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PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DE
CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS
Aprovado em Reunião de Câmara de 16/12/2009

1 – Introduçção
O Conselho dee Prevenção da
d Corrupção (CPC), criadoo pela Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembbro, é uma entidade
administrativa independentte, que funcio
ona junto do TTribunal de Co
ontas, e desen
nvolve uma acctividade de âmbito
â
nacional
n
no do
omínio da prevvenção da corrrupção e infrracções conexxas.
No
N âmbito da sua actividade, o CPC ap
provou uma R
Recomendação, em 1 de Julho de 20099, sobre “Plan
nos de
gestão
g
de risccos de corrup
pção e infracçções conexas””, nos termoss da qual «Oss órgãos máxiimos das entidades
gestoras
g
de din
nheiros, valorres ou patrimó
ónios público s, seja qual fo
or a sua natureza, devem, nno prazo de 90 dias,
elaborar
e
plano
os de gestão de
d riscos e infrracções conexxas.»

Por
P força do disposto na refferida recome
endação, a Divvisão de Adm
ministração Geral e Finançass elaborou em
m 2009
elaborou
e
o Pllano de Prevvenção de Riscos de Gesttão de Corru
upção e Infra
acções Conexxas e que tevve em
consideração vvários factorees que levam a que determ
minada actividade tenha maior
m
ou mennor risco, doss quais
destacamos:
d

A competênciia da gestão
o, uma vez que uma m
menor compe
etência da actividade
a
geestionária en
nvolve,
necessariamen
n
nte, um maior risco;
A idoneidade dos gestoress e decisores, com um com
mprometimen
nto ético e um
m comportam
mento rigoroso, que
le
evará a um m
menor risco;
A qualidade do
o sistema de controlo interrno e a sua efficácia. Quantto menor a efficácia, maiorr o risco.

Em
E Reunião dee Câmara de 16/12/2009
1
o executivo muunicipal aprovvou o plano prroposto.

No
N decorrer d
dos anos segguintes proce
edeu a sua im
mplementação, tendo a mesma
m
sido ccondicionada pelas
limitações exisstentes ao nível dos recurso
os humanos e pela própria dimensão do Município.
Foram implem
mentadas a maioria das me
edidas previsttas no plano nas diferentes áreas considderadas como
o mais
susceptíveis dee gerarem risccos, resultand
do dai um mel hor controlo e monitorizaçção da actividaade municipal.

Com
C
efeito, esste é um proccesso dinâmicco, que exige um acompan
nhamento con
nstante, com propostas de novas
soluções integgradoras que permitam deffinir procedim
mentos por paarte dos respo
onsáveis, paraa um controlo
o mais
eficaz
e
e eficien
nte das áreas sensíveis
s
à ma
atéria vertida no Plano.

Assim,
A
no pontto 2 do presente relatório é avaliada a im
as previstas noo plano e propostas
mplementaçãão das medida
medidas
m
correctivas para attingir o objectivo da implem
mentação totaal do plano.
É parte integraante do preseente relatório a revisão efeectuada no an
no de 2014 ao
o Plano inicial,, adequando à nova
estrutura
e
orgânica municipaal e à actual matriz
m
de respoonsáveis.
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2 ‐ Áreas e A
Actividadess, dos Riscoss de Corrup
pção e Infra
acções Cone
exas.

Plano
P
de Gesstão de Risco
os de Corrup
pção e Infraccções Conexa
as ‐ 2014
Relatório
R
Anu
ual de Execu
ução
Contratação
C
P
Pública
Actividaade
Planeamento
P
Contratação
C

Avaliiação
da

Parcialmente implementadoo
de acordo co
om o definidoo
inicialmente no
o Plano.

Propo
ostas/Medidas
Co
orrectivas
Implementaação

de

Observaçõess

sistema

estruturado
o de avaliação
o das
necessidade
es;
Montagem de base de dados
com informação relevante sobre
aquisições anteriores;
a
de

Aprovação
instruções/p
procedimentos
escritos

que
q

regulem
m

os

procedimen
ntos

de

planeamentto, com toda
as as
fases

do

concurso

e seus

possíveis inccidentes;
prévia

Definição

das

da um
responsabilidades de cad
dos

intervenientes,

nos

processos de
d aquisição de
e bens
e serviços e nas empreitadas.

Procedimentos
P
contratuais

Pré‐

Parcialmente implementadoo
om o definidoo
de acordo co
inicialmente no
o Plano.

Implementaação de um sistema
de controlo
o interno que regule
todo o pro
ocedimento de pré
contratação
o,
estrito

assegurand
do

cumprimento

legislação

em

a
matéria

o
da
de

contratação
o pública.
Celebração
C
e Exxecução do
Contrato
C

Parcialmente implementadoo
de acordo co
om o definidoo
inicialmente no
o Plano.

Implementaação de um sistema
de controlo
o interno que regule
todo

o

o
procedimento

de

contratação
o e execução
o dos
contractos,

assegurando

o
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estrito

cumprimento

legislação

em

da

matéria
a

de

contratação
o pública.
Outras
O
Questões

Parcialmente implementadoo
de acordo co
om o definidoo
inicialmente no
o Plano.

Identificação das necessiidades
de formaçãão e implemen
ntação
das respectivas acções;
Avaliação “àà posteriori” do
o nível
de qualidad
de e do preço dos
bens e serviços adquiridoss e das
empreitadas

realizadas

aos

fornecedore
es/prestadores

de

diversos

serviços/em
mpreiteiros;
Publicitação
o dos docum
mentos
com os ressultados das an
nálises
levadas a effeito;

Plano
P
de Gesstão de Risco
os de Corrup
pção e Infraccções Conexa
as ‐ 2014
Relatório
R
Anu
ual de Execu
ução
Concessão
C
de Benefícios Pú
úblicos
Actividaade
Concessão
C
Benefícios
B
Púb
blicos

de

Avalia
ação

Proposstas/Medidass
Co
orrectivas

Observaçõess

Parcialmente
P
implementado
o de acordo
c
com
o
definido
inicialmente no
n Plano.

Implementaçãão de mecanismos de
controlo inte
erno que perm
mitam
despistar situações de favoritismo
por um determ
minado beneficiário;
Estabelecimen
nto de consequê
ências
do

incump
primento

ou

do

cumprimento defeituoso por parte
do beneficiário, nomeadamente a
devolução da quantia entregue ou
do benefício re
ecebido;
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Plano
P
de Gesstão de Risco
os de Corrup
pção e Infraccções Conexa
as ‐ 2014
Relatório
R
Anu
ual de Execu
ução
Regime
R
Jurídicco da Urbanizzação e da Ediificação
Actividaade
Regime
R
Juríídico
Urbanização
U
e
Edificação
E

da
da

Avaliação

Proposstas/Medidass
Co
orrectivas

Observaçõess

Implementad
do quase na
totalidade de
e acordo com
o definido inicialmente no
Plano.

Elaboração de
d um relatório anual
das reclamaçções apresentada
as por
tipo, frequên
ncia e resultad
do da
decisão;
Disponibilizaçção, através das novas
tecnologias de informação, de
e toda
a

informação

o,
administrativo

de
nos

ca
arácter
termos

do

estabelecido na Lei de Acessso aos
A
Documentos Administrativos.

Plano
P
de Gesstão de Risco
os de Corrup
pção e Infraccções Conexa
as ‐ 2014
Relatório
R
Anu
ual de Execu
ução
Recursos
R
Hum
manos
Actividaade
Recursos
R
Humanos

Avalia
ação

Proposstas/Medidass
Co
orrectivas

Implementado
o quase na
t
totalidade
de acordo com
o definido iniccialmente no
P
Plano.

Elaboração de
e um relatório anual

Observaçõess

das reclamaçõ
ões apresentada
as por
tipo, frequên
ncia e resultado da
decisão.
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Plano
P
de Gesstão de Risco
os de Corrup
pção e Infraccções Conexa
as ‐ 2014
Relatório
R
Anu
ual de Execu
ução
Gestão
G
Financceira
Actividaade
Gestão
G
Financeeira

Avalia
ação

Proposstas/Medidass
Co
orrectivas

Observaçõess

Implementado
o
na
ttotalidade de acordo com
o definido iniccialmente no
P
Plano.
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