 

Acompanhamento por parte do 
Técnico responsável e verificação do 
cumprimento dos prazos de execução 
estipulados. 

Não acompanhamento e avaliação 
regulares do desempenho do 
contratante de acordo com os níveis de 
quantidade ou qualidade estabelecidos 
no contrato. 

Inexistente 

Inexistência de controlo rigoroso dos 
custos do contrato, tendo por 
pressuposto os valores orçamentados. 

Pouco 
frequente 

Medida de controle informático da execução 
do contrato. 

implementado 
Verificação efetuada através do 

Sistema de Controle de Empreitadas e 
Plataforma eletrónica 

Inexistência de advertências logo que 
são detetadas situações irregulares ou 
derrapagens nos custos e nos prazos. 

Controlo periódico da execução dos trabalhos 
mediante relatórios que os contraentes tem de 
entregar de acordo com o plano de trabalhos. 

implementado 
Efetuado relatório de 

acompanhamento da tramitação e 
execução dos trabalhos desenvolvidos 

Inexistência de inspeção ou de ato 
que certifique as quantidades e a 
qualidade dos bens e serviços, antes da 
emissão da ordem de pagamento. 

Inexistente 
Implementação de sistema permanente de 

avaliação dos serviços. 
Implementado Objetivo do Departamento 

Inspeção ou avaliação da qualidade 
dos bens e serviços adquiridos efetuada 
somente por um funcionário. 

Pouco 
frequente 

Generalizar para todos os serviços a 
obrigatoriedade das inspeções/avaliações da 
quantidade e da qualidade dos bens e serviços 
adquiridos serem efetuados por dois 
funcionários. 

Implementado 
parcialmente 

assegurada a receção de dois elementos 
na contagens dos bens  
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Área Critica: Contratação Pública 
Departamento de Obras Municipais e Ambiente 

          #07 

Principais 
Atividades 

Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 
Resultados obtidos/Justificação da não 

implementação 

Outras 
questões 

Intervenção em processo em situação de 
impedimento 

Pouco 
frequente 

Ampla divulgação do regime de 
impedimentos. 

implementado 
Divulgação através de e-mail de  

ordens de Serviço  
  

Existência de situações de conluio entre 
concorrentes e de eventual corrupção dos 
funcionários. 

Obtenção de declarações de interesses 
privados dos funcionários. 

Implementado 
parcialmente 

Subscrição de uma declaração de 
compromisso relativa a incompatibilidades, 
impedimentos e escusas, a implementar, de 
modo geral, entre todos os funcionários. 

implementado 
Os concorrentes entregam junto 

das propostas uma declaração de 
compromisso 

Não apresentação de documentos de 
habilitação, apresentação de documentos fora 
de prazo ou apresentação de documentos 
falsos. Verificação periódica e aleatória de 

processos. 

implementado 
Todos os procedimentos tem como 

requisito obrigatório a entrega dos 
Documentos de Habilitação 

Considerar como válida a adjudicação a um 
fornecedor que não está habilitado para tal. 

implementado 
Quando o fornecedor não está 

habilitado, de acordo com a lei não 
pode executar a empreitada  

Não existência de uma avaliação a posteriori 

do nível de qualidade e do preço dos bens e 
serviços adquiridos e das empreitadas 
realizadas aos diversos fornecedores / 
prestadores de serviços / empreiteiros. 

Avaliação a posteriori do nível de 
qualidade e do preço dos bens e serviços 
adquiridos e das empreitadas realizadas. 

implementado 
Vistorias Realizadas, para receção final 

das empreitadas-         Relatório elaborado 
com todas as empreitadas, convites, 
propostas e respetivos valores 

Não existência de procedimentos de análise 
da informação recolhida para identificar 
eventuais lacunas ou vulnerabilidades 

Inexistente 

Implementação de procedimentos de 
análise da informação recolhida para 
identificar eventuais lacunas ou 
vulnerabilidades. 

implementado 
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Área Critica: Recursos Humanos 
DAGF - Divisão de Administração Geral e Recursos Humanos 

          # 01 

Principais Atividades 
Riscos de Corrupção ou 

infração conexa 
Escala de risco Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Recrutamento de Pessoal 

Favorecimento de 
candidato; Abuso de poder;                
Corrupção passiva para ato 
ilícito;                                           
Tráfico de influência;      
Intervenção em processo em 
situação de impedimento;    
Divulgação de informação 
privilegiada. 

Pouco 
frequente 

Intervenção no processo de órgão colegial. Implementado Maior transparência 

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

Implementado Maior rigor no processamento 

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. 

Parcialmente 
implementado 

Nos procedimentos que o Sr. Presidente 
entende como necessário 

Processamento de 
remunerações 

Pagamentos indevidos;  
Corrupção ativa para ato 
ilícito; Peculato. 

Inexistente 

Verificação do cumprimento das regras para esta 
área: 

Implementado Rigor no processamento 
- Conferência da folha de processamento 

das remunerações; 

Processamento de abonos 
variáveis e eventuais, 
nomeadamente ajudas de 
custo e trabalho 
extraordinário 

Pagamentos indevidos Frequente 

- conferência 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 - Segurança Social, IRS e outros- e 
de outros abonos recebidos, sem prejuízo de 
eventual auditoria externa; 

Implementado Rigor no processamento 

Processamento / 
conferência das despesas 
comparticipadas pela ADSE 

Pagamentos indevidos;  
Corrupção passiva  para ato 
ilícito; 

Inexistente Implementado Rigor no processamento 

-Exigência de autorização prévia para 
deslocações com direito a ajudas de custo; 

Processamento da 
recuperação de vencimento 
de exercício perdido 

Pagamentos indevidos;  
Corrupção passiva  para ato 
ilícito; 

Inexistente 
Parcialmente 

implementado 

Existe segregação de funções, mas não é 
possível grande rotatividade pela necessidade 
de especialização das matérias 

- Revisão das regras existentes, visando o 
reforço das medidas de prevenção (ex.: 
segregação de funções e rotatividade). 
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Área Critica: Recursos Humanos 
DAGF - Divisão de Administração Geral e Recursos Humanos 

          # 02 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Análise das justificações 
das faltas 

Considerar uma falta como justificada 
indevidamente; Corrupção passiva por 

ato ilícito;                                       
Concussão. 

Pouco 
frequente -Revisão das regras existentes, visando o 

reforço das medidas de prevenção (ex.: 
segregação de funções e rotatividade);                                                  

 implementado 
justificações sujeitas a despacho do dirigente 
de serviço e verificação pelos Serviços de 
Recursos Humanos 

Análise de requerimentos 
de licença sem vencimento Considerar indevidamente que se 

encontram cumpridos os requisitos;                                 
Corrupção passiva por ato ilícito;                                       

Concussão. 

Inexistente implementado 
Existem poucos requerimentos e os seus 
requisitos são muito amplos 

Análise de requerimentos 
de acumulação de funções 

Pouco 
frequente -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 
requerimentos sujeitos a despacho do 
dirigente de serviço, antes da submissão a 
despacho superior  

Elaboração e cumprimento 
do mapa de ferias 

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

direito; Corrupção passiva por ato ilícito. 

Pouco 
frequente 

implementado 

mapas de férias sujeitos a despacho do 
dirigente de serviço e verificação pelo 
sistema e pelos Serviços de Recursos 
Humanos 

Exercício de atividade em 
acumulação de funções 

Incompatibilidades;        Acumulação de 
funções sem prévia autorização. 

pouco 
frequente 

Divulgação do regime de acumulações. implementado   

Avaliação 

Favorecimento de avaliado; Abuso de 
poder;               Corrupção passiva por ato 

ilícito;                                  Utilização de 
critérios de avaliação pouco objetivos; 
Ausência ou deficiente fundamentação 

das avaliações atribuídas. 

Frequente 

-Divulgação das notas atribuídas; 

implementado 

As classificações são divulgados de acordo 
com os preceitos legislativos   A não 

validação das classificações por insuficiente 
fundamentação estão balizadas no 

Regulamento do SIADAP                      

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

-Penalização na avaliação das chefias; 

-Não validação em sede do CCA das 
propostas e classificação com ausência 
ou deficiente fundamentação. 
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Área Critica: Urbanismo 
Divisão de Urbanismo 

Responsável: Maria Manuel Ataíde       #01 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Tarefas relacionadas com a 
elaboração, alteração e 
revisão de PMOT's, 
nomeadamente PDM, PP e PU 

O tempo de decisão Frequente 

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

Medida implementada   

Sistematização dos procedimentos e 
decisões políticas atempadas. 

Medida em processo de implementação 
Em revisão o PDM; Previsão de 

conclusão , final do ano de 2016  

Organização e atualização 
dos sistemas de arquivo e 
documentação dos Plano, 
Estudos Urbanísticos e 
Loteamentos 

Ausência de informação procedimental 
sistematizada de forma clara e disponível 

Frequente 

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

Medida implementada   

Operação de loteamento e 
obras de Urbanização 

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

Frequente 
Sistema informático de controlo de 

processos e equipas de informação 
adequadas. 

Medida implementada 
Celeridade e tempo de decisão e 

controlo eficiente nos processos. 

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

Pouco 
frequente 

Declaração de incompatibilidades. Medida implementada 
Ampla divulgação de Despacho n.º 

25/2010, de 20 de dezembro, explicitando 
o regime de impedimentos- 

 

  



Página 20 de 52 
 

 

PLANO DE PREVENÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS, INCLUINDO O RISCO DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS | 2014

Área Critica: Urbanismo 
Divisão de Urbanismo 

          #02 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

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; 

Pouco 
frequente 

Declaração de incompatibilidades e criação de 
mecanismos de controlo acrescido do exercício 
de funções privadas. 

Medida 
implementada 

Ampla divulgação de Despacho n.º 25/2010, 
de 20 de dezembro, explicitando o regime de 
impedimentos- 

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. 

Inexistente 

Agilizar as comunicações de infração às 
respetivas ordens profissionais. 

Medida 
implementada 

  

Rotatividade e variabilidade nas zonas de 
distribuição do território municipal. 

Medida 
implementada 

  

Liquidação das taxas 
inerentes aos processos 
da respetiva Divisão 

O tempo de decisão dos processos Frequente 
Criação de um sistema, na aplicação 

informática, de justificação e alerta obrigatórios 
relativamente ao não cumprimento de prazos. 

Medida 
implementada 
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Área Critica: Urbanismo 
Divisão de Urbanismo 

          #03 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Participação nas 
diversas vistorias 
previstas na lei 

Ausência de informação procedimental 
sistematizada de forma clara e disponível. 

Frequente Fluxogramas do procedimento e do respetivo controlo. 
Medida 

implementada  
  

Visar os horários de 
funcionamento dos 
estabelecimentos 
comerciais e prestação 
de serviços 

Deficiente descriminação das várias fases 
bem como das tarefas procedimentais 

Muito 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. 

Medida 
implementada 

  

Apreciação da 
intervenção dos 
particulares em espaço 
público 

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

Frequente 

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

Medida 
implementada  

  

Controlo mensal das ações inspetivas por equipa. 
Medida 

implementada  
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Área Critica: Urbanismo 
Divisão de Urbanismo 

          #04 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas 

Ponto da 
situação 

Resultados obtidos/Justificação da 
não implementação 

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 procedimental com a 
consequente dispersão dos pedidos; 

Frequente 

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

Medida 
implementada 

  
  

Ausência de informação procedimental 
sistematizada, clara e disponível; Sistema de controlo de processos e utilização adequada. 

Medida 
implementada 

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

gestores do processo. 
Medida 

implementada 
  

Informação e encaminhamento dos pedidos 

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

Medida 
implementada 

  
Informação clara e transparente 

Pouco 
frequente 

Garantir o atendimento e o apoio 
ao munícipe, no âmbito dos serviços 
prestados pelo Departamento 

Deficiente identificação procedimental com a 
consequente dispersão dos pedidos; 

Frequente 

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

Medida 
implementada 

  

Sistema de controle de processos e utilização adequada. 
Medida 

implementada 
  Ausência de informação procedimental 

sistematizada, clara e disponível; 

Comunicação adequada com o responsável do 
procedimento e/ou reclamação; 

  

Articulação adequada dos procedimentos com os 
gestores do processo. 

Medida 
implementada 

  
  

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

Medida 
implementada 

Informação visível sobre a existência do livro de 
reclamações. 

Medida 
implementada 

  
Informação clara e transparente 

Pouco 
frequente 
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Área Critica: Urbanismo 
Divisão de Urbanismo 

          #05 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas 

Ponto da 
situação 

Resultados obtidos/Justificação da 
não implementação 

Manter atualizadas 
as estatísticas sectoriais 

Deficiente identificação procedimental 
com a consequente dispersão dos pedidos; 

Frequente 

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

Medida 
implementada  

  

Ausência de informação procedimental 
sistematizada, clara e disponível; 

Sistema de controlo de processos e utilização adequada. 
Medida 

implementada  
  

Comunicação adequada com o responsável 
do procedimento e/ou reclamação; 

Articulação adequada dos procedimentos com os gestores do processo. 
Medida 

implementada  
  

Informação clara e transparente. 
Pouco 

frequente 

Emissão de alvarás, 
licenças, autorizações, 
certidões e outros 
documentos 

Deficiente identificação procedimental 
com a consequente dispersão dos pedidos; 

Frequente 

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

Medida 
implementada  

  

Ausência de informação procedimental 
sistematizada, clara e disponível; 

Sistema de controle de processos e utilização adequada. 
Medida 

implementada  
  

Comunicação adequada com o responsável 
do procedimento e/ou reclamação; 

Articulação adequada dos procedimentos com os gestores do processo. 
Medida 

implementada  
  

Informação clara e transparente. 
Pouco 

frequente 
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Área Critica: Urbanismo (Fiscalização) 
Divisão de Urbanismo 

          #06 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa Escala de risco Medidas propostas 
Ponto da 
situação 

Resultados obtidos/Justificação da não implementação 

Apreciação da intervenção 
dos particulares em espaço 
público 

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

Frequente 

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

Implementado Melhoria dos níveis de eficácia, transparência e rigor. 

Controlo mensal das ações 
inspetivas por equipa. 

Implementado 
Assegurado o controlo do cumprimento dos objetivos previamente 

definidos e avaliação dos processos mais complexos. 
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Área Critica: Gestão Financeira 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #01 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Despesa 

Assumpção de despesas sem prévio 
cabimento na respetiva dotação orçamental 
e sem enquadramento nos fundos 
disponíveis 

Frequente 

Procedimento formal e documentalmente 
definido. 

implementado 
previamente acordado há uma limitação e controlo da 

despesa,. 

Maior responsabilização pelo cumprimento das 
normas financeiras. 

implementado maior transparência nos resultados obtidos  

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

definido. 
implementado 

os encargos com esta natureza são assumidos 
mediante previa autorização 

Realização e pagamento de trabalhos a 
mais antes da respetiva despesa ter sido 
devidamente autorizada 

Pagamento de despesa na pendência do 
processo no Tribunal de Contas para visto 
prévio 

Pouco 
frequente 

Colocação de carimbo na fatura com informação 
relativa à situação do contrato para efeitos de visto. 

não implementado 

em alternativa, é anexado cópia do contrato com o 
Visto. Estabelecido ainda, que os contratos sujeitos a 
Vistos não têm efeitos não financeiros, salvo situações 
excecionais, e quando a legislação o permite  

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

Frequente 

Inventário semestral e conciliação no mesmo 
período efetuada pela Contabilidade. 

implementado 
toda a gestão do armazém se consubstancia em maior 

rigor 

Responsabilização do pessoal afeto ao armazém 
pelas divergências verificadas correspondentes a 
perdas efetivas. 

implementado ausência de perdas efetivas do material 
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Área Critica: Gestão Financeira 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #02 

Principais 
Atividades 

Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas 

Ponto da 
situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Despesa 

Deficiente controlo interno na área de 
aprovisionamento quanto à execução dos 
concursos, gestão de stocks, receção e 
armazenagem de bens e produtos 

Frequente 

Informatização de todos os procedimentos no âmbito dos 
procedimentos concursais (plataforma eletrónica) e ao nível da 
gestão de stocks. 

Implementado 
a gestão do aprovisionamento tem maior rigor e 

eficiência  

Definição na NCI dos procedimentos de receção, conferência e 
acondicionamento, com intervenção de dois elementos. 

implementado  
a gestão do aprovisionamento tem maior rigor e 

eficiência  

Fiscalização periódica e aleatória da receção e 
acondicionamento do material pelo responsável do Serviço. 

implementado  o stock mantem um maior rigor na sua gestão 

Erros processuais em atividades que saem 
fora do âmbito normal do controlo interno da 
Câmara. 

Pouco 
frequente 

Informatização integrada de procedimentos. implementado  a realização da despesa tem maior rigor  

Maior responsabilização pelo cumprimento de normas 
financeiras. 

implementado  
prestação permanente de informação aos demais 

serviços, sempre que sejam detetadas 
desconformidades 

Implementação de auditoria interna 
implementado 
parcialmente  

em fase de implementação 

Deficiente controlo dos compromissos 
futuros e das dotações orçamentais. 

Informatização dos compromissos futuros implementado 

dado indicações aos serviços para fornecerem a 
despesa prevista em exercícios seguintes, no caso dos 
contratos plurianuais. Verifica-se a necessidade de 
insistir em diversos serviços para serem mais rigorosos 
na informação financeira fornecida por os mesmos. 

Despesas objeto de inadequada 
classificação económica. 

Frequente 
Validação da classificação económica por superior hierárquico 

do Serviço de Contabilidade e implementação de Auditoria 
Interna 

implementado 
Todas as situações de duvida são 

impreterivelmente analisadas pelo superior hierárquico 
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Área Critica: Gestão Financeira 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #03 

Principais 
Atividades 

Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas Ponto da situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Despesa 
Pagamento a fornecedores que não tenham 

a situação contributiva e fiscal regularizada. 
Pouco 

frequente 

Verificação dos pagamentos acumulados já 
efetuados. 

implementado 
verificação realizada automaticamente, pelo 

sistema informático 

Consulta através da internet da situação contributiva 
e fiscal. 

implementado amplitude informativa 

Aposição de carimbo na respetiva OP com a 
informação da situação contributiva e fiscal do credor. 

não existente  
em função do controlo informático a informação 

é inserida automaticamente 

Receitas 

Não emissão ou anulação de guias de receita 
de modo a eliminar a receita ou recebimento 
de dinheiro, ficando o funcionário com o 
montante recebido. Inexistente 

    
face à implementação do sistema não é possível a 

existência deste risco 

Não recebimento do valor correspondente à 
guia de receita emitida. 

    
face à implementação do sistema não é possível a 

existência deste risco 

Não inscrição de receitas provenientes de 
juros das instituições de crédito 

Pouco 
frequente 

Controlo diário on-line das contas D/O pela 
Tesouraria e realização de conciliações bancárias 
mensais. 

implementado 
assegurado o lançamento em tempo em tempo 

das receitas correspondente  juros e maior rigor e 
segurança relativa à posição do MFF 

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

Frequente 

Orientações clarificadoras do Regulamento. implementado 

permanentes reuniões de trabalho entre as 
chefias e os funcionários do atendimento e 
consequente harmonização procedi mental da 
liquidação das taxas 

Informatização integrada das processos sujeitos a 
licenciamento. 

implementado 
maior rigor na gestão dos processos e maior 

facilidade de acesso à informação 

Informatização integral dos procedimentos. implementado 
face aos custos elevados na implementação da 

plataforma eletrónica 

Implementação de auditoria interna. Implementado parcialmente em fase de implementação 
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Área Critica: Gestão Financeira 
DAGF - Divisão de Finanças e Património 

          #04 

Principais Atividades Riscos de Corrupção ou infração conexa 
Escala de 

risco 
Medidas propostas 

Ponto da 
situação 

Resultados obtidos/Justificação da não 
implementação 

Receitas 
Alcance de dinheiros públicos na Tesouraria e 

Serviços de cobrança externa. 
Frequente 

Segregação de funções entre Tesouraria e Contabilidade. implementado maior controle dos recursos financeiros 

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

implementado maior controle dos recursos financeiros 

Prestação de contas relativa a cobranças externas com 
carácter diário. 

implementado maior rigor e transparência 

Bens 

Deficiências ao nível de inventariação e 
avaliação de bens; 

Frequente 

Informatização dos procedimentos. implementado o sistema de inventariação e cadastro no SIG 

Comissão de avaliação do património imobiliário. implementado 
comissão constituída por um elemento do Património 

Urbanismo e Obras Municipais  

Deficiente controlo do inventário dos bens 
móveis. Verificação semestral dos bens à carga dos serviços. implementado verificação alargado dos bens imoveis 

Prestação de Contas 

Erros de soma e de transposição de saldos nos 
mapas de prestação de contas; 

Inexistente 

Informatização integral da Contabilidade. implementado maior fluidez e rigor na informação financeira 

Realização de testes de conformidade quanto ao 
cumprimento da NCI, numa perspetiva de prevenção da 
corrupção e infrações conexas. 

Não 
Implementado 

Tarefa a promover pele auditoria interna 
encontrando-se em fase de implementação Omissões nas prestações de contas do 

movimento de operações de tesouraria. 

Aplicações informáticas 
Impossibilidade de controlo sobre a execução 

orçamental por deficiência das aplicações 
informáticas. 

Inexistente 
Realização de testes de conformidade quanto ao 

cumprimento da NCI, numa perspetiva de prevenção da 
corrupção e infrações conexas. 

Não 
Implementado 

Tarefa a promover pele auditoria interna 
encontrando-se em fase de implementação 
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Plano de Prevenção de Gestão de 

Riscos, Incluindo o Risco 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 

 

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.  
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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 

 

_____________________________ 

 


