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CâmaraCâmara Municipal de Mortágua

lnformação

Assunto: Relatório Anual da Execuçäo do Plano de Prevenção de Riscos de Gestäo incluindo os de Corrupção

e lnfraçöes Conexas de2021

A gestão do risco de corrupção é uma atividade que assume um caráter transversal, constituindo uma das

grandes preocupaçöes dos diversos Estados e das organizações de âmbito global, regional e local. Revela-se

requisito essencial ao funcionamento das organizações e do Estado de Direito Democrático, sendo fundamental

nas relações que se estabelecem entre os cidadãos e a Administração, no desenvolvimento das economias e no

normal funcionamento das instituiçöes.

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei no. 5412008, de 4 de setembro, como entidade

administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas, desenvolve uma atividade de âmbito

nacional no domínio da prevenção da corrupção de infrações conexas;

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de 2009, sobre "Planos de

Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas", nos termos do qual "Os Órgãos máximos das entidades

gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar planos de

gestão de riscos de corrupção e infrações conexas".

Atentas as recomendaçöes emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção procedeu-se à elaboração do

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, lncluindo os de Corrupção e lnfraçöes Conexas (PPRGICIC) para o

Município de Mortágua, aprovado pelo Executivo em 1611212009, que sofreu a sua 1" revisão e consequente

aprovação em O4lO2l201 5.

É objetivo deste plano garantir a existência de um maior controlo interno na salvaguarda da retidão da tomada de

decisões e constatar se estas decisões se revelam conformes com a lei vigente, com os procedimentos em vigor

e com as obrigações contratuais a que a organização está vinculada, nomeadamente no âmbito da prevenção de

riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infraçöes conexas, conforme decorre do referido plano.

Assim, e para dar cumprimento à recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009, publicada na 24. Série de Diário

da Republica no. 140, de 22 de junho de 2009, que se passa a transcrever "Os planos e os relatórios de

execução referidos no número anterior devem ser remetidos ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem

como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo", foi elaborado o Relatório da Execução do Plano de

Prevenção de Riscos de Corrupção e lnfraçöes Conexas de 2021.

Propöe-se que se submeta à Reunião de Câmara o Relatório da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de

Gestão, lncluindo os de Corrupção e lnfraçöes Conexas (PPRGICIC) de 2021 para apreciação e respetiva

aprovação, para dar cumprimento à recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009.

111O4t2022

A Coordenadora Técnica Chefe da Unidade de Gestäo Financeira

ArÞ)
(Rosa M Feneira Breda) (Dr'.Sandrine Bento de Mftos)
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1 - lntrodução

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.e 54/2008, de 4 de setembro, é uma entidade

administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e desenvolve uma atividade de âmbito nacional

no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

No âmbito da sua atividade, o CPC 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.)

Por força do disposto na referida recomendação, a Divisão de Administração Geral e Finanças elaborou em 2009 elaborou

o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção e lnfrações Conexas e que teve em consideração vários fatores

que levam a que determinada atividade tenha maior ou menor risco, dos quais destacamos:

A competência da gestão, uma vez gue umq menor competência da øtividade gestionário envolve, necessariamente,

um maior risco;

A idoneidode dos gestores e decisores, com um comprometimento ético e um comportomento rigoroso, que levará ø

um menor risco;

A quølidade do sistemo de controlo interno e a sua eficáciø. Quonto menor a eficácio, maior o risco'

Em Reunião de Câmara de !6/t2/2009 o executivo municipal aprovou o plano proposto, e oportunamente, remetido ao

Conselho de Prevenção da Corrupção, à lnspeção Geral de Finanças e à Secretaria de Estado da Administração Local.

No decorrer dos anos seguintes procedeu a sua implementação, tendo a mesma sido condicionada pelas limitaçöes

existentes ao nível dos recursos humanos e pela própria dimensão do Município.

Foram implementadas a maioria das medidas previstas no plano nas diferentes áreas consideradas como mais suscetíveis

de gerarem riscos, resultando dai um melhor controlo e monitorização da atividade municipal.

Em 2015, considerando que a organização interna do Município foi objeto de alterações, procedeu-se à 13. alteração

do Plano, aprovada pelo Órgão Executivo em 4/02/20t5, tendo em vista, nomeadamente, a sua adequação à estrutura

organizacional do Município e à legislação ordinária, que tem vindo a ser publicada , designadamente a denominada Lei

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e A Lei ne.75120t3, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico

das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do

associativismoautárquicoquerevogouosartigos daLei ns.169 lgg,de18desetembro,queregulavamascompetências

dos órgãos executivos.

Com efeito, este é um processo dinâmico, que exige um acompanhamento constante, com propostas de novas soluções

integradoras que permitam definir procedimentos por parte dos responsáveis, para um controlo mais eficaz e eficiente

das áreas sensíveis à matéria vertida no Plano.
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2 - Atualização do Executivo

O Executivo da Câmara Municipal de Mortágua sofreu alteração no âmbito do Mandato Autárquico 202L-2O25, que

iniciou a 15 de outubro de 2021, dado o ato eleitoral para as autarquias locais ocorrido em 26 de setembro

Procedeu-se assim, após a tomada de posse, realizada a 15 de outubro de2O2!, à distribuição de pelouros e funções.

Para uma melhor compreensão passamos a descrever o organograma dos serviços municipais em vigor e identificação

dos responsáveis durante o ano de 2021.

l.-Organograma dos Serviços Municipais
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ll- ldentificação dos Responsáveis no período de 1 de Janeiro a 15 de outubro de 2021(mandato de Zotl l2o2rl

Câmaro Municipal

Presídente da Câmara, Eng.e 1st6 Júlio Henriques Norte - Responsável pela Educação e Juventude; Cultura, Desporto e

Tempos Livres em cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de Oliveira; Obras Particulares, até !2/O4/2O21; Habitação até

L2/o4/2021; Ação Social; Saúde, em cooperação com o Dre Lília Sofia Marques oliveira (a partir t2/oa/2021.);

Associativismo e Participação Cívica em cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de Oliveira; Planeamento Estratégico e

Desenvolvimento Económico, em cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de Oliveira; Ordenamento do Território e
Recursos Naturais, em cooperação com o Dre. Lília Sofia Marques Oliveira (a partir l2loa/202L); Saneamento Básico e

Salubridade, até t2/0a/2o21; Emprego, lnovação e Empreendedorismo em cooperação com o Dr. paulo Alexandre de

Oliveira; lnformação, Relações Públicas e Relações lnstitucionais (Órgãos da Administração Central, Regional e

Autárquica); Proteção Civil; Gestão Financeira; Recursos Humanos em cooperação com o Dr. Paulo Alexandre de Oliveira.

Vereador em Regime de Tempo lnteiro e Vice - Presidente, Dr. Paulo Alexandre de Oliveira - Responsável pela Cultura

Desporto e Tempos Livres, em cooperação com o Presidente; Associativismo e Participação Cívica em cooperação com o

Presidente; Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, em cooperação com o presidente; Emprego,

lnovação e Empreendedorismo em cooperação com o Presidente; Comunicações, Transportes e Vias Municipais;

Trânsito; Administração e Fundos Comunitários; Habitação; Recursos Humanos em cooperação com o presidente.

Vereadora em Regime de Tempo lnteiro, sem pelouros, Drs.Lilia Sofia Marques de Oliveira - Responsável pelas Obras

Particulares; Habitação; Saúde, em cooperação com o Presidente; Ação Social, em cooperação com o presidente;

Saneamento Básico e Salubridade; Ordenamento do Território e Recursos Naturais, em Cooperação com o presidente.

Vereador sem pelouros, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques

Vereador sem pelouros, Sr. Nelson António Rodrigues Filipe

Gabinete de Apoio Pessoal

Secretária - Ana lsabel Tomás Duarte Fernandes

Adjunto - Dr. Manuel António Gomes Pereira

Gabinete de Assessoria Técnica

U nidodes Orgân icas F lexíve is

Divisões Municipaís

Divisão Administrativa Geral e Finanças - Sem Chefia

Divisão de Planeamento e Administração do Território - Eng.e Arnaldo Duarte Araújo Borges Ferreira

Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos - Eng.e Albano Tomás da Fonseca Duarte

i;i"¡** <"!* !::;':.¡l;-;:.ia ¡i* åir*..: ** {1,¡:iil ¡i* i}:r¡':..;1.:.r+ é;!.,,-1,!}., r';,.!r:,,.;5 - li¡:l¡::r¡:: ¡l:l i:<:a¡.¡c;,:¡'¡ -Ji: 1J
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Divisão de Desenvolvimento Económico e Social - Sem chefia

Unidades Municipais

Gestão Financeira - Dra. Sandrine Bento de Matos

Subunidades Orgânicas

Núcleo de Contratação Pública - Manuel Jorge Gomes Nunes, cessou funções a3tlO7 12021por aposentação

Núcleo de Administração Geral - Rosa Maria Ferreira Breda

Tesouraria - Carlos Manuel Dias Martins

fll- ldent¡ficação dos Responsáveis no período de 15 de outubro a 31 de dezembro de2022 (mandato Autárquico de

2O2L120251

Câmora Municipal

Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Sérgio Pardal Marques - Responsável pela Saúde, em cooperação com o Vereador

Luís Filipe Martins Rodrigues; Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico; Turismo em cooperação com a

Vereadora llda Maria Duarte de Matos; Emprego, lnovação e Empieendedorismo em cooperação com o Vereador Luís

Filipe Martins Rodrigues; lnformação, Relaçöes Públicas e Relações lnstitucionais (Órgãos da Administração Central,

Regional e Autárquica); Gestão Financeira; Administração e Fundos Comunitários; Recursos Humanos em cooperação

com a Vereadora llda Maria Duarte de Matos; Obras Particulares.

Vereador em Regime de Tempo lnteiro e Vice - Presidente, Luis Filipe Martins Rodrigues - Responsável pela Saúde, em

cooperação com o Presidente; Ordenamento do Território e Recursos Naturais, Proteção Civil; Emprego, lnovação e

Empreendedorismo em cooperação com o Presidente; Saneamento Básico e Salubridade; Comunicaçöes, Transportes e

Vias Municipais; Trânsito; Obras Municipais.

Vereadora em Regime de Tempo lnte¡ro, Dre- llda Maria Duarte de Matos - Responsável pela Ação Social; Educação e

Juventude; Cultura Desporto e Tempos Livres; Associativismo e Participação Cívica; Habitação; Recursos Humanos em

cooperação com o Presidente; Turismo em cooperação com o Presidente.

Vereador sem pelouros, Dr. Nuno André Rodrigues Faustino

Vereador sem pelouros, Dr. Steve de Matos

Gabinete de Apoio Pessool

Adjunto - João Carlos Alves Figueiredo Coelho

Secretária - Ana Marisa Ferreira da Silva

lÌi*;.:¡: :l* Fr::v*::çi* i* lìi:c* rJ* S¡:::à¡ di: li*r:'ir;:ç::* : l::Ít.:ç**:: {: û**i¡i::', il*;:¡*a;3 *i: :::i:t:;ç:.:r: ;å¡ ì!
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Gabinete de Assessoria Técnica

U nidades Orgân icøs F lexíve is

Divisões Municipais

Divisão Administrativa Geral e Finanças - Sem Chefia

Divisão de Planeamento e Administração do Território - Eng.e Arnaldo Duarte Araújo Borges Ferreira

Divisão de Conservação do Território e Serviços Urbanos - Eng.e Albano Tomás da Fonseca Duarte

Divisão de Desenvolvimento Económico e Social - sem chefia

Unidødes Municipois

Gestão Financeira - Dra. Sandrine Bento de Matos

Subunidades Orgânicøs

Núcleo de Contratação Pública -Jorge Alexandre Fernandes dos Santos (Coordenador Funcional)

Núcleo de Administração Geral- Rosa Maria Ferreira Breda

Tesouraria - Carlos Manuel Dias Martins

3 - lntervenções do Plano de Gestão de Riscos de corrupção e Infrações conexas

A gestão de 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 colaborador, pois é fundamental e essencial que a administração
procure a realização dos interesses públicos, tomando as decisões mais adequadas e eficientes para a realização

harmónica dos interesses envolvidos, mas que o faça de forma clara, transparente, para que os mesmos possam ser

sindicáveis pelos cidadãos.

No âmbito da Recomendação emanada, o acompanhamento da execução do plano será efetuado mediante elaboração

de um relatório anual, tendo presente a sua aplicabilidade durante o ano de 2021.

Apresentamos neste documento o relatório de execução do referido plano. De referir que a elaboração do presente

relatório assentou na análise dos relatórios dos anos anteriores, visando refletir os resultados das medidas adotadas.

Assim, no presente relatório é avaliada a implementação das medidas previstas no plano e propostas medidas corretivas
para atingir o objetivo da implementação total do plano.

O presente relatório, tal como estabelecido no plano de gestão de riscos será enviado aos órgãos de superintendência,

tutela e controlo.

*l;:-* ¡i* ,i:it:;*::ç:* ¿j* lì!r:*t r1: *:,::lii.: J* {lç:¡;.r:*ç:i* * l::i¡.¡¡;r::::t e*c.:*x¡:: .íã*:¡:i:¡j* r.l¡: i:::<*e::¡:¡r: 5¡:*
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4 - Áreas e Atividades, dos Riscos de corrupção e rnfrações conexas.

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas -2021

Relatório Anual de Execução

Contratação Pública

Atividade Avaliação Propostas/Medidas
Corretivas

Observações

daPlaneamento
Contratação

Parcialmente implementado
de acordo com o definido
inicialmente no Plano.

Elaboraçâo de novo Sistema de

Controlo lnterno contendo

normas setoriais - Contratação

Pública;

lmplementação de sistema

estruturado de avaliação das

necessidades;

Montagem de base de dados

com informação relevante sobre

aqu isições anteriores;

Aprovação de instruções/proce-

dimentos escr¡tos que regulem

os procedimentos de

planeamento, com todas as

fases do concurso e seus

possíveis incidentes;

Definição prévia das

responsabilidades de cada um

dos intervenientes, nos

processos de aquisição de bens e

serviços e nas empreitadas.

Procedimentos
contratua¡s

Pré- Parcialmente implementado
de acordo com o definido
inicialmente no Plano.

Elaboração de novo Sistema de

Controlo lñterno contendo

normas setoriais - Contratação

Pública;

Celebração e Execuçâo do
Contrato

Parcialmente implementado
de acordo com o definido
inicialmente no Plano.

Elaboração de novo Sistema de

Controlo lnterno contendo

normas setoriais - Contratação

Pú blica;
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Outras Questões Parcialmente implementado
de acordo com o definido
inicialmente no Plano.

ldentificação das necessidades

de formação e implementação

das respetivas ações;

Avaliação "à posteriori" do nível

de qualidade e do preço dos

bens e serviços adquiridos e das

empreitadas realizadas aos

diversos fornecedores/presta-

dores de serviços/empreiteiros;

Publicitação dos documentos

com os resultados das análises

levadas a efeito;

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas -2021

Relatório Anual de Execução

Concessão de Benefícios Públicos

Atividade Avaliação Propostas/Medidas
Corretivas

Observações

Concessão de Benefícios
Públicos

Parcialmente
implementado de acordo
com o definido
inicialmente no Plano e

posteriores propostas de
melhoria.

Elaboração de novo Sistema de

Controlo lnterno contendo

normas setoriais - Concessão de

Benefícios Públicos;

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas -ZOZI

Relatório Anual de Execução

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

Atividade Avaliação Propostas/Medidas
Corretivas

Observações

Regime Jurídico d
Urbanização e d
Edificação

a

a

lmplementado quase na
totalidade de acordo com o
definido inicialmente no
Plano e posteriores
propostas de melhoria.

Elaboração de novo Sistema de

Controlo lnterno contendo normas

setor¡ais - RJUE;

Elaboração de um relatório anual das

reclamações apresentadas por tipo,

frequência e resultado da decisão;

i:::¡rì* {:a F¡..rv:;;i:;¡¡.' ¡j'¡'iir:*:::J* i.j¡::i:ì* ** {ìi:rrr¡:çii* * jf:Ía¡+.-i.:; er.;¡¡ç..1¡" .' **;i:li:r!:J,J:: Il:¡,:¡_::.:c;.:t: t:3tj
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D¡spon¡bil¡zação, através das novas

tecnolog¡as de informação, de toda a

informação de carácter

administrativo, nos termos do

estabelecido na Lei de Acesso aos

Documentos Administrativos.

Desenvolvimento e implementação

de medidas de maior transparência e

acesso à informação processual.

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas -202L

Relatório Anual de Execução

Recursos Humanos

Atividade Avaliação Propostas/Medidas
Corretivas

Observações

Recursos Humanos lmplementado quase na

totalidade de acordo com o
definido inicialmente no
Plano e posteriores
propostas de melhoria.

Elaboração de novo Sistema de

Controlo lnterno contendo normas

setoria¡s - Recursos Humanos;

Elaboração de um relatório anual das

reclamaçöes apresentadas por tipo,

frequência e resultado da decisão.

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas -ZO?,L

Relatório Anual de Execução

Gestão Financeira

Atividade Avaliação Propostas/Medidas
Corretivas

Observações

Gestão Financeira lmplementado na

totalidade de acordo com o
definido inicialmente no
Plano e posteriores
propostas de melhoria.

Elaboração de novo Sistema de

Controlo lnterno contendo

normas setoriais - Gestão

Fina nceira;

Flar:* d* Frev*nçåo dc Ricas de Ge$t*i] d* f*rruBçãa s lnfr*Ç{:€ã e::n¿:xas - R*lêtér¡c dc Ëx*erç;ìo 8l't û
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5 - Conclusões

O plano de gestão de riscos aplica-se de forma genérica aos membros dos órgãos municipais, aos responsáveis das várias

Unidades Orgânicas e Gabinetes, como gestores dos recursos afetos à atividade desenvolvida, bem como a todos os

trabalhadores e colaboradores do Município.

O Plano é assumido como um importante instrumento para a gestão do risco, como suporte do processo de tomada de

decisão, do planeamento e da execução das atividades, atribuições do Município. Os quadros supra representados

demonstram a implementação de medidas e procedimentos fundamentais para prevenção e mitigação de riscos de

corrupção e infrações conexas.

Na revisão do Plano de Gestão de Riscos identificaram-se situações potenciais de risco não contempladas no plano inicial,

resultantes, designadamente, da atual estrutura organizacional do Município, assim como as correspondentes medidas

de prevenção.

Com efeito, este é um processo dinâmico, que exige um acompanhamento constante, com propostas de novas soluções

integradoras que permitam definir procedimentos por parte dos responsáveis, para um controlo ainda mais eficiente e

eficaz das áreas sensíveis à matéria vertida no Plano. As tarefas iniciais possibilitaram ainda identificar desarticulações e

falhas de funcionamento cuja solução passou e passa por um maior envolvimento e partilha de informação entre os

serviços envolvidos.

Em termos conclusivos, refira-se portanto que grande parte das medidas foi já posta em prática, ou encontra-se em fase

de execução, influenciado, quer pelo objetivo de cumprimento do plano, quer pela preocupação de melhorar

continuamente.

Concluindo, sublinhamos que se torna necessário dar especial ênfase aos seguintes aspetos:

Verifica-se a eliminação ou minoração dos riscos identificados, no entanto, nunca será demais promover ações com o

intuito de reforçar a divulgação do Plano e conscientizar os trabalhadores da importância da sua participação no âmbito

da prevenção da corrupção, garantindo ass¡m o envolvimento de todo o organismo;

Continuar a executar as tarefas com o nível de controlo adequado a cada situação, através do desenvolvimento de um

conjunto de políticas e procedimentos internos coerente e abrangente, de modo a assegurar a eficácia e eficiência das

operações e prestação de informação fiável e completa, bem como o cumprimento dos normativos legais constantes no

Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas - SNC-AP, do Código dos Contratos públicos (CCp),

no código do Procedimento Administrativo (cpA) e demais legislação aplicável.

O sucesso do Plano depende do grau de acolhimento e execução, por todos os serviços do Município, sendo assim

fundamental o acompanhamento e monitorização a desenvolver, periodicamente, pelos respetivos responsáveis.
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6 - Recomendações

No sentido de reforçar a eficácia dos mecanismos existentes e procurar a introdução de mecanismos adicionais que

continuem a prevenir e/ou mitigar os riscos associados à corrupção e infraçöes conexas, perante a análise a análise

realizada e as conclusões explanadas formulam-se as seguintes Recomendações:

- A cooperação entre unidades e serviços.

-lntercâmbio de instrumentos e metodologias.

- Dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito, de forma a concluir-se a atualização da Norma de Controlo

lnterno.

- Dar seguimento às tarefas subjacentes à elaboração ou alteração e aprovação de Regulamentos Municipais, em

cumprimento a novos imperativos legais.

- A promoção, entre os Dirigentes e demais funcionários, de uma cultura de responsabilidade, legalidade, transparência

e de observação estrita das regras éticas e deontológicas.

- Numa perspetiva de melhoria continua da atuação da Câmara Municipal de Mortágua através do desempenho

profissional dos seus trabalhadores, propõe-se que no âmbito do Plano de Formação para o biénio 2022/2023 sejam

desenvolvidas ações de formação com temática no âmbito do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Conflitos de

lnteresse, Ética e Conduta.

- o aperfeiçoamento dos sistemas de controlo interno através da promoção com regularidade, da avaliação de risco na

diferentes unidades orgânicas da Câmara Municipal de Mortágua

- Fomentar a existência de uma comunicação eficaz e transparente, através da divulgação das atividades desenvolvidas,

das formalidades exigidas e do acesso e partilha de informação.

- Prosseguir na avaliação e monitorização das situações com uma maior probabilidade de ocorrência de riscos de

corrupção ou infrações conexas e/ou conflitos de interesses, dando por esta via cumprimento à legislação aplicável bem

como às Recomendações emitidas pelo Conselho de prevenção da Corrupção.

- A avaliação e revisão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas, numa perspetiva de melhoria

contínua, englobando-se outras áreas que possam estar sujeitas a riscos de corrupção e infrações conexas.

- Recomenda-se ainda que a próxima revisão ao plano contemple um maior envolvimento de todos os responsáveis no

Município, quer técnicos, quer políticos, bem como a definição de medidas a implementar, propondo-se que seja

efetuada por equipa de trabalho que represente a estrutura dos serviços em vigor no Município
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5.-RELATÓR|O ANUAL DA EXECUçÃO DO PLANO DE PREVENçÃO DE RTSCOS DE

GoRRUPçÃO e ¡rupReçöES CONEXAS DE2021

Pelo Senhor Presidente foi presente o Relatório da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de

Corrupção e lnfrações conexas de 2021, acompanhado de uma informação subscrita por

Coordenadora Técnica do Núcleo de Administração, e Técnica Superior responsável pela

Contabilidade, datada de 1110412022, que a seguir se transcreve:

"A gestão do risco de corrupção é uma atividade que assume um caráter transversal, constituindo

uma das grandes preocupações dos diversos Estados e das organizações de âmbito global,

regional e local. Revela-se requisito essencial ao funcionamento das organizações e do Estado de

Direito Democrático, sendo fundamental nas relações que se estabelecem entre os cidadãos e a

Administração, no desenvolvimento das economias e no normalfuncionamento das instituições.

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n". 54120Q8, de 4 de setembro,

como entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas, desenvolve

uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção de infraçöes conexas;

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de julho de 2009, sobre

"Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas", nos termos do qual "Os Órgãos

máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua

natureza, devem elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infraçöes conexas".

Atentas as recomendações emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção procedeu-se à

elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, lncluindo os de Corrupção e lnfraçöes

Conexas (PPRGICIC) para o Município de Mortágua, aprovado pelo Executivo em 1611212009, que

sofreu a sua 1a revisão e consequente aprovação em 0410212015.

É objetivo deste plano garantir a existência de um maior controlo interno na salvaguarda da retidão

da tomada de decisões e constatar se estas decisões se revelam conformes com a lei vigente, com

os procedimentos em vigor e com as obrigações contratuais a que a organização está vinculada,

nomeadamente no âmbito da prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações

conexas, conforme decorre do referido plano.

Assim, e para darcumprimento à recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009, publicada na2".

Série de Diário da Republica no. 140, de 22 de junho de 2009, que se passa a transcrever "Os

planos e os relatórios de execução referidos no número anterior devem ser remetidos ao Conselho

de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo", foi

elaborado o Relatório da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e lnfrações

Conexas de 2021.

Propöe-se que se submeta à Reunião de Câmara o Relatório da Execução do Plano de Prevenção

de Riscos de Gestão, lncluindo os de Corrupção e lnfrações Conexas (PPRGICIC) de 2021 para
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