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I - ENQUADRAMENTO MUNICIPAL 
 

Vila Nova de Poiares está situada na extremidade Este do Concelho de Coimbra 

integrando-se na sub-região do Pinhal Interior Norte e confronta com os concelhos de 

Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo e Penacova, como se ilustra na figura.  

 
 

 

O Concelho de Vila Nova de Poiares ocupa uma área de cerca de 100,2 km², 

distribuída por quatro freguesias, como se ilustra na figura: Arrifana (28,16 km²), Lavegadas 

(15,28 km²), Poiares - Santo André (31,85 km²) e S. Miguel de Poiares (24,73 km²). 

 

 

 
Mapa de Freguesias
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II - MISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
No âmbito das suas actividades, todos os serviços da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares, adiante designada Câmara Municipal, devem prosseguir os seguintes objectivos 

 

a) Promover o diálogo, a participação e transparência da administração autárquica, no 

sentido de uma verdadeira administração aberta; 

b) Melhorar permanentemente os serviços prestados às populações, respondendo de 

forma eficaz às suas necessidades e aspirações; 

c) Fomentar uma maior aproximação da autarquia aos munícipes, dinamizando uma 

maior participação dos cidadãos na vida do município; 

d) Apoiar às situações sociais mais carenciadas e sensíveis; 

e) Aproveitar racional e eficazmente os meios ao seu dispor; 

f) Dignificar e valorizar profissionalmente os seus trabalhadores; 

g) Promover o progresso económico, social e cultural do Concelho; 

h) Valorizar os recursos naturais e turísticos do Concelho; 

i) Promover a qualidade ambiental e a conservação do Património natural e 

arquitectónico; 

j) Cooperar constantemente para o aumento do prestígio do Poder Local. 

 

 

III. - EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS 
 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei nº 54/2008 de 4 de 

Setembro, é uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de 

Contas e desenvolve uma actividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da 

corrupção e infracções conexas. 

No âmbito da sua actividade, o C.P.C. aprovou uma recomendação em 1 de Julho de 

2009, sobre “Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e infracções Conexas”, nos termos 

da qual “Os Órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios 
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públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão 

de riscos e infracções conexas.” 

Tais planos devem conter, nomeadamente os seguintes elementos: 

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

infracções conexas. 

b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adoptadas que 

previnam a sua ocorrência. 

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

sob a direcção do dirigente máximo. 

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

A gestão do risco é uma actividade que assume um carácter abrangente, constituindo 

uma das grandes preocupações das diversas organizações de âmbito global, regional e local 

como neste caso se aplica. É pois um requisito essencial ao seu funcionamento sendo 

fundamental nas relações que se estabelecem entre cidadãos e Administração, para o normal 

funcionamento das instituições. 

Trata-se assim de uma actividade que tem por objectivo salvaguardar aspectos 

indispensáveis na tomada de decisões para que estas se revelem conformes com a legislação 

vigente, com os procedimentos em vigor e com as obrigações contratuais a que as 

instituições estão vinculadas. 

É certo que muitas vezes a legislação vigente não propicia de forma fácil a tomada de 

decisões sem riscos. De facto a legislação a aplicar é muitas vezes complexa, vasta e 

desarticulada, existindo uma excessiva regulamentação, muitos procedimentos e sub-

procedimentos, o que obstaculiza a criatividade, impede uma correcta gestão dos meios 

materiais e dos recursos humanos e potencia o risco do cometimento de irregularidades. 

A gestão do risco, é um processo de análise metódica do riscos inerentes às actividades 

de prossecução das atribuições e competências das instituições, tendo por objectivo a defesa 

e protecção de cada interveniente nos diversos processos, salvaguardando-se assim, o 

interesse colectivo. É uma actividade que envolve a identificação de riscos inerentes a 

qualquer actividade, a sua análise metódica e por fim, a propositura de medidas que possam 

obstaculizar a eventuais comportamentos desviantes. 
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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 desadequada e o nível de importância que esses 

acontecimentos têm nos resultados de determinada actividade, determina o grau de risco. 

Um 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 de risco é uma responsabilidade de todos os trabalhadores de todas as 

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

mais simples funcionários. 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 respectiva quantificação. 

São vários os factores que levam a que uma actividade tenha um maior ou menor risco, 

mas os mais importantes serão: 

- A competência de gestão; 

- A idoneidade de gestores/decisores, comprometimento ético e um comportamento 

rigoroso; 

- A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia. 

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

salvaguarda da rectidão da tomada de decisões, uma vez que previne e detecta situações 

anormais. 

Os serviços públicos são estruturas em que também se verificam riscos de gestão, e 

também de corrupção e de infracções conexas. Uma acepção corrente da palavra corrupção, 

reporta-se à apropriação ilegítima de coisa pública, entendendo-se como o uso ilegal dos 

poderes da administração pública ou de organismos equiparados, com o objectivo de serem 

obtidas vantagens. 

No que respeita a Administração Pública em geral e particularmente à Administração 

Autárquica, uma das tendências mais fortes da vida das últimas décadas, é sem dúvida a 

abertura desta à participação dos cidadãos, o que passa pela necessidade de assegurar de 

forma efectiva o direito à informação dos administrados. 
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A disponibilização da informação é assim uma forma de controlo da administração por 

parte dos administrados, uma vez que por tal via existe a possibilidade de todas as medidas 

serem analisadas e sindicadas. 

A Câmara Municipal está naturalmente em total acordo com o raciocínio subjacente à 

decisão de realização destes Planos e saúda tal decisão, face aos princípios da transparência 

e da isenção. 

Deve contudo salientar-se que em tantos anos de exercício desta Administração Local e 

em todo o universo de processos e procedimentos não se registou nem se conhecem indícios 

de alguma situação que envolvesse corrupção. 

A Câmara Municipal tem tido sempre uma postura aberta em todas as áreas tratadas, 

nomeadamente em matéria de obras particulares e municipais e é exemplo disso o ter 

acabado com o serviço de fiscalização, substituindo-o pela observação e actuação da Polícia 

Municipal. A referência a esta área por ser em geral sensível não limita a extensão do 

procedimento a outras áreas, isento e pautado pelo rigor da actuação que de facto caracteriza 

todos os Serviços e a Câmara Municipal. 

Tendo em atenção as considerações antecedentes, a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Poiares, apresenta o seu Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluídos os de corrupção 

infracções conexas. 

 

IV - COMPROMISSO ÉTICO 

 

Para além das normas legais aplicáveis, as relações que se estabelecem entre os 

membros dos órgãos, os funcionários e demais colaboradores do município, bem como no 

seu contacto com as populações, assentam nomeadamente, num conjunto de princípios e 

valores cujo conteúdo está em parte já vertido na Carta Ética da Administração Pública. A 

saber: 

- Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se 

pretende atingir; 

- Comportamento profissional; 

- Consideração ética nas acções; 

- Responsabilidade social; 
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- Não exercício de actividades externas que possam interferir com o desempenho das 

suas funções no Município ou criar situações de conflitos de interesses; 

- Promoção em tempo útil do debate necessário à tomada de decisões; 

- Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas 

e das disposições regulamentares; 

- Manutenção da mais estrita isenção e objectividade; 

- Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação; 

- Publicitação das deliberações municipais e das decisões dos órgãos; 

- Igualdade no tratamento e não discriminação; 

- Declaração de qualquer presente ou benefício que possam influenciar a 

imparcialidade com que exercem as suas funções. 
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V - ORGANIGRAMA 
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VI - ESTRUTURA ORGANICA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

 

- Presidente da Câmara Municipal – Jaime Carlos Marta Soares 

- Vereadores - Em Regime de Permanência: Deolinda Maria Rodrigues Gonçalves 

Ferreira; Cláudia Cristina Martins Feteira de Jesus; sem regime de permanência: 

Joaquim Pires Monteiro; Luís Miguel Alves Novo. 

- Gabinete de Apoio Pessoal – Secretária: Elsa Cristina Lopes Serra de Carvalho 

Gabinete de Informação e Relações Públicas – Ricardo Jorge Cruz Gonçalves 

- Serviço Municipal de Protecção Civil – Jaime Carlos Marta Soares; Elisabete 

Regaleira Paulo; Célia Sofia Loreto Castanheira Góis 

- Gabinete Jurídico e Contencioso – Paula Cristina Silva Figueira Baptista 

- Gabinete de Desenvolvimento Local, Ambiente e Recursos Florestais – Elisabete 

Regaleira Paulo; Célia Sofia Loreto Castanheira Góis 

- Gabinete de Atendimento ao Munícipe – Elsa Cristina Lopes Serra de Carvalho 

Polícia Municipal – Paulo Alexandre das Neves Simões 

- Divisão Administrativa – Paula do Céu Bento Couceiro 

- Divisão Financeira – Paulo Duarte Fortunato Costa 

- Divisão Sócio - Cultural, Educação e Desporto – Ana Cristina Paixão Fernandes 

Tomás 

- Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos – Mário de Magalhães Maia 

 

Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares: 

 

Presidente – PSD: Maria Teresa Boavista Cabral Matias de Carvalho 

Membros Efectivos – PSD: Carlos Manuel Soares Henriques; Maria Clara Anjos 

Martins Alves Fortunato; Marcos Ferreira de Carvalho; Maria Manuela de Jesus Marta Dias; 

António Amado Ferreira; Patrícia Simões Pedroso de Lima; Bruno Filipe Simões Ferreira e 

Júlio Luís da Conceição Lourenço. 
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Membros Efectivos do PS: Adelino José Carvalho Gouveia; Luís Miguel dos 

Santos Coelho Pina Gil; Carla Isabel Pedroso de Lima da Conceição; Ana Lara Henriques 

de Oliveira; Fernando Serra Pires Soares e Helena Daniel Sousa Henriques Dinis 

 

Juntas de Freguesia: 

Arrifana – PSD: Eduardo Manuel Ribeiro Carvalho Marquês 

Lavegadas – PSD: Álvaro Rui Marques Fernandes Rei 

Poiares (Santo André) – PSD: José Martins Miguel 

São Miguel de Poiares – PS: Nuno Vasco dos Santos Lima Fernandes 

 

 

 



 

 

 

Município de Vila Nova de Poiares 

Câmara Municipal 

 

 11 

 

 

VII. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ACTIVIDADES DOS RISCOS DE GESTÃO, 

CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS, DA QUALIFICAÇÃO DA 

FREQUÊNCIA DE RISCO, DAS MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

Câmara Municipal 
 

Unidade 

Orgânica 
Missão 

Actividades 

Consideradas 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

Executivo 

Municipal 

Super 

Intendência e 

Coordenação 

Geral dos 

Serviços 

Municipais na 

Pessoa do 

Presidente da 

Câmara. 

 

Gestão de 

Subsídios 

 

. 

Atribuição por 

Órgão Singular. 

Inexistente. 

Atribuição de 

subsídios por 

Órgão Colegial 

(Implementado). 

Câmara 

Municipal e 

Presidente da 

Câmara 

Municipal 

 

Execução dos 

poderes que 

forem 

delegados em 

Vereadores. 

Existência de 

situações de 

favoritismo 

injustificado por 

determinado 

beneficiário. 
Inexistente. 

Implementação 

de mecanismos 

de controlo 

interno que 

permitam 

despistar tais 

situações 

(implementado). 

 

 

 Não aplicação 

de sanções 

quando há 

incumprimento 

por parte do 

beneficiário. 

Pouco 

Frequente 

Estabelecimento 

de 

consequências e 

mecanismos de 

implementação 

(Em curso). 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Actividades 

Consideradas 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

Presidente 

da 

Câmara 

Municipal 

 

Polícia 

Municipal 

 

Assegurar a 

fiscalização do 

cumprimento 

das normas 

regulamentares 

municipais, e 

leis que 

disciplinem 

matérias 

relativas às 

atribuições das 

autarquias 

locais e à 

competência 

dos órgãos. 

Fiscalização do 

cumprimento 

dos 

regulamentos 

municipais, e da 

aplicação das 

normas legais, 

designadamente 

nos domínios do 

urbanismo, da 

construção, da 

defesa e 

protecção dos 

recursos 

cinegéticos, do 

património 

cultural, da 

natureza e do 

ambiente. 

 

Não articulação 

das diversas 

matérias e 

conhecimentos 

envolvidos. 

Frequente 

Promover 

acções de 

formação. 

Uniformização 

de 

procedimentos

. 

Paulo 

Alexandre 

das Neves 

Simões 

 

Agente 

Municipal 1ª 

Classe 

Fiscalização do 

cumprimento 

das normas de 

estacionamento 

de veículos e de 

circulação 

rodoviária, 

incluindo a 

participação de 

acidentes de 

viação. 

Não 

cumprimento da 

legislação 

aplicável, 

nomeadamente 

não proceder 

ao 

levantamento 

de auto de 

notícia por 

Contra-

Ordenação   

Pouco 

Frequente 

Controlo 

regular do 

número de 

infracções 

verificadas 

(talões 

emitidos) com 

o número de 

Autos de 

Contra-

Ordenação 

levantados. 

Denúncia dos 

crimes de que 

tiverem 

conhecimento 

no exercício das 

suas funções, e 

por causa delas, 

e prática dos 

actos cautelares 

necessários e 

urgentes para 

assegurar os 

meios de prova, 

nos termos da lei 

processual 

penal, até à 

chegada do 

órgão de polícia 

criminal 

competente. 

Deficiência na 

elaboração de 

expediente e na 

prática dos 

actos cautelares 

necessários e 

urgentes para 

assegurar os 

meios de prova. 

Pouco 

Frequente 

Promover 

acções de 

formação. 

Uniformização 

de 

procedimentos

. 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 
Medidas Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

D. A. S.R.H. 

Planear, Gerir 

e Desenvolver 

os Recursos 

Humanos, 

Prestar Apoio 

Técnico e 

Administrativo 

Procedimento 

de 

recrutamento 

de pessoal, 

avaliação e 

processos 

individuais 

Não 

disponibilização 

aos interessados 

de mecanismos 

de acessos 

facilitado e 

célere a 

informação 

procedimental 

relativa aos 

procedimentos 

de selecção ou 

de avaliação de 

pessoal, por parte 

dos interessados 

Pouco 

frequente. 

Disponibilização de 

formulários - tipo 

relativos aos 

pedidos de 

informação 

procedimental 

bem como de 

formulários - tipo 

relativos à 

apresentação de 

reclamações, que 

facilitem a 

utilização deste 

tipo de instrumento 

por parte do 

particular 

Paula do 

Céu Bento 

Couceiro 

 

Chefe de 

Divisão 

 

Intervenção no 

procedimento de 

selecção ou 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 

declaração de 

impedimento, que 

deverá ser 

expressa, sob a 

forma de escrita e 

apensa ao 

procedimento em 

causa 

Risco de acesso 

indevido às 

informações e 

quebra de sigilo 

 

Pouco 

frequente 

Melhoria da 

sensibilização dos 

intervenientes do 

Sector de Recursos 

Humanos para a 

implementação de 

medidas de 

segurança nos 

arquivos dos 

processos 

individuais, acesso 

restrito aos 

trabalhadores e 

interessados 

Controlo da 

prestação de 

trabalho 

extraordinário. 

Recurso excessivo 

à prestação de 

trabalho 

extraordinário. 

Frequente. 

Melhoria da 

sensibilização aos 

intervenientes 

decisores da 

prestação do 

trabalho 

extraordinário, quer 

para a sua devida 

utilização, 

fundamentação, 

quer para uma 

melhor gestão dos 

recursos humanos 

existentes. 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 
Medidas Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

   

Assegurar e 

manter 

organizado o 

cadastro do 

pessoal em 

situações de 

acumulação 

de funções 

Acumulações de 

funções em 

situação de 

conflitualidade 

de interesses 

 

Pouco 

Frequente 

 

Verificação Anual 

do Pessoal em 

Situações de 

Acumulação de 

Funções 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

D.F. 

S.C. 

Promover a 

Gestão 

Financeira do 

Município, 

garantindo o 

rigor dos 

registos 

contabilísticos 

e os Princípios 

da 

Economia, 

Eficiência e 

Eficácia na 

Utilização dos 

Recursos 

Financeiros. 

Assegurar a 

execução e 

controlo da 

execução dos 

documentos 

previsionais. 

 

Proceder a 

cabimentos, 

compromissos 

e registos de 

facturas. 

Despesas 

objecto de 

inadequada 

classificação 

económica 

Pouco 

frequente 

Divulgação de 

classificador da 

despesa com 

explicação de 

cada uma das 

rubricas 

orçamentais 

Paulo Duarte 

Fortunato 

Costa 

  

Técnico 

Superior 

Registos e 

procedimentos 

contabilísticos, 

com a 

correcta 

aplicação da 

Lei e 

normativos 

internos. 

 

Dirigir 

processos de 

contratação 

de 

empréstimos. 

Deficiente 

controlo dos 

compromissos 

assumidos e 

das dotações 

orçamentais. 

Pouco 

frequente 

Elaboração de 

informações 

periódicas sobre 

os saldos das 

dotações 

orçamentais 

S.A. 

 

Promover, 

organizar, 

controlar e 

executar todos 

os 

procedimentos 

de aquisição e 

fornecimento 

de bens e 

serviços 

Deficiências no 

procedimento 

dos vários 

serviços na 

solicitação de 

aquisição de 

bens e serviços 

Pouco 

frequente 

Definição prévia 

de 

responsabilidades 

de cada um dos 

intervenientes no 

processos de 

aquisição de bens 

e serviços 

S.P. 

 

Promoção da 

inscrição nas 

matrizes 

prediais e no 

registo predial 

de todos os 

bens do 

Município 

 

Organização e 

actualização 

do cadastro 

de bens 

Deficiências ao 

nível de 

inventariação e 

avaliação de 

bens 

Pouco 

frequente 

Definir um plano 

de inventariação 

e avaliação de 

bens do Município 

Tesouraria 

 

Arrecadar 

receitas 

virtuais e 

eventuais 

 

Pagamento 

de despesas 

autorizadas 

Deficiências na 

verificação da 

documentação 

de suporte aos 

pagamentos 

Inexistente 

Sistema de 

Controlo Interno 

(Implementado) 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 
Riscos Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

D.S.C.E.D. 

D.S.C.E.D. 

Planear e 

Executar 

projectos de 

Intervenção 

na Área da 

Acção 

Social, 

Saúde e 

Educação, 

Cultura, 

Turismo e 

Desporto. 

 

 

Propor os termos e 

as modalidades de 

apoio a conceder 

a entidades ou 

instituições. 

Não assegurar a 

devida 

fundamentação das 

propostas 

apresentadas 

Pouco 

Frequente. 

Actualização 

das disposições 

regulamentares 

internas de 

concessão de 

benefícios 

Ana Cristina 

Paixão 

 

Técnica 

superior 

Promover a 

elaboração de 

estudos de suporte 

que permitam 

apoiar o Município 

na definição de 

políticas e 

estratégias. 

Menor 

desenvolvimento do 

que o necessário na 

matéria de estudos. 

Pouco 

Frequente. 

Abordagem de 

matérias 

quantificáveis 

em indicadores 

locais e 

regionais. 

S.A.A. 

Gerir os stocks de 

material 

promocional para 

oferta do 

Município. 

Não dar 

cumprimento a 

todos os 

procedimentos 

inerentes ao sistema 

organizacional 

existente 

Pouco 

Frequente. 

Melhoria dos 

instrumentos 

normativos de 

procedimento 

interno e 

respectiva 

divulgação 

S.A.S.S.E. 

 

Exercer os poderes 

na Acção social 

Escolar, de 

transportes e 

atribuição de 

auxílios 

económicos. 

Existência de 

situações em que os 

beneficiários não 

apresentam os 

documentos 

necessários à 

instrução do 

processo 

 

Disponibilização 

insuficiente aos 

beneficiários/utentes 

de mecanismos de 

acesso facilitado e 

célere à informação 

procedimental. 

 

 

 

 

Inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco 

Frequente 

Disponibilização 

através das 

novas 

tecnologias de 

informação de 

toda a 

informação 

inerente aos 

procedimentos 

Gerir as cantinas 

escolares ou 

acompanhar e 

fiscalizar os termos 

de concessão se 

for o caso. 

Não dar 

cumprimento a 

todos os 

procedimentos de 

controlo inerentes à 

gestão e 

acompanhamento 

das cantinas 

escolares 

Pouco 

Frequente 

Acréscimo de 

disposições e 

normativos 

internos de 

controlo e  

formação 

adicional na 

área da 

contratação 

pública. 

Propor a 

programação de 

construções de 

equipamentos de 

cariz social e de 

saúde em 

conformidade 

com as políticas 

aprovadas. 

 

Menor 

desenvolvimento de 

estudos de 

diagnóstico e de 

planeamento 

relativos às 

necessidades de 

construção de 

equipamento de 

cariz social e de 

saúde 

Pouco 

Frequente. 

Definição de 

critérios internos 

que 

determinem a 

dimensão dos 

estudos 

necessários e 

formação 

adicional na 

área da 

contratação 

pública 



 

 

 

Município de Vila Nova de Poiares 

Câmara Municipal 

 

 17 

 

Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 
Riscos Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

 

S.D. 

  

Garantir a limpeza, 

conservação, e 

manutenção das 

instalações e 

equipamentos na 

área da animação 

desportiva. 

 

 

Não assegurar o 

cumprimento 

integral dos 

procedimentos 

inerentes  

 

 

 

Pouco 

Frequente 

 

Disponibilização 

acrescida de 

normas internas 

de 

procedimento 

e controlo 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

D.O.U.S.U

. 

D.O.U.S.U. 

Promover o 

Desenvolvimento 

do Município, o 

Ordenamento do 

Território, a 

construção de 

Infra-estruturas e 

Prestação de 

Serviços de 

Necessidade 

Básica das 

Populações. 

Promover e 

acompanhar as 

tarefas de 

concepção, 

definição e 

regulamentação 

dos instrumentos 

de gestão 

territorial. 

Omissão de 

alteração 

regulamentar ou 

legislativa. 

Frequente. 

Formação 

adequada. 

Mário 

Magalhães 

Maia 

Chefe de 

Divisão. 

S.A.A. 

Executar o 

expediente e o 

processamento 

administrativo de 

obras 

particulares. 

Desactualização 

de lista de 

elementos a 

verificar 

dificuldades de 

aplicação de 

recentes 

normativas. 

Pouco 

Frequente. 

Implementar 

validade 

temporal da 

listagem 

utilizada. 

Executar o 

expediente e o 

processamento 

administrativo de 

obras municipais. 

Interpretações 

de regras dos 

novos regimes 

de contratação 

pública e de 

utilização de 

plataformas. 

Pouco 

Frequente. 

Conferência 

mais frequente 

entre técnicos. 

Organizar os 

processos e 

submetê-los a 

apreciação. 

Possibilidades de 

instrução 

insuficiente em 

cumprimento de 

prazos limitados. Pouco 

Frequente. 

Implementação 

de listagem 

actualizada 

com prazo de 

validade e 

encurtamento 

do 

procedimento 

interno. 

 

S.A.S. 

Assegurar a 

gestão e 

organização dos 

processos 

inerentes ao 

sector de água 

e saneamento. 

Controlos 

deficientes por 

realizações 

privadas 

clandestinas e 

consequente 

perda de 

controlo de 

qualidade. 

Frequente 

Incremento de 

Acções 

fiscalizadoras. 

S.U.P. 

Elaboração de 

Planos de 

Ordenamento. 

Instrução 

insuficiente em 

desacertos com 

as entidades 

apreciadoras. 

Frequente. 

Incremento de 

relacionamento 

prévio e técnico 

com as 

entidades. 

Fazer a gestão 

das áreas de 

cedência. 

Controlo 

cadastral e de 

utilização. 

Frequente. 

Implementação 

do serviço 

respectivo. 

S.O.P. 

Proceder à 

apreciação 

sobre projectos 

de obras 

particulares e 

loteamentos 

Desadequação 

por mudança 

demasiado 

rápida da 

legislação. 

Frequente. 

Acções de 

formação mais 

frequentes. 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

   Participar 

irregularidades 

de técnicos. 

Má instrução por 

elementos não 

concordantes 

com termos de 

responsabilidade 

Pouco 

Frequente. 

Incrementação 

da observação 

em triagem 

inicial na 

recepção. 

 

.   Fixar condições 

de execução 

construtiva. 

Dificuldade de 

controlo 

atempado 

Pouco 

Frequente. 

Acções de 

fiscalização. 

 

   Recepção de 

obras de 

urbanização. 

Desvios em 

relação às 

situações 

aprovadas. 

Pouco 

Frequente. 

Vistorias Prévias 

Preparatórias. 

 

   Assegurar o 

atendimento e 

esclarecimento 

técnico aos 

munícipes. 

Má 

receptividade 

por ausência ou 

dificuldade de 

entendimento 

dos munícipes. 

Frequente. 

Acções de 

sensibilização. 

 

   Diligenciar no 

sentido de 

cumprir prazos 

relativos aos 

pedidos dos 

particulares. 

Não 

cumprimento de 

prazo no 

processamento 

interno. 

Frequente. 

Encurtamento 

do caminho de 

procedimento 

interno. 

Implementação 

do sistema 

informático. 

 

 S.O.P.M.  Acompanhar, 

controlar e 

fiscalizar a 

realização de 

obras municipais. 

Falhas de 

verificação em 

trabalhos ocultos 

posteriormente 

pelas próprias 

obras. 

Frequente. 

Obtenção de 

informação 

prévia de fiscal. 

 

   Intervir no 

controlo técnico-

financeiro das 

obras municipais. 

Periocidade de 

verificação 

insuficiente. 
Frequente. 

Partilha de 

vistoria com 

pessoal auxiliar. 

 

   Proceder à 

recepção de 

obras. 

Não 

identificação de 

erros e omissões. 

Pouco 

Frequente. 

Maior tempo de 

preparação 

dos processos. 

 

   Coordenar e 

controlar obras 

de administração 

directa. 

Falhas de 

identificação de 

deficiências. 

Pouco 

Frequente. 

Vistorias prévias 

preparatórias. 

 

   Orçamentar e 

requisitar meios e 

materiais 

necessários às 

obras. 

Controlo de 

material, de 

horas e 

equipamentos. 

Frequente. 

Folhas de 

serviço de 

escrituração 

directa pelos 

operadores. 
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Unidade 

Orgânica 

Sub-

unidade 

Orgânica 

Missão 
Principais 

Actividades 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Identificação 

dos 

Responsáveis 

   Controlar custos 

e prazos de 

obras. 

Desactualização 

em preços de 

mercado. 

Erros de 

quantificação 

por falta de 

projectos. 

 

Pouco 

Frequente 

Consultas 

técnicas não 

coincidentes 

com 

preparação de 

concursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Constatação de 

desvios 

demasiado 

tarde. 

Dificuldades 

físicas e legais de 

conformização. 
Pouco 

Frequente. 

Observações 

directas nos 

locais, recolha 

de informação 

cartográfica e 

fotográfica. 

Aumento da 

frequência de 

observação 

com pessoal 

mesmo auxiliar 

e também 

técnico. 
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VIII - CONTROLO E 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. Assim, devem ser criados métodos e definidos 

procedimentos pelos responsáveis, que contribuam para assegurar o desenvolvimento e 

controlo das actividades de forma adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda 

dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, garantindo a 

exactidão dos registos contabilísticos e os procedimentos de controlo a utilizar para atingir 

os objectivos definidos. 

A noção de controlo e monitorização do Plano remete para a definição lata de 

Auditoria. É uma função de avaliação exercida independentemente, para avaliar e examinar 

a actividade da organização e a prossecução do Plano, numa óptica de prestação de um 

serviço à própria organização. 

Numa fase de implementação inicial do Plano, a Câmara Municipal deve ter como 

objectivo de monitorização periódica, a emissão de um relatório anual onde é feita a 

auditoria/avaliação interna do Plano. 

Estas tarefas devem ser prosseguidas por um serviço próprio de Auditoria Interna. 

Em alternativa, também essa Auditoria poderá ser feita por Comunidades Intermunicipais, 

se tal representar um aproveitamento de recursos. 

Tal relatório deve ser claro, conciso e oportuno. A conclusão deve conter uma 

opinião global. Assim, deverão estar expressas as “descobertas”, deficiências e 

recomendações relativas às situações encontradas durante a Auditoria. 

No relatório, equiparam-se em importância as não conformidades com o Plano e as 

recomendações necessárias às alterações das não conformidades diagnosticadas. 

O processo de monitorização, tem necessariamente uma natureza dinâmica, sendo 

que os relatórios anuais devem incidir sobre a última das realidades e não se focarem no 

ponto de partida em que começou a ser implementado o Plano.  
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