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Introdução 
 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel aprovou a 28 de dezembro de 2009, o Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), composto por um conjunto 

de medidas transversais a toda a estrutura orgânica, composta por um total de 264 

colaboradores, com o objetivo de assegurar os princípios do interesse geral, da igualdade, da 

proporcionalidade, da transparência, da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e da boa 

administração, considerados pela Constituição da República Portuguesa. 

A autarquia são-brasense tem vindo a pautar a sua ação pelos critérios do rigor financeiro, da 

imparcialidade, da justiça e da equidade, na gestão dos recursos e bens públicos, procurando 

usar sempre de boas práticas que assegurem a melhor saúde e estabilidade financeiras da 

autarquia, no cumprimento dos objetivos que persegue, pelo desenvolvimento do município e 

pela melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. 

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. 

Esta missão transversal a todos os serviços municipais visa o cumprimento do Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e constante avaliação e melhoria e 

constitui-se como um desígnio coletivo da maior importância. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel apresenta o relatório anual sobre o 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, relativo ao ano de 2016. 
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Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de São Brás de Alportel 
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Metodologia 
 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel foi efetuado com a participação dos serviços e dos dirigentes 

municipais, que identificaram os respetivos riscos e definiram as medidas a adotar. 

Na realização do presente Relatório de Execução os trabalhos decorreram em três fases: 

1ª Fase| Divulgação, por correio eletrónico, a todos os dirigentes e responsáveis da 

necessidade de efetuar o relatório de execução; 

2ª Fase| Realização de reuniões de trabalho com os dirigentes de vários serviços orgânicos 

para explicação dos requisitos de preenchimento do relatório; 

3ª Fase| Compilação e organização de toda a informação disponibilizada e elaboração do 

relatório. 
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Análise da Implementação e Monitorização das Medidas Previstas 
 

1 - Medidas Informáticas implementadas 

Nos termos do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em vigor, o 

mecanismo de verificação sucessiva por diferentes níveis hierárquicos promove o controlo 

interno que visa minimizar os potenciais riscos de discricionariedade/favorecimento 

associados. 

Além do contacto direto e respetiva supervisão de processos das mais distintas áreas, a gestão 

dos procedimentos efetuados é ainda realizada mediante a consulta das diferentes aplicações 

informáticas implementadas para os diferentes serviços. Desde 2009 que a Câmara Municipal 

tem vindo a adquirir à Associação de Informática da Região Centro sistemas de gestão 

específicas para as seguintes áreas: 

 Gestão de Stocks 

 Obras por administração direta 

 Contabilidade 

 Tesouraria 

 Processos de obras particulares 

 Taxas e licenças 

 Recursos humanos 

 Controlo de empreitadas 

 Inventário e cadastro patrimonial 

 Beneficiários da Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado 

 Gestão documental 

 Execuções fiscais 

 Gestão de águas 

 Gestão de faturação 

As aplicações acima referidas foram alvo de atualizações em 2016, de modo a cumprir as 

exigências e respetivas modernizações dos serviços. Este registo permite aos superiores 

hierárquicos consultar e monitorizar o estado dos processos e respetivo 

funcionamento/capacidade de resposta dos serviços. 
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2 – Criação e implementação do Código de Conduta do Município de São Brás de Alportel 

Atendendo às especificidades das funções desempenhadas pela Câmara Municipal e o respeito 

de princípios e deveres basilares à defesa do interesse público e na sequência do Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas foi aprovado em Reunião de Câmara de 

27 de outubro de 2016 o Código de Conduta do Município de São Brás de Alportel. 

Este normativo sistematiza, de forma clara e objetiva, as linhas em matérias administrativa, de 

ética profissional e dos padrões de comportamento reconhecidos e adotados por todos os que 

exercem funções públicas no município, entendendo-se como tal todos os trabalhadores, 

dirigentes, chefias e outros, independentemente do seu vínculo laboral. 

O Código de Conduta de Boa Prática Administrativa apresenta como linhas orientadoras os 

princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da proteção dos direitos e 

interesses dos cidadãos, da justiça e da imparcialidade, a fim de reforçar a confiança no 

funcionamento da administração pública com vista a salvaguardar a integridade e garantia dos 

direitos dos cidadãos de forma exigente e de qualidade. 

 

Avaliação de riscos e medidas propostas: 

I. Urbanismo e edificação 

Apoio Administrativo 

> Riscos e Medidas: 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 

Não cumprimento 

da hierarquia 

temporal dos 

procedimentos 

Frequente 

Emissão da guia de 

pagamento da receção do 

processo, ou pagamento 

das licenças através de 

sistema informático, que 

atribui numeração 

automática e sequencial, 

bem como identifica a 

respetiva data dos atos. 

Coordenador 

Técnico da Secção 

de Apoio 

Administrativo – 

Cidália Botinas. 

É efetuada a emissão 

da guia de pagamento 

da receção do 

processo. 
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Regularidade na 

elaboração de despachos, 

com a permanência 

regular de um decisor para 

o efeito (semanalmente). 

Coordenador 

Técnico da Secção 

de Apoio 

Administrativo – 

Cidália Botinas. 

Regularidade semanal 

na elaboração de 

despachos, com a 

permanência regular 

de um decisor para o 

efeito.  

. Alteração ilícita do 

valor da emissão de 

licenças 

Raro 

Realização trimestral de 

uma amostragem, por 

seleção aleatória de 

licenças emitidas, para 

explanar os cálculos ao 

diretor de serviço. 

Coordenador 

Técnico da Secção 

de Apoio 

Administrativo – 

Cidália Botinas. 

Até à presente data 

nunca se detetou 

qualquer 

irregularidade. 

Sector de Fiscalização 

> Riscos e Medidas: 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 

Ausência de 

vistorias 

sistemáticas  

Frequente 

Garantia de vistoria 

aquando do início da obra 

(para confirmação da 

correta implantação da 

obra) mediante 

procedimento escrito com 

vista à deliberação final 

para iniciação das obras, 

bem como no ato de 

emissão de autorização de 

utilização. 

Vereador Acácio 

Martins 

Fiscais Municipais: 

Carlos Soares, Plínio 

Duarte e Miguel 

Pilonas 

O funcionamento do 

serviço é feito em 

conformidade com o 

Protocolo de 

Procedimentos de 

Fiscalização Municipal 

no âmbito do 

Licenciamento de 

Obras Particulares. 

Em cada processo são 

executadas as 

seguintes medidas: 

>Análise preliminar do 

processo 

>Verificação da 

implantação e 

emissão de licença de 

obras 

>Informação para 

emissão de licença ou 

alvará da obra caso se 

comprove a 

conformidade legal. 
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Licenciamento de obras particulares 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas executadas: 

. Existência de 

situações, nas 

quais os 

requerentes não 

juntam todos os 

documentos 

necessários à 

instrução do 

processo 

Frequente 

Implementação de sistema 

de gestão documental que 

evidencie que o 

requerente cumpre todas 

as normas legais aplicáveis. 

Divisão de 

Planeamento 

Urbanístico 

Coordenador Técnico 

da Secção de Apoio 

Administrativo – 

Cidália Botinas. 

O Sistema de Gestão 

Documental encontra-

se operacional e 

alargado a todos os 

setores. 

Acumulação de 

funções privadas 

por parte dos 

técnicos e 

dirigentes 

intervenientes nos 

procedimentos de 

autorização e 

licenciamento de 

operações 

urbanísticas. 

Frequente 

Análise de cada pretensão 

de acumulação de funções 

inibindo a execução de 

tarefas associadas às suas 

competências na Câmara, 

e especificamente do 

concelho. 

Vereador Acácio 

Martins 

É elaborada análise de 

cada pretensão de 

acumulação de funções 

inibindo a execução de 

tarefas associadas às 

suas competências na 

Câmara, e 

especificamente do 

concelho. 

Falta de 

imparcialidade 

fomentada pela 

intervenção 

sistemática de 

determinado 

técnico e dirigente 

em processos da 

mesma natureza 

ou processos 

instruídos por 

requerentes com 

algum tipo de 

proximidade. 

.Pouco frequente 

Nomeação do Gestor do 

Procedimento e 

identificação do contacto 

dentro dos serviços. 

Vereador Acácio 

Martins 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vitor Guerreiro 

 

É nomeado o gestor de 

cada procedimento.  

Promoção da segregação e 

rotatividade dos técnicos 

na análise de processos, 

sempre que possível dado 

ao número limitado de 

técnicos. 

Dada o reduzido 

numero de técnicos, 

não foi possível realizar  

a rotatividade 

Fomento de reuniões entre 

os vários técnicos para 

explicar os trabalhos 

realizados e os 

procedimentos adotados. 

Realização regular de 

reuniões entre os vários 

técnicos para partilha 

de experiências sobre 

os trabalhos realizados 

e os procedimentos 

adotados. 
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Comunicação à Câmara 

Municipal por escrito da 

entrada do processo em 

causa. 

É realizada 

comunicação à Câmara 

Municipal por escrito da 

entrada do processo em 

causa. 

Abstenção de qualquer 

intervenção e análise 

sobre o mesmo por parte 

do técnico em causa. 

Os técnicos abstém-se 

de qualquer 

intervenção e análise 

sobre o mesmo por 

parte do técnico em 

causa. 

. Não cumprimento 

da hierarquia 

temporal dos 

processos, por 

existência de 

eventuais 

interesses 

. Pouco 

frequente 

Otimização na aplicação 

informática existente, de 

alertas obrigatórios 

relativamente ao não 

cumprimento de prazos no 

âmbito dos procedimentos 

em causa e respetiva 

justificação; 

Coordenador Técnica 

– Secção de Apoio 

Administrativo da 

Divisão de 

Planeamento e 

Urbanismo 

Cidália Botinas 

 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vitor Guerreiro 

Proposta em análise. 

  

Planeamento 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência 
do Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas Executadas: 

Inexistência de 

planos de 

urbanização e 

pormenor; 

. Pouco 

frequente 

Elaboração de mais 

planos de pormenor 

para criação de um 

quadro normativo mais 

eficiente e claro.  

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vitor Guerreiro 

Encontra-se finalizado e 

em rigor o Plano de 

Pormenor de Reabilitação 

do Núcleo Histórico de São 

Brás de Alportel. 

Encontra-se em fase de 

conclusão o processo de 

elaboração o Plano de 

Pormenor do Parque 

Empresarial de São Brás de 

Alportel e o 

http://cms.cm-sbras.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/atividade_mun/planeamento_urbanismo/pp/c_historico/PP_Reabilitacao_Nucleo_Historico_SBA.pdf
http://cms.cm-sbras.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/atividade_mun/planeamento_urbanismo/pp/c_historico/PP_Reabilitacao_Nucleo_Historico_SBA.pdf
http://cms.cm-sbras.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/atividade_mun/planeamento_urbanismo/pp/c_historico/PP_Reabilitacao_Nucleo_Historico_SBA.pdf
http://cms.cm-sbras.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/atividade_mun/planeamento_urbanismo/pp/c_historico/PP_Reabilitacao_Nucleo_Historico_SBA.pdf
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. Alienação da 

participação e 

interesse público; 

. Frequente 

 Para além da 

publicitação obrigatória, 

realização de sessões de 

esclarecimento, bem 

como, a disponibilização 

de toda a 

documentação nos 

meios mais facilitadores 

do acesso à 

comunicação (entre os 

quais a internet) e 

prestação e 

esclarecimentos 

associados ao processo 

com local e técnico 

designado; 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vitor Guerreiro 

Plano de Pormenor de 

intervenção em espaço 

rural das instalações 

industriais do Peral. 

 

Além da publicitação 

obrigatória, realizam-se 

também sessões de 

esclarecimento quando 

necessárias; disponibiliza-

se a documentação nos 

meios mais facilitadores 

do acesso à comunicação, 

entre os quais a internet e 

presta-se esclarecimentos 

associados ao processo 

com local e técnico 

designado. 

 

II. Recursos Humanos 

Secção de Recursos Humanos 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
Executadas 

Inexistência de 

rotatividade dos 

elementos 

integrantes dos júris 

nos procedimentos 

concursais. 

Pouco frequente 

Criação de regras gerais 

de rotatividade dos 

elementos que compõem 

os júris de concurso, 

integrando trabalhadores 

diretamente relacionados 

com as áreas postas a 

concurso. 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

Ema Pinto 

 Coordenadora 

Técnica – Secção 

de Recursos 

Humanos 

Helena Guerreiro 

A rotatividade dos 

elementos dos júris é 

executada em 

conformidade com o 

reduzido número de 

colaboradores. 
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Utilização de critérios 

de avaliação dos 

trabalhadores pouco 

objetivos, que 

comportem uma 

excessiva margem de 

discricionariedade ou 

que, reportando-se ao 

uso de conceitos 

indeterminados, 

possam permitir que a 

avaliação dos 

trabalhadores não 

seja levada a cabo 

dentro de princípios 

da equidade. 

Frequente 

Utilização de critérios 

objetivos na avaliação, 

por parte dos avaliadores 

(dirigentes e chefias). 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

Ema Pinto  

São sempre adotados 

critérios objetivos na 

avaliação por parte 

dos responsáveis, 

tendo em 

consideração as 

diretrizes legais 

abordadas em 

formação no ano de 

2012. 

Formação a ministrar aos 

avaliadores sobre o 

Sistema de Avaliação de 

Desempenho (SIADAP); 

 

Intervenção no 

procedimento de 

seleção e no 

procedimento de 

avaliação do pessoal 

de elementos com 

relações de 

proximidade, relações 

familiares ou de 

parentesco com os 

candidatos ou com os 

avaliados. 

Pouco frequente 

Exigência de entrega de 

uma declaração de 

impedimento, que deverá 

ser expressa sob a forma 

escrita, e apensa ao 

procedimento. 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

Ema Pinto 

Cumpre-se o pedido 

de entrega de uma 

declaração de 

impedimento, que 

deverá ser expressa 

sob a forma escrita, e 

apensa ao 

procedimento. 

Ausência ou 

deficiente 

fundamentação dos 

atos de seleção de 

pessoal. 

Pouco frequente 

Sensibilização dos 

intervenientes decisores 

no âmbito dos 

procedimentos de 

recrutamento e seleção, 

de avaliação, ou outros 

atos de gestão de 

pessoal, para a 

necessidade de 

fundamentação das suas 

decisões. 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

Ema Pinto  

No âmbito dos 

procedimentos de 

recrutamento e 

seleção, de avaliação, 

ou outros atos de 

gestão de pessoal, há 

sempre sempre 

sensibilização dos 

intervenientes para a 

necessidade de 

fundamentação das 

suas decisões. 
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Ausência ou 

deficiente 

fundamentação dos 

resultados das 

decisões de avaliação. 

Pouco frequente 

 

Utilização excessiva 

de mecanismos 

excecionais de 

promoção na carreira. 

Pouco frequente 

 

Utilização excessiva 

do recurso a trabalho 

extraordinário como 

forma de suprir 

necessidades 

permanentes dos 

serviços. 

Frequente 

Elaboração de 

orientações no sentido da 

não utilização do trabalho 

extraordinário como 

forma de suprir 

necessidades 

permanentes dos 

serviços. 

Chefe de Divisão 
Administrativa 
Ema Pinto  

Implementadas 
medidas concretas 
para redução de 
utilização de trabalho 
extraordinário. 

Utilização da 

contratação a termo 

como mecanismo 

para satisfação de 

necessidades 

permanentes dos 

serviços. 

Raro 

Elaboração de 

orientações no sentido da 

não utilização da 

contratação a termo 

resolutivo como meio de 

suprir necessidades 

permanentes dos serviços 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

Ema Pinto  

Em 2016 não houve 

qualquer recurso a 

contratação a termo. 

Existência de um 

único interveniente 

na elaboração e 

verificação do 

processamento de 

vencimentos 

Pouco frequente 

Transmissão de 

conhecimentos nesta 

matéria a outros 

trabalhadores. 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

Ema Pinto 

Coordenadora 

Técnica – Secção 

de Recursos 

Humanos 

Helena Guerreiro 

Cumpre-se a 

transmissão de 

conhecimentos a 

outros trabalhadores. 

Desconhecimento por 

parte do público em 

geral do organograma 

da autarquia e dos 

seus responsáveis 

Raro 

Disponibilização, em local 

visível e acessível ao 

público, do organograma 

da autarquia, bem como 

da identificação dos 

respetivos dirigentes e 

chefias. 

Coordenadora 

Técnica – Secção 

de Recursos 

Humanos 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

O organograma da 

autarquia e respetiva 

informação encontra-

se disponível e 

acessível no sítio do 

município. 

Possibilidade de 

ocorrência de 
Raro Elaboração de um 

relatório anual das 

Coordenadora 

Técnica – Secção 

Atendendo ao número 

reduzido de 
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diferentes 

decisões/justificações 

para 

reclamações/situaçõe

s semelhantes. 

reclamações 

apresentadas, recursos 

hierárquicos ou ações 

judiciais interpostas nos 

procedimentos 

concursais, de forma a 

uniformizar as 

decisões/justificações 

apresentadas em ambas 

as situações. 

de Recursos 

Humanos 

Chefe de Divisão 

Administrativa 

Ema Pinto 

 

procedimentos 

abertos não se 

justificou a realização 

de relatório. 

 

III. Gestão Financeira 

Tesouraria 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência 
do Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 

Abertura indevida 

de contas 

Bancárias  

Raro 

Norma que estabelece 

obrigatoriedade de 

submeter à apreciação do 

órgão executivo a decisão 

de abrir contas bancárias 

tituladas pela autarquia. a) 

Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial 

Lília Pires 

Tesoureira 

Marília Lourenço 

Os procedimentos 

regem-se pelo 

Regulamento do 

Sistema de Controlo 

Interno criado para 

o efeito, 

impossibilitando 

essa possibilidade. 

Movimentação 

indevida das 

Contas Bancárias 

Tituladas pela 

Autarquia. 

 Raro 

Norma que estabelece 

obrigatoriedade da 

realização de 

movimentação das contas 

bancárias tituladas pela 

autarquia, 

simultaneamente, pelo 

Tesoureiro ou quem o 

substitua e pelo Presidente 

da Câmara ou Vereador 

com competência 

delegada. (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial 

Lília Pires 

Tesoureira 

Marília Lourenço 

Os procedimentos 

regem-se pelo 

Regulamento do 

Sistema de Controlo 

Interno criado para 

o efeito e ainda por 

um despacho do 

presidente efetuado 

no início de cada 

mandato. 
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Risco ao nível do 

Controlo das 

Contas Correntes  

Raro 

Realização de 

reconciliações bancárias 

mensalmente, sendo que 

estas são confrontadas com 

os registos da 

contabilidade, por um 

funcionário que a Chefe de 

Divisão Financeira e 

Patrimonial designe para o 

efeito, mas que não se 

encontre afeto à 

Tesouraria, nem tenha 

acesso às respetivas contas 

correntes. 

Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial 

Lília Pires 

Tesoureira 

Marília Lourenço 

As medidas 

propostas, 

nomeadamente a 

realização de 

reconciliações 

bancárias 

mensalmente, 

sendo que estas são 

confrontadas com os 

registos da 

contabilidade, por 

um funcionário que 

a Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial designe 

para o efeito, mas 

que não se encontre 

afeto à Tesouraria, 

nem tenha acesso às 

respetivas contas 

correntes, são 

executadas tendo 

por base uma ordem 

de serviço em que 

especifica inclusive 

quais os 

colaboradores a 

exercer tais funções. 

Risco ao Nível do 

Controlo dos 

Fundos da 

Tesouraria (a) 

Raro 

Verificação assídua do 

estado de responsabilidade 

do Tesoureiro pelos fundos, 

montantes e documentos 

entregues à sua guarda, na 

presença daquele ou seu 

substituto, através de 

contagem física do 

numerário e documentos 

sob a sua responsabilidade, 

a realizar pelos 

funcionários que para o 

efeito forem designados 

pela Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial, 

nas seguintes situações: 

I) Trimestralmente, em dia 

a determinar pela Chefe de 

Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial 

Lília Pires 

Tesoureira 

Marília Lourenço 

A proposta de 

“verificação assídua 

do estado de 

responsabilidade do 

Tesoureiro pelos 

fundos, montantes e 

documentos 

entregues à sua 

guarda, na presença 

daquele ou seu 

substituto, através 

de contagem física 

do numerário e 

documentos sob a 

sua 

responsabilidade, a 

realizar pelos 

funcionários que 



15 

Relatório Anual de Execução do Plano de prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas- 2016 
 

Divisão Financeira e 

Patrimonial, 

aleatoriamente e sem aviso 

prévio; 

II) No encerramento das 

contas de cada exercício 

económico; 

III) No final e no início do 

mandato do Órgão 

Executivo eleito ou do 

órgão que o substituiu, no 

caso de aquele ter sido 

dissolvido; 

IV) Quando for substituído 

o Tesoureiro (a) 

para o efeito forem 

designados pela 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial,”é 

executada tendo em 

consideração o 

Regulamento do 

Sistema de Controlo 

Interno e a Lei do 

POCAL (Decreto lei 

54-a/99 e suas 

alterações.) 

 

Risco ao nível do 

controlo das 

Aplicações e do 

Ambiente 

Informáticos. 

Pouco 

frequente 

Realização de registos 

contabilísticos efetuados 

informaticamente, 

encontrando-se protegidos 

com as devidas medidas de 

segurança, incluindo 

“passwords”, sendo que o 

acesso se encontra vedado 

a outras secções, ficando 

assim salvaguardada a 

necessária segregação de 

funções. 

Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial 

Lília Pires 

Tesoureira 

Marília Lourenço 

A proposta de 

“realização de 

registos 

contabilísticos 

efetuados 

informaticamente, 

encontrando-se 

protegidos com as 

devidas medidas de 

segurança, incluindo 

“passwords”, sendo 

que o acesso se 

encontra vedado a 

outras secções, 

ficando assim 

salvaguardada a 

necessária 

segregação de 

funções” foi adotada 

pelos serviços. 

 

Contabilidade 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 
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Assunção de 

Despesa sem 

Prévio Cabimento 

na respetiva 

Dotação 

Orçamental 

Pouco frequente 

Definição de 

procedimentos com 

normas e regulamentos 

bem definidos. (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

A proposta é 

executada tendo em 

consideração as 

normas do POCAL. 

Não inscrição das 

Receitas 

Provenientes do 

Exterior (através 

de cheque)  

Raro 

Elaboração de registos 

metódicos dos factos, 

sendo que todas as 

operações necessitam ser 

relevadas de uma forma 

sistémica e sequencial e 

todas as passagens dos 

documentos pelos diversos 

sectores necessitam ficar 

documentadas. (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

As propostas são 

executadas tendo em 

conta o Regulamento 

do Sistema de 

Controlo Interno. 

Despesas e 

Receitas objeto de 

Inadequada 

Classificação 

Orçamental e 

Patrimonial   

Raro 

Elaboração de registos 

metódicos dos factos, 

sendo que todas as 

operações devem ser 

relevadas de uma forma 

sistémica e sequencial, com 

a necessária 

parametrização de contas 

de correspondência entre 

classificação económica e 

patrimonial.  

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

As propostas 

apresentadas são 

executadas. 

Realização de 

Despesas sem 

autorização 

prévia. 

Raro 

Definição de 

procedimentos com 

normas e regulamentos 

bem definidos. (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

As propostas são 

executadas tendo em 

conta o Regulamento 

do Sistema de 

Controlo Interno. 
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Participação dos 

mesmos 

Intervenientes no 

Processo de 

Realização de 

Despesas 

Raro 
Implementação de 

segregação de funções. (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

As propostas são 

executadas tendo em 

conta o Regulamento 

do Sistema de 

Controlo Interno. 

Risco ao nível do 

Controlo dos 

Fundos Maneio 

Raro 

Norma que estabelece que, 

para efeitos de controlo 

dos fundos de maneio, 

deve o órgão Executivo, no 

momento da sua 

constituição, aprovar as 

normas a que o mesmo 

deve obedecer, das quais 

deve constar: 

a) O montante que 

constitui o fundo e as 

rubricas da classificação 

económica que 

disponibilizam as dotações 

necessárias para o efeito; 

b) Os responsáveis pela sua 

utilização; 

c) A natureza das despesas 

a pagar pelo fundo; 

d) A obrigatoriedade da sua 

reconstituição mensal 

contra a entrega dos 

documentos justificativos 

das despesas; 

e) A obrigatoriedade de 

que a sua reposição 

ocorrera, 

obrigatoriamente, até ao 

último dia útil de cada ano. 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

As propostas são 

cumpridas em função 

de norma específica 

criada para o efeito, 

nomeadamente o 

Regulamento Interno 

dos Fundos de 

Maneio. 
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Risco ao nível do 

Controlo das 

Aplicações e do 

Ambiente 

Informáticos  

Raro 

Realização de registos 

contabilísticos 

informaticamente, 

encontrando-se protegidos 

com as devidas medidas de 

segurança, incluindo 

“passwords”, sendo que o 

acesso se encontra vedado 

a outras secções, ficando 

assim salvaguardada a 

necessária segregação de 

funções. 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

A proposta de 

“realização de registos 

contabilísticos 

informaticamente, 

encontrando-se 

protegidos com as 

devidas medidas de 

segurança, incluindo 

“passwords”, sendo 

que o acesso se 

encontra vedado a 

outras secções, 

ficando assim 

salvaguardada a 

necessária segregação 

de funções” encontra-

se a ser executada 

pelos serviços. 

 

Inexistência de 

Instrumento Geral 

de 

Auditoria/Avaliaçã

o da aplicação do 

Regulamento do 

Sistema de 

Controlo Interno 

Frequente 

Monitorização periódica do 

(Regulamento do Sistema 

de Controlo Interno, de 

forma a identificar 

deficiências e elencar 

recomendações relativas a 

situações não conformes. 

Chefe de Divisão 

Financeira e 

Patrimonial 

Lília Pires 

Coordenadora Técnica 

– Secção de 

Contabilidade 

Clara Gonçalves 

Esta medida encontra-

se em análise. 

 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 



19 

Relatório Anual de Execução do Plano de prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas- 2016 
 

Existência 

Deficiente de um 

Sistema 

Estruturado de 

Avaliação das 

Necessidades 

Frequente 

Implementação de um 

Sistema Estruturado da 

Avaliação das 

Necessidades 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

 Técnica Superior resp. 

pelo Setor de 

Aprovisionamento e 

Gestão de Stocks 

Elsa Viegas 

Esta medida encontra-

se em análise. 

Participação dos 

mesmos 

Intervenientes no 

Processo de 

Aquisições de 

Bens 

Pouco frequente 

Implementação de 

segregação de funções, na 

medida do possível, 

atendendo ao limitado 

número de técnicos 

existentes na autarquia (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

 Técnica Superior 

responsável pelo 

Setor de 

Aprovisionamento e 

Gestão de Stocks 

Elsa Viegas 

A proposta é 

executada em 

conformidade como 

número reduzido de 

colaboradores e tendo 

por base o 

Regulamento do 

Sistema de Controlo 

Interno. 

Risco ao nível do 

Controlo das 

Aplicações e do 

Ambiente 

Informáticos  

Pouco frequente 

Realização de registos 

contabilísticos 

informaticamente, 

encontrando-se os 

mesmos devidamente 

protegidos com as 

necessárias medidas de 

segurança, incluindo 

“passwords”, sendo que o 

acesso se encontra vedado 

a outras secções, ficando 

assim salvaguardada a 

necessária segregação de 

funções. (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

 Técnica Superior resp. 

pelo Setor de 

Aprovisionamento e 

Gestão de Stocks 

Elsa Viegas 

O Regulamento do 

Sistema de Controlo 

Interno contempla 

estas propostas e 

respetiva execução. 

Regularizações de 

existências que 

conduzem a 

Perdas 

Extraordinárias 

por Divergência 

Verificadas entre 

Registos 

Contabilísticos e 

Contagens Físicas 

Pouco frequente 

Estabelecimento de 

procedimentos de 

controlo de entradas e 

saídas de armazém assim 

como de contagens 

periódicas de todos os 

bens em armazém. (a) 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

 Técnica Superior resp. 

pelo Setor de 

Aprovisionamento e 

Gestão de Stocks 

Elsa Viegas 

Executam-se os 

procedimentos de 

controlo de entradas e 

saídas de armazém 

assim como de 

contagens periódicas 

de todos os bens em 

armazém.   
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Participação dos 

mesmos 

intervenientes na 

Negociação e 

Redação dos 

Contratos 

Pouco frequente 

Implementação da 

Segregação de Funções, na 

medida do possível, 

tendendo ao limitado 

número de técnicos 

existentes na autarquia. 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

 Técnica Superior resp. 

pelo Setor de 

Aprovisionamento e 

Gestão de Stocks 

Elsa Viegas 

Executa-se a proposta 

apresentada” 

implementação da 

Segregação de 

Funções, na medida do 

possível, tendendo ao 

limitado número de 

técnicos existentes na 

autarquia. 

Planeamento 

Deficiente dos 

Procedimentos em 

que não são 

Assegurados os 

Prazos Razoáveis  

Raro 

Aprovação de 

procedimentos escritos 

que regulem uma 

calendarização com todas 

as fases do concurso, 

dando conta dos 

incidentes possíveis, de 

modo a prevenir e 

assegurar os prazos 

razoáveis. 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

Técnica Superior resp. 

pelo Setor de 

Aprovisionamento e 

Gestão de Stocks 

Elsa Viegas 

Executam-se os 

procedimentos escritos 

que regulem uma 

calendarização com 

todas as fases do 

concurso, dando conta 

dos incidentes 

possíveis, de modo a 

prevenir e assegurar os 

prazos razoáveis. 

. 

 

Património 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas 

Deficiência ao 

nível de 

Avaliação dos 

Bens Imóveis 

Pouco frequente 

Constituição de uma 

Comissão Técnica de 

Avaliação de Imóveis  

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

Medida está em 

análise. 

Risco ao nível do 

Controlo das 

Aplicações e do 

Ambiente 

Informáticos  

Pouco frequente 

Realização dos registos 

contabilísticos 

informaticamente, 

encontrando-se protegidos 

com as devidas medidas de 

segurança, incluindo 

“passwords” e sendo 

vedado o acesso a outras 

secções, ficando assim 

salvaguardada a necessária 

segregação de funções.  

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

Executa-se a proposta 

apresentada. 

“Realização dos 

registos contabilísticos 

informaticamente, 

encontrando-se 

protegidos com as 

devidas medidas de 

segurança, incluindo 

“passwords” e sendo 

vedado o acesso a 
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outras secções, 

ficando assim 

salvaguardada a 

necessária segregação 

de funções.” 

Controlo e 

Registo de todas 

as Aquisições em 

Imobilizado 

Pouco frequente 

Estabelecimento de 

procedimentos de controlo 

de Aquisições de 

Imobilizado, tais como: ao 

efetuar-se o registo no 

programa da Contabilidade 

(SCA), ser gerada 

informação de alerta no 

programa de Imobilizado 

(SIC)  

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

Executa-se a proposta 

apresentada 

utilizando para tal o 

registo no programa 

da Contabilidade 

(SCA) que gera  

informação de alerta 

no programa de 

Imobilizado (SIC) 

Regularizações 

de bens que 

Conduzam a 

Divergência 

entre Registos 

Contabilísticos e 

Contagens 

Físicas no 

Património  

Pouco frequente 

Estabelecimento de 

procedimentos de controlo 

de verificações físicas dos 

bens e de responsabilização 

aos funcionários pela boa 

utilização dos mesmos. (b) 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

A proposta é 

executada em 

conformidade com o 

estipulado no 

Regulamento do 

Sistema de Controlo 

Interno. 

Inexistência de 

Instrumentos 

geral de 

Auditoria/Avalia

ção 

Frequente 

Contratação de um serviço 

de auditoria externa com 

objetivo de monitorizar 

periodicamente os 

instrumentos de controlo 

existentes (Regulamento de 

Inventario e Cadastro do 

Património Municipal
1
), de 

forma a identificar 

deficiências. 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

A medida está em 

análise, na procura de 

execução. 
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IV. Contratação Pública 

Planeamento da Contratação 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 

Inexistência, ou 

existência 

deficiente de 

um sistema 

estruturado de 

avaliação das 

necessidades 

Pouco Frequente 

Implementação de um 

sistema estruturado de 

avaliação das 

necessidades. 

Vereador Acácio 

Martins 

A medida está em 

análise, na procura de 

execução. 

Indefinição das 

responsabilidad

es de cada um 

dos 

intervenientes 

no processo, 

nas suas 

diversas fases. 

Frequente 

 Definição prévia das 

responsabilidades de 

cada um dos 

intervenientes, nos 

processos de aquisição de 

bens, serviços e 

empreitadas. 

Vereador Acácio 

Martins 

 

A proposta 

apresentada é 

executada atendendo 

à “definição prévia 

das responsabilidades 

de cada um dos 

intervenientes, nos 

processos de 

aquisição de bens, 

serviços e 

empreitadas.” 

Inexistência ou 

existência 

deficiente de 

estudos 

adequados para 

efeitos de 

elaboração dos 

projetos 

Frequente 

Consagração de critérios 

internos que determinem 

e delimitem a realização e 

dimensão dos estudos 

necessários. 

Vereador Acácio 

Martins 

 

A medida está em 

análise, na procura de 

execução. 

Inexistência de 

cabimentação 

prévia da 

despesa, 

Pouco Frequente 

Disponibilização, através 

das novas tecnologias de 

informação, de toda a 

informação de carácter 

administrativo, nos 

termos do estabelecido 

na Lei de Acesso os 

Documentos 

Administrativos. 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

A proposta é 

executada segundo a 

Lei do POCAL. 

 

Inexistência ou Frequente Não designação dos Vereador Acácio Proposta 
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existência 

deficiente de 

um sistema de 

controlo 

interno, 

destinado a 

verificar e a 

certificar os 

procedimentos 

pré-contratuais 

mesmos elementos, de 

forma reiterada, para a 

constituição de júris de 

contratação; 

Martins 

 

implementada. dentro 

das limitações do 

quadro de pessoal 

disponível. 

Elaboração de listagem 

para verificação de um 

conjunto de situações: 

I. A entidade que 

autorizou a abertura do 

procedimento dispõe de 

competência para o 

efeito; 

II. O procedimento 

escolhido se encontra em 

conformidade com os 

preceitos legais; 

III. Caso o procedimento 

esteja sujeito a 

publicação de anúncio, 

publicação do mesmo nos 

termos da lei e com as 

menções indispensáveis 

constantes dos modelos 

aplicáveis;  

IV. O conteúdo do 

programa de 

procedimento ou do 

convite à apresentação 

de propostas está em 

consonância com os 

preceitos legais; 

V. As especificações 

técnicas fixadas no 

caderno de encargos se 

adequam à natureza das 

prestações objeto do 

contrato a celebrar; 

VI. Os requisitos fixados 

não determinam o 

afastamento de grande 

parte dos potenciais 

concorrentes, mediante a 

Vereador Acácio 

Martins 

 

As propostas são 

inerentes às 

exigências da 

plataforma eletrónica 

e executadas pelos 

serviços. 
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imposição de condições 

inusuais ou demasiado 

exigentes e/ou restritivas 

VII. As cláusulas técnicas 

fixadas no caderno de 

encargos são claras, 

completas e não 

discriminatórias 

VIII. É garantida a 

prestação atempada dos 

esclarecimentos, tidos 

por pertinentes, aos 

potenciais concorrentes 

que os solicitem, 

assegurando-se que tais 

respostas são 

amplamente divulgadas e 

partilhadas por todos os 

interessados 

IX. O modelo de avaliação 

das propostas tem um 

carácter objetivo e 

baseiam-se em dados 

quantificáveis e 

comparáveis 

X. Os critérios de 

adjudicação, fatores e 

subfactores de avaliação 

das propostas vêm 

enunciados de uma forma 

clara e suficientemente 

pormenorizada no 

respetivo programa do 

procedimento ou do 

convite. 

XI. A escolha dos critérios, 

fatores e subfactores de 

avaliação das propostas, 

assim como a sua 

ponderação relativa, 

adequam-se à natureza e 

aos objetivos específicos 

de cada aquisição em 
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concreto 

XII. Os referidos critérios 

e o modelo de avaliação 

são definidos no caderno 

de encargos e portanto 

delimitados antes de 

conhecidos os 

concorrentes; 

XIII. As propostas foram 

apresentadas dentro do 

prazo fixado 

 

Proposta executada. 

XIV. Não se verificam 

situações de 

impedimento na 

composição do “júris de 

Procedimento” 

Vereador Acácio 

Martins 

 

Proposta executada. 
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XV. Os concorrentes não 

estão impedidos de 

participar nos 

procedimentos 

Vereador Acácio 

Martins 

 

Proposta executada. 

XVI. O preço das 

propostas é avaliado por 

referência a parâmetros 

objetivos, os quais 

permitem aferir da 

respetiva razoabilidade 

Sector de Apoio 

Técnico 

Gerard Azevedo 

Proposta executada. 

XVII. Os concorrentes 

foram devidamente 

ouvidos sobre o relatório 

preliminar e a decisão de 

adjudicação 

Vereador Acácio 

Martins 

 

Proposta executada. 

XVIIII. Os concorrentes 

preteridos foram 

notificados nos termos 

legais sobre a decisão de 

adjudicação 

Vereador Acácio 

Martins 

 

Proposta executada. 

XIX. No caso em que se 

adote o ajuste direto com 

base em critérios 

materiais os mesmos são 

rigorosamente 

justificados baseando-se 

em dados objetivos e 

devidamente 

documentados 

Vereador Acácio 

Martins 

 

Proposta executada. 

 

Execução do Contrato 

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 

Participação 

dos mesmos 

intervenientes 

na negociação e 

redação dos 

contratos. 

Raro 
Implementação da 

segregação de funções 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

Proposta executa 

dentro do possível, 

dado o número 

reduzido de 

colaboradores. 
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Inexistência de 

correspondênci

a entre as 

cláusulas 

contratuais e as 

estabelecidas 

nas peças do 

respetivo 

concurso. 

Pouco Frequente 

Implementação de um 

sistema de controlo 

interno que garanta que 

existe uma 

correspondência entre as 

cláusulas contratuais e o 

estabelecido nas peças do 

respetivo concurso 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

Proposta executada 

através da 

implementação de um 

sistema de controlo 

interno que garanta 

que existe uma 

correspondência entre 

as cláusulas 

contratuais e o 

estabelecido nas 

peças do respetivo 

concurso . 

Existência de 

ambiguidades, 

lacunas e 

omissões no 

clausulado do 

contrato. 

Pouco Frequente 

Garantia de um 

clausulado claro e 

rigoroso, não existindo 

erros, ambiguidades, 

lacunas ou omissões que 

possam implicar, 

designadamente, o 

agravamento dos custos 

contratuais ou o 

adiamento dos prazos de 

execução 

Chefe de Divisão 

Financeira 

Lília Pires 

Proposta executada: 

“Garantia de um 

clausulado claro e 

rigoroso, não 

existindo erros, 

ambiguidades, lacunas 

ou omissões que 

possam implicar, 

designadamente, o 

agravamento dos 

custos contratuais ou 

o adiamento dos 

prazos de execução”. 

Não verificação 

ou verificação 

deficiente das 

cláusulas 

contratuais que 

prevejam ou 

regulem os 

suprimentos 

dos erros e 

omissões 

Pouco Frequente 

Implementação de um 

sistema de controlo 

interno que garanta, 

preveja e regule com o 

devido rigor o eventual 

suprimento de erros e 

omissões 

 

A medida está em 

análise, na procura de 

execução. 

Fundamentação 

insuficiente ou 

incorreta para a 

“natureza 

imprevista” dos 

trabalhos a 

mais 

Raro 

No caso da existência de 

“trabalhos a mais”, 

verificação da 

circunstância de que tais 

trabalhos respeitam a 

“obras novas” e foram 

observados os 

pressupostos legalmente 

previstos para a sua 

existência, 

 

Proposta 

implementada.. 
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designadamente a 

“natureza imprevista” 

Fundamentação 

insuficiente ou 

incorreta para a 

circunstância 

desses 

trabalhos a 

mais não 

poderem ser 

técnica ou 

economicament

e separáveis do 

objeto do 

contrato sem 

inconveniente 

grave para o 

dono da obra 

ou, embora 

separáveis, 

sejam 

estritamente 

necessários à 

conclusão da 

obra. 

Pouco Frequente 

Garantia de que esses 

trabalhos não podem ser 

técnica ou 

economicamente 

separáveis do objeto do 

contrato sem 

inconveniente grave para 

o dono da obra ou, 

embora separáveis, sejam 

estritamente necessários 

à conclusão da obra. 

 

Proposta 

implementada.. 

Inexistência de 

um controlo 

rigoroso dos 

custos do 

contrato tendo 

por 

pressuposto os 

valores 

orçamentados 

Pouco Frequente 

Verificação da garantia, 

no caso das empreitadas, 

de que a execução de 

trabalhos de suprimento 

de erros e omissões não 

excede os limites 

quantitativos 

estabelecidos na lei 

 

Proposta 

implementada.. 

Inexistência de 

advertências 

logo que são 

detetadas 

situações 

irregulares ou 

derrapagens 

nos custos e 

Frequente 

Calendarização 

sistemática e envio de 

advertências, em devido 

tempo, ao empreiteiro, 

logo que se detetem 

situações irregulares e/ou 

derrapagem de custos e 

 

Proposta 

implementada.. 
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nos prazos. de prazos contratuais 

Inexistência de 

medição dos 

trabalhos e de 

vistoria da obra 

Raro 

Atos prévios de medição 

dos trabalhos e vistoria 

da obra, antes da emissão 

da ordem de pagamento 

 

Proposta 

implementada.. 

Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos - Procedimentos em geral 

 

 
Risco: 

Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas 
executadas: 

Existência de 

conflitos de 

interesses que 

ponham em 

causa a 

transparência 

dos 

procedimentos 

Pouco Frequente Segregação de funções 

Presidente da Câmara 

Municipal, 

Vítor Guerreiro 

Proposta 

implementada. 

Existência de 

situações de 

conluio entre os 

concorrentes e 

de eventual 

corrupção dos 

funcionários 

Raro 

Obtenção de 

declarações de 

interesses privados dos 

funcionários 

Presidente da Câmara 

Municipal, 

Vítor Guerreiro 

Proposta 

implementada. 

Não existência 

de uma 

avaliação “à 

posteriori” do 

nível de 

qualidade e do 

preço de 

serviços e  das 

empreitadas 

realizadas aos 

diversos 

empreiteiros e 

prestadores de 

Frequente 

Avaliação “à posteriori” 

do nível de qualidade e 

do preço dos  serviços 

adquiridos e das 

empreitadas realizadas 

aos diversos 

prestadores de serviços 

e empreiteiros  

Vereador Acácio 

Martins 

Proposta 

implementada. 
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serviços 

Não existência 

de 

procedimentos 

de análise da 

informação 

recolhida para 

identificar 

eventuais 

lacunas ou 

vulnerabilidade

s 

Frequente 

Implementação de 

procedimentos de 

análise da informação 

recolhida para 

identificar eventuais 

lacunas ou 

vulnerabilidades. 

Vereador Acácio 

Martins 

Proposta 

implementada. 

 

V. Concessão de Benefícios Públicos 

A atribuição de benefícios públicos deve pautar-se pela aplicação de critérios rigorosos, sendo 

uma atividade onde podem ocorrer riscos e que como tal merece especial cuidado ao nível da 

prevenção. 

A este propósito, e no que concerne à atribuição de apoios às associações locais, a Câmara 

Municipal rege-se pelo Plano Municipal de Apoio ao Associativismo, um documento normativo 

elaborado para definir os critérios deste tipo de concessão de benefícios, a conceder pela 

autarquia a estas entidades, os quais são objeto de contrato-programa anua e que se constitui 

uma ferramenta fundamental a este nível, o qual enumera os princípios e critérios de apoios  

> Riscos e Medidas 

Risco: Frequência do 
Risco: 

Medidas propostas: Identificação dos 
responsáveis: 

Medidas executadas: 

Inexistência de 

instrumento geral 

e abstrato que 

estabeleça as 

regras de 

atribuição de 

benefícios 

públicos (à 

exceção do Plano 

Frequente 

Elaboração de 

Regulamento Geral de 

Atribuição de Benefícios 

Públicos, com recurso a 

critérios concretos, 

objetivos e mensuráveis 

e sua publicação no sítio 

do município na 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

As propostas foram 

executadas: “elaboração 

de Regulamento Geral de 

Atribuição de Benefícios 

Públicos, com recurso a 

critérios concretos, 

objetivos e mensuráveis e 

sua publicação no sítio do 

município Elaboração de 
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de Apoio ao 

Associativismo) 

internet. 

Elaboração de Normas 

específicas para 

atribuição de Apoios a 

Instituições de 

Solidariedade Social, 

com recurso a critérios 

concretos, objetivos e 

mensuráveis, e sua 

publicação no sítio do 

município na internet. 

Normas específicas para 

atribuição de Apoios a 

Instituições de 

Solidariedade Social, com 

recurso a critérios 

concretos, objetivos e 

mensuráveis, e sua 

publicação no sítio do 

município na internet.” 

Inexistência de 

declarações de 

interesses 

privados dos 

funcionários 

envolvidos nos 

processos de 

concessão de 

benefícios 

Pouco frequente 

> Exigência de 

declarações de 

interesses. 

> Implementação de 

mecanismo de controlo 

interno que permita 

despistar situações de 

favoritismo por um 

determinado 

beneficiário. 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

Propostas 

implementadas. 

Existência de 

situações de 

favoritismo 

injustificado por 

um determinado 

beneficiário. 

Pouco frequente 

> Uniformização e 

consolidação da 

informação relativa a 

todas as pessoas e a 

todas as entidades 

beneficiárias. 

> Apreciação de todas 

as solicitações no 

mesmo acto decisório, 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

A medida está em análise, 

na procura de execução. 

Inexistência de um 

processo, 

cronologicamente 

organizado, que 

identifique os 

intervenientes 

que nele 

praticaram atos. 

Frequente 

Implementação de 

sistema de gestão 

documental que 

evidencie que o 

beneficiário cumpre 

todas as normas legais 

aplicáveis. 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

Proposta implementada. 

Existência de 

situações em que 

os beneficiários 

Frequente 
Obrigatoriedade do 

preenchimento de 

fichas com plano de 

Secretária do 

Gabinete de Apoio 

à Vereação 

Propostas 

implementadas. 
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não juntam todos 

os documentos 

necessários à 

instrução do 

processo. 

atividades e todos os 

documentos 

necessários, bem como 

relatório de contas à 

posteriori. 

Implementação de 

sistema de gestão 

documental que 

evidencie que o 

beneficiário cumpre 

todas as normas legais 

aplicáveis. 

Custódia Reis 

 

Chefe de Divisão 

Administrativa, 

Ema Pinto 

Não verificação, 

na instrução do 

processo, de que 

os beneficiários 

cumprem as 

normais legais em 

vigor relativas à 

atribuição do 

benefício. 

 

Implementação de 

sistema de gestão 

documental que 

evidencie que o 

beneficiário cumpre 

todas as normas legais 

aplicáveis. 

Chefe de Divisão 

Administrativa, 

Ema Pinto 

Proposta implementada. 

Existência de 

impedimentos, 

com a 

participação de 

eleitos locais nos 

órgãos sociais das 

entidades 

beneficiárias. 

Frequente 

Norma instituída de que 

os eleitos nestas 

situações não podem 

participar da discussão 

e decisão de concessão 

dos benefícios às 

entidades com as quais 

tenham ligações. 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

Proposta implementada. 

Não apresentação, 

por parte dos 

beneficiários, de 

instrumento que 

garanta a 

aplicação regular 

do benefício 

(contrato, 

protocolo, etc). 

Pouco Frequente 

Extensão gradual do 

Plano de Apoio ao 

Associativismo a todas 

as associações locais; 

Extensão gradual da 

aplicação das normas 

de atribuição de apoios 

a todas as entidades de 

solidariedade social. 

Aplicação do 

Regulamento Geral de 

Concessão de 

Benefícios Públicos (a 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

A extensão gradual do 

plano de apoio ao 

associativismo tem vindo 

a ser gradualmente 

implementada. 

As restantes propostas 

encontram-se em análise. 
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elaborar como previsto 

em medida indicada 

acima). 

Não aplicação de 

“sanções” quando 

há incumprimento 

ou cumprimento 

defeituoso por 

parte do 

beneficiário 

Muito Frequente 

Inclusão de Sanções por 

não cumprimento das 

atividades, no Plano de 

Apoio ao Associativismo 

e no Regulamento Geral 

de Concessão de 

Benefícios Públicos, de 

modo a que possam 

estar previstas medidas 

sancionatórias, 

nomeadamente a 

restituição da quantia 

entregue ou benefício 

recebido; ou devida 

redução aquando da 

atribuição do apoio no 

ano seguinte, por conta 

da atividade não 

realizada. 

> 

Verificação/apreciação 

do compromisso 

assumido pela entidade 

beneficiária.  

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

Aplica-se a verificação 

regular dos 

compromissos assumidos. 

As restantes medidas 

encontram-se em análise 

com previsão a serem 

incluídas nos próximos 

anos. 

Não apresentação, 

pelos 

beneficiários, dos 

relatórios de 

atividades. 

Frequente 

Inclusão de Sanção, 

definida no Plano de 

Apoio ao 

Associativismo, de 

modo a prever o 

cancelamento de 

concessão, aquando da 

não apresentação de 

relatórios de atividades, 

bem como a exigência 

obrigatória da sua 

apresentação para 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

Em análise na elaboração 

dos planos. 
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atribuição de apoios no 

quadro do Plano de 

Apoios às instituições 

de solidariedade social 

e no quadro do 

Regulamento Geral de 

Concessão de 

Benefícios Públicos. 

Ausência de 

mecanismos de 

publicitação 

Pouco Frequente 

Publicação semestral de 

quadro com indicação 

de todos os benefícios 

públicos em jornal local, 

bem como sua 

publicação no sítio do 

município na internet e 

em locais de fácil acesso 

à comunicação por 

parte dos munícipes. 

> Disponibilização, 

através do sítio do 

município na internet, 

de toda a informação 

de carácter 

administrativo 

relevante a este nível, 

através da criação de 

um espaço dedicado à 

concessão de benefícios 

públicos. 

Coordenadora 

Técnica da Secção 

de Contabilidade 

Clara Gonçalves 

Presidente da 

Câmara Municipal 

Vítor Guerreiro 

Vereadores com 

pelouros 

atribuídos 

Marlene Guerreiro 

Acácio Martins 

 

Divulgação de protocolos 

assumidos com as 

associações no sítio do 

município na internet. 
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Conclusão 

 
A implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

promoveu o envolvimento de todas as unidades e dirigentes no debate, reflexão e divulgação 

dos princípios éticos e de boa gestão que devem pautar a gestão autárquica e respetivo 

controlo sobre as diversas atividades de intervenção da mesma.  

O presente relatório manifesta uma evolução significativa na adoção de medidas propostas e 

uma consecutiva atualização das diferentes aplicações utilizadas no regular funcionamento dos 

serviços. 

O Código de Conduta do município de São Brás de Alportel, aprovado em reunião de Câmara 

no dia 27 de outubro de 2016 foi um importante contributo para sensibilizar todos os 

colaboradores para a adoção de uma cultura de boas práticas que salvaguardam a integridade 

e garantia dos direitos dos cidadãos de forma exigente. 

Contudo, e apesar de muitos avanços na execução do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, este deve ser encarado como um instrumento de gestão 

dinâmico e, portanto, sujeito a alterações e aperfeiçoamento contínuo. 


