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I. INTRODUÇÃO 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, é 
uma entidade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas, sendo que 
desenvolve uma atividade de âmbito nacional, no domínio da prevenção da corrupção e infrações 
conexas. Esta entidade tem as suas atribuições e competências previstas no artigo 2.º da mencionada 
Lei. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Vila Nova de 
Poiares (doravante, Plano) cumpre as diversas Recomendações do Conselho de Prevenção da 
Corrupção. Destarte, fortalece o sistema de controlo interno já existente, por um lado, e fomenta o 
exercício de políticas anticorrupção, por outro.  

De um modo global, o Plano assume-se como um instrumento evolutivo, sendo que permite 
identificar, avaliar, acompanhar, controlar e reduzir os riscos que o Município enfrenta na 
prossecução da sua missão1, visão2, objetivos, valores3 e competências4, não se limitando somente 
aos riscos de corrupção e infrações conexas.   

O Plano, em geral, tem como objetivos fundamentais: 

 Identificar exaustivamente os riscos de corrupção e infrações conexas, relativamente a cada 
área de atuação, em função das respetivas atribuições; 

 Com base na identificação dos riscos, estabelecer as medidas de prevenção mais adequadas 
que previnam a sua ocorrência e planear a sua concretização; 

 Identificar os responsáveis das diversas unidades orgânicas envolvidas na execução e 
monotorização do Plano, sob a direção do órgão dirigente máximo; 

 Definir o modelo de monitorização e reporte, assegurando a implementação do plano e os 
seus resultados;  

 Prevenir e gerir eventuais situações de conflitos de interesses5. 
Devido à importância e peso dos contratos públicos na economia e, em especial, na despesa do 
Estado e demais entidades gestoras de recursos humanos6, o Plano tem como metas principais:  

 Reforçar a atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas nos contratos públicos, quanto à sua formação e execução, devendo fundamentar-
se a decisão de contratar, a escolha do procedimento, a estimativa do valor do contrato e a 
escolha do adjudicatário; 

 Adotar instrumentos de planeamento específicos em matéria de contratação pública (por 
exemplo, planos de compras); 

                                                           
1 Artigo 3.º do Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares. 
2 Artigo 4.º do mencionado Regulamento. 
3 Artigo 5.º do referido Regulamento. 
4  Constantes na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais) e no 
mencionado Regulamento. 
5 Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 8 de janeiro de 2020, sobre a gestão de 
conflitos de interesse no setor público. 
6 Remissão para a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 2 de outubro de 2019, sobre 
Prevenção de Riscos de Corrupção na Contratação Pública. 
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 Fomentar a existência de recursos humanos com formação adequada para a elaboração e 
aplicação das peças procedimentais respetivas, particularmente, do convite a contratar, do 
programa do concurso e do caderno de encargos; 

 Garantir o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesses 
na contratação pública, nomeadamente os previstos no Código dos Contratos Públicos e no 
Código do Procedimento Administrativo; 

 Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais em detrimento da consulta prévia e do 
ajuste direto; 

 Nas situações de recurso à consulta prévia ou ao ajuste direto, deve-se aplicar procedimentos 
de controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites à formulação de convites às 
mesmas entidades; 

 Assegurar a transparência nos procedimentos de contratação pública, respetivamente o 
cumprimento da obrigação de publicitação no portal da contratação pública; 

 Atestar que os gestores dos contratos são detentores dos conhecimentos técnicos que os 
habilitem para o acompanhamento permanente da execução dos contratos e para o pleno 
cumprimento das demais obrigações decorrentes da lei.  

Consequentemente, o Plano constitui uma medida preventiva para os riscos de corrupção e infrações 
conexas, permitindo um elevado nível de transparência da gestão pública, em geral, e dos atos da 
administração municipal, em particular. Assim, o interesse público não fica subordinado aos 
interesses privados (quaisquer que eles sejam), tal como determina a Constituição da República 
Portuguesa. 

 

II. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

Em conformidade com o artigo 235.º, nº2 da Constituição da República Portuguesa, o Município de 
Vila Nova de Poiares, enquanto autarquia local, é uma pessoa coletiva territorial dotada “de órgãos 
representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações respetivas”, pelo que 
dispõe de património e finanças próprios, de acordo com o artigo 238.º, nº1 da Constituição.   

Por conseguinte, as atribuições e competências do Município estão previstas na Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, nomeadamente nos artigos 23.º e 32.º e seguintes do Anexo I a que se refere o artigo 
1.º, nº2 do diploma mencionado.   

 ATRIBUIÇÕES 
As atribuições do Município, definidas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, incidem sobre os 
seguintes domínios: equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação, 
ensino e formação profissional; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; ação 
social; habitação; proteção civil; ambiente e saneamento básico; defesa do consumidor; promoção do 
desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; polícia municipal; cooperação externa. 

 COMPETÊNCIAS 
As competências do Município estão devidamente elencadas nos artigos 32.º a 39.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.   
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III. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA CÂMARA MUNICIPAL  
 

1. MISSÃO7 
 

O Município de Vila Nova de Poiares tem como missão: 

a) Conceder aos cidadãos um serviço público autárquico cada vez mais eficaz, eficiente e célere, 
através de uma melhor qualidade de prestação de serviços às populações; 

b) Prestar um serviço de qualidade, na prossecução do interesse público e no respeito pelos 
direitos dos cidadãos, satisfazendo as suas expectativas e necessidades, com vista à melhoria 
da qualidade de vida e de bem-estar, segundo um modelo de desenvolvimento 
ecologicamente sustentável; 

c) Regulamentar e gerir, sob sua responsabilidade e no interesse seus munícipes, fins de 
interesse público, tendo como objetivo principal, a melhoria das condições de vida, trabalho 
e lazer dos cidadãos do concelho; 

d) Promover o diálogo, a participação e transparência da administração autárquica, através de 
uma maior aproximação aos munícipes, dinamizando uma maior participação dos cidadãos 
na vida do município, no sentido de uma verdadeira administração aberta; 

e) Promover a qualidade ambiental e a conservação do património natural do concelho; 
f) Valorizar os recursos naturais e turísticos do município; 
g) Otimizar a utilização dos recursos disponíveis, assegurando a adequação dos trabalhadores 

às necessidades existentes, bem como assegurar uma eficaz, transparente e rigorosa gestão e 
afetação de recursos; 

h) Aumentar o prestígio, a dignificação e a valorização cívica e profissional dos trabalhadores 
municipais, mas também da sua responsabilização. 

 

2. VISÃO8 
 

O Município de Vila Nova de Poiares atua no sentido de: 

a) Promover um concelho mais moderno e próximo dos cidadãos com reconhecimento de 
elevados indicadores de qualidade de vida e bem-estar; 

b) Promover o progresso e o desenvolvimento sustentável e socialmente responsável do 
Concelho, aos níveis ambiental, económico e social, apostando numa gestão pública de 
promoção da qualidade, dinamização e competitividade do Concelho; 

c) Primar por uma gestão pública com capacidade de resposta aos objetivos de crescimento do 
concelho e às necessidades dos seus munícipes, através da gestão participada mediante uma 
prática de permanente diálogo com os cidadãos e com os agentes sociais e económicos; 

d) Ser reconhecido como um município de referência pelo bom desempenho da gestão pública 
em todas as atividades desenvolvidas pela sua eficiência e eficácia. 

 

 

                                                           
7 Em conformidade com o artigo 3.º do Regulamento da Organização dos Serviços do Município de Vila 
Nova de Poiares. 
8 Em conformidade com o artigo 4.º do referido Regulamento. 
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3. VALORES9 
 

Para prosseguir a sua missão e a sua visão, a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na sua ação, 
rege-se por valores de honestidade, humildade, trabalho, enfoque e proximidade aos cidadãos, rigor, 
equidade, ética, humanismo, transparência, profissionalismo, justiça social e respeito. 

IV. ESTRUTURA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 

A estrutura do Município constante do Despacho n.º 15/2021 (Regulamento nº 243/2021) publicado 
no Diário da República, 2.ª série, de 16 de março de 2021, adota o modelo de estrutura 
hierarquizada10, como representado no organograma.  

A estrutura é composta por unidades orgânicas flexíveis de 3.º grau e de 4.º grau, uma subunidade 
orgânica, serviços enquadrados por legislação específica e unidades funcionais de natureza técnica e 
orgânica. 

 

1. ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL (DE 3.ºGRAU E DE 4.ºGRAU) 
A estrutura orgânica do Município té composta por três unidades orgânicas flexíveis de 3.º grau 
[Unidade de Obras e Planeamento (UOP), Unidade Administrativa (UA) e Unidade de Funções 
Sociais (UFS)]; sete unidades orgânicas flexíveis de 4.º grau [Planeamento e Obras Particulares (POP), 
Obras Públicas e Infraestruturas Municipais (OPIM), Financeira, Administração e Recursos 
Humanos (ARH),  que contempla uma subunidade orgânica [Balcão Único de Atendimento ao 
Munícipe]; Serviços Sociais e Educação (SSE), Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e 
Juventude (DDAJ) e Desenvolvimento Cultural e Turismo (DCT)];  

A estrutura do município contém as seguintes unidades orgânicas flexíveis: 

1) Unidade de Obras e Planeamento (UOP), unidade orgânica de 3.º grau, liderada por um Chefe 
de Unidade de 3.º grau, subdividida em: 

A — Planeamento e Obras Particulares (POP), unidade orgânica de 4.º grau, liderada por um 
Chefe de Unidade de 4.º grau, que se subdivide nos seguintes setores: 

a. Ambiente; 
b. Gabinete Técnico Florestal; 
c. Obras Particulares; 
d. Planeamento; 
e. Topografia, Cartografia e SIG; 

B — Obras Públicas e Infraestruturas Municipais (OPIM), unidade orgânica de 4.º grau, liderada 
por um Chefe de Unidade de 4.º grau, que se subdivide nos seguintes setores: 

a. Obras Públicas; 
b. Parque de Máquinas, Viaturas e Oficinas; 
c. Manutenção das infraestruturas e Equipamentos Municipais. 

                                                           
9 Em conformidade com o artigo 5.º do referido Regulamento. 
10 Remissão para o artigo 9.º, nº1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 305/2009 e artigo 13.º, nº1 do Regulamento 
da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Poiares.  
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2) Unidade Administrativa (UA), unidade orgânica de 3.º grau, liderada por um Chefe de Unidade 
de 3.º grau, subdividida em: 

A — Financeira, unidade orgânica de 4.º grau, liderada por um Chefe de Unidade de 4.º grau, 
que se subdivide nos seguintes setores: 

a. Contabilidade; 
b. Tesouraria; 
c. Património; 
d. Aprovisionamento; 

B — Administração e Recursos Humanos (ARH), unidade orgânica de 4.º grau, liderada por um 
Chefe de Unidade de 4.º grau, que se subdivide nos seguintes setores: 

a. Recursos Humanos; 
b. Jurídico; 
c. Expediente Geral e Arquivo; 

E tem a seguinte subunidade orgânica: 

a. Balcão Único de Atendimento ao Munícipe, orientada por um coordenador técnico 
que se subdivide em:   

 Taxas e Licenças Diversas; 

 Gabinete de Apoio ao Emigrante; 

 Espaço Cidadão. 
 

3) Unidade de Funções Sociais (UFS), unidade orgânica de 3.º grau, liderada por um Chefe de 
Unidade de 3.º grau, subdividida em: 

A — Serviços Sociais e Educação (SSE), unidade orgânica de 4.º grau, liderada por um Chefe de 
Unidade de 4.º grau, que se subdivide nos seguintes setores: 

a. Ação Social; 
b. Saúde; 
c. Educação; 
d. Gabinete de Inserção Profissional (GIP); 

B — Desenvolvimento Desportivo, Associativismo e Juventude (DDAJ), unidade orgânica de 4.º grau, 
liderada por um Chefe de Unidade de 4.º grau, que se subdivide nos seguintes setores: 

a. Desporto; 
b. Juventude; 
c. Associativismo. 

C — Desenvolvimento Cultural e Turismo (DCT), unidade orgânica de 4.º grau, liderada por 
um Chefe de Unidade de 4.º grau, que se subdivide nos seguintes setores: 

a. Cultura; 
b. Turismo; 
c. Biblioteca e Museus. 
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2. SERVIÇOS ENQUADRADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
No âmbito dos serviços enquadrados por legislação específica, e não integrados na estrutura flexível, 
incluem-se os seguintes serviços: 

a) Polícia Municipal (PM); 
b) Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC); 
c) Gabinete de Apoio à Presidência (GAP); 
d) Gabinete de Apoio à Vereação (GAV); 
e) Serviços de Medicina Veterinária Municipal (SMVM). 

3. UNIDADES FUNCIONAIS DE NATUREZA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
No âmbito das unidades funcionais de natureza técnica e administrativa incluem-se os seguintes 
gabinetes: 

a) Gabinete de Informática (GI); 
b) Gabinete de Apoio ao Julgado de Paz (GAJP); 
c) Gabinete de Apoio ao Empreendedor (GAE); 
d) Gabinete Comunicação, Relações Públicas e Marketing (GCRPM). 
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IV. ORGANOGRAMA 
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VI. COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES E SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

Todas as unidades orgânicas flexíveis de 3.º Grau e 4.º Grau, serviços enquadrados por legislação 
específica e unidades funcionais de natureza técnica e administrativa têm as suas competências 
específicas devidamente previstas no Regulamento da Organização dos Serviços do Município de 
Vila Nova de Poiares, tendo estes serviços competências comuns, previstas no artigo 27.º do 
Regulamento. 

As competências específicas das unidades orgânicas flexíveis de 3.º Grau e de 4.º Grau estão previstas nos 
artigos 28.º a 66.º do Regulamento. 

As competências dos serviços enquadrados por legislação específica encontram-se previstas nos artigos 67.º a 71.º 
do Regulamento. 

As competências das unidades funcionais de natureza técnica e administrativa encontram-se previstas nos artigos 
72.º a 75.º do Regulamento. 

VII. COMPROMISSO ÉTICO E PRINCÍPIOS 
 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, na sua atividade, rege-se por um conjunto de valores, 
princípios éticos e de responsabilidade social, previstos no Código de Ética e de Boa Conduta do Município 
de Vila Nova de Poiares, publicado por Aviso nº 5379/2020, na II série do DR, nº 63, de 30/03/2020, 
que deve reger a atuação de todos/as os/as trabalhadores/as que exercem funções públicas ou 
atividades profissionais no Município de Vila Nova de Poiares, independentemente do regime de 
contratação, incluindo vínculos de caráter permanente ou temporário, bem como os membros do 
órgão executivo (Artigo 2.º do referido Código). 

A organização, a estrutura e o funcionamento dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Poiares orienta-se, para além dos princípios referidos no Código do Procedimento 
Administrativo, pelos princípios da unidade e eficácia de ação, da aproximação dos serviços aos/às 
Cidadãos/ãs, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na gestão dos recursos 
públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia da participação 
dos/as Cidadãos/ãs (Artigo 4.º, nº1 do mencionado Código.).  

Por conseguinte, no exercício da sua atividade, os trabalhadores/as regulam-se pelos seguintes 
princípios: princípio do serviço público, princípio da legalidade, princípio da integridade, princípio da 
justiça, imparcialidade e isenção, princípio da igualdade, princípio da proporcionalidade, princípio da 
colaboração e da boa-fé, princípio da informação e da qualidade, princípio da lealdade, princípio da 
competência, diligência, eficiência, zelo e responsabilidade, princípio da colaboração e boa-fé e 
princípio da sustentabilidade11. 

2. PRINCÍPIOS DEONTOLÓGICOS 

Os/As trabalhadores/as do Município de Vila Nova de Poiares devem pautar o desempenho de 
funções, respeitando as regras deontológicas aplicáveis, agir com isenção e em conformidade com a lei e 

                                                           
11 Remissão para os artigos 5.º-16.º do referido Código e artigo 11.º do Regulamento da Organização dos 
Serviços do Município de Vila Nova de Poiares. 
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atuar de forma a reforçar a confiança dos/as cidadãos/ãs na integridade, imparcialidade e eficácia dos 
poderes públicos (Artigo 4.º, nº2 do mencionado Código).  

Não devem, por isso, usar a sua posição e os recursos públicos em seu benefício ou tirar partido da 
sua posição para servir interesses individuais, evitando que os seus interesses privados colidam com 
as suas funções públicas. Deste modo, devem prevenir situações suscetíveis de originar conflitos de 
interesses, assumindo um comportamento profissional de elevada ética, abstendo-se de atender a 
interesses pessoais em favor do interesse público (Artigo 4.º, nº3 do Código de Ética e Conduta). 

Para além das normas legais aplicáveis, os/as trabalhadores/as Municipais devem reger-se e orientar 
as suas ações profissionais, seja nos simples atos profissionais, seja no contacto entre 
trabalhadores/as ou com os cidadãos/as, por um conjunto de normas, valores e princípios 
deontológicos expostos na Carta Ética da Administração Pública, aprovada por resolução do 
Conselho de Ministros n.º 47/97, de 23 de março (Artigo 4.º, nº5 do referido Código). 

Por fim, os trabalhadores/as, no exercício das suas funções, devem orientar a sua conduta por 
princípios de lealdade para com o Município, profissionalismo, responsabilidade, transparência, 
independência, honestidade, isenção, discrição, respeito, integridade, interesse público, colaboração 
e partilha de conhecimentos, com vista à melhoria contínua (Artigo 4.º, nº6 do mencionado Código). 

VIII. CONFLITO DE INTERESSES 
 

Em conformidade com a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), sobre a gestão de conflitos 
de interesse no setor público, de 8 de janeiro de 2020, a questão do conflito de interesses é deveras essencial 
nas relações entre os cidadãos e as entidades públicas e, por isso, é necessário uma adequada 
prevenção e gestão para a promoção da integridade e transparência. 

 De acordo com a Recomendação, o conflito de interesses pode ser definido como “qualquer situação, 
real, aparente ou potencial, de sobreposição de interesses privados sobre os interesses públicos que os titulares de cargos 
públicos, políticos e administrativos, estão obrigados a defender, quer durante o exercício do mandato ou funções, quer 
mesmo em momento anterior ao exercício ou após a sua cessação”.  

Podem também ser consideradas situações geradoras de conflitos de interesses, as “situações de 
trabalhadores que deixam o cargo público para assumir funções privadas, como situações de trabalhadores que detêm 
interesses particulares que poderão vir a ser incompatíveis com o interesse geral inerente ao futuro exercício de cargo 
público”.  

Assim, o conflito de interesses é uma situação de tensão entre, por um lado, o interesse que, nos 
termos da lei, um responsável deve considerar em exclusivo no seu processo de decisão (interesse 
legítimo) e, por outro lado, um interesse pessoal, direto ou indireto que, além de não poder ser 
considerado (interesse ilegítimo), cria o risco de não realização do interesse legítimo.  

Posto isto, para a prevenção do conflito de interesses devem existir obrigações declarativas de 
interesses, incompatibilidades e impedimentos que, cumulativamente com sistemas de controlo 
interno e mecanismos de monitorização e sancionamento dos incumprimentos, sejam aptos a dirimir 
interesses privados que possam condicionar a prossecução do interesse público. 

Algumas das medidas que previnem a ocorrência de conflitos de interesses são: 

 Criar e aplicar mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, 
devidamente publicitados, designadamente manuais de boas práticas e códigos de conduta 
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que incluam, também, os períodos que antecedem e sucedem o exercício de funções públicas, 
em conformidade com o quadro legal e os valores éticos do Município; 

 Incluir no plano de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas a identificação e 
caracterização de áreas de risco, designadamente as que resultem das situações de 
acumulação de funções; 

 Implementar medidas adequadas para prevenir e gerir situações de conflitos de interesses, 
reais, aparentes ou potenciais, quer envolvam trabalhadores que deixaram o cargo público 
para exercer funções privadas, quer trabalhadores que transitem do setor privado para o 
exercício de cargos públicos e sejam detentores de interesses privados que possam vir a 
colidir com o interesse geral no exercício do cargo público; 

 Atribuir especial atenção às situações de duplas circulações entre o setor público e o privado; 

 Garantir a subscrição de declarações de interesses, incompatibilidades e impedimentos, pelos 
dirigentes e trabalhadores, relativamente a cada procedimento que lhes seja confiado no 
âmbito das suas funções e no qual tenham influência, nas quais assumam de forma 
inequívoca a inexistência de impedimentos ou de interesses privados que possam colocar em 
causa a isenção e o rigor que deve pautar a sua ação; 

 Promover uma cultura organizacional em ordem à inexistência de situações de conflitos de 
interesses; 

 Desenvolver ações de formação profissional de reflexão e sensibilização sobre o tema dos 
conflitos de interesses, junto de todos os trabalhadores; 

 Promover a responsabilidade individual de todos os trabalhadores, identificando as boas 
práticas e os bons exemplos de serviço público e promovendo atitudes ativas de recusa de 
contacto e processamento relativamente a procedimentos administrativos em que tenham 
interesse; 

 Estabelecer mecanismos de monitorização da aplicação das medidas tomadas para prevenir 
e gerir situações de conflitos de interesses e sancionar os casos de incumprimento das 
obrigações declarativas de interesse, incompatibilidades e impedimentos; 

 Assegurar no caso do exercício de cargos públicos em acumulação ou por inerência de 
funções, a adoção de idênticos procedimentos de controlo que garantam a imparcialidade 
dos atos praticados, mediante a previa verificação das situações de impedimentos, 
designadamente as previstas no Código de Procedimento Administrativo e em legislação 
específica; 

 Instituir situações de obrigatoriedade de declarar o recebimento de ofertas no exercício de 
funções; 

 Proceder periodicamente a uma autoavaliação da respetiva politica de gestão de conflitos de 
interesses através da resposta sequencial às seguintes questões:  

1) Considera que gere adequadamente as situações de conflitos de interesses? 
2) Dispõe de políticas e procedimentos adequados para gerir as situações de conflitos de 

interesses? 
3) Está a aplicar devida e efetivamente as políticas e procedimentos de gestão de conflitos 

de interesses?  
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Também o Código de Ética do Município de Vila Nova de Poiares contempla algumas medidas de 
prevenção que acautelam os riscos associados a situações de conflitos de interesses, respetivamente, 
artigos 4.º, nº3, 29.º e 30.º do respetivo Código.  

Por fim, acrescentamos ainda que algumas das medidas para prevenir riscos de corrupção e infrações 
conexas, são medidas que permitem também a prevenção e controlo das situações de conflitos de 
interesses. 

IX. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 
 

O presente Plano visa identificar as situações potenciadoras de riscos de gestão incluindo de 
corrupção e infrações conexas, bem como elencar as medidas preventivas e corretivas que 
possibilitem a eliminação do risco ou minimização da probabilidade da sua ocorrência, tendo em 
conta o contexto externo e interno em que cada unidade ou serviço atua. Isto permite o sucesso das 
unidades e serviços do Município e garante a operacionalidade do Plano. 

Em segundo lugar, procede-se à identificação desses riscos segundo critérios de probabilidade de ocorrência e de 
gravidade da consequência, identificando-se e avaliando-se os mecanismos de controlo já existentes, nos 
termos do quadro seguinte:  

 

Critérios de Classificação do Risco 
Probabilidade de 

Ocorrência 
Baixa Média Alta 

Fatores de Graduação 

Possibilidade de 
ocorrência baixa, mas 
com hipóteses de não 

ocorrer devido aos 
mecanismos de controlo 

já existentes. 
Trata-se de um risco 

residual. 

Possibilidade de 
ocorrência média, mas 
com hipóteses de não 

ocorrer se forem 
tomadas decisões e 
ações adicionais. 
Trata-se de um risco 

ocasional. 

Possibilidade de 
ocorrência alta, mesmo 
com adoção de decisões 

e ações adicionais. 
Trata-se de um risco 

constante. 

Gravidade da 
Consequência 

Baixa Média Alta 

Fatores de Graduação 

Dano na otimização do 
desempenho 

organizacional, mas sem 
potencial de provocar 

prejuízos financeiros ou 
à credibilidade 
institucional 

Perda na gestão das 
operações requerendo a 

redistribuição de 
recursos em tempo e em 

custos, perturbando o 
normal funcionamento 

da autarquia 

Prejuízo financeiro 
significativo e violação 

grave do interesse 
público lesando a 

credibilidade 
institucional, bem como 
a eficácia e desempenho 

da autarquia 
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Em terceiro lugar, atribui-se a cada risco uma graduação resultante da conjugação das duas variáveis – 
Probabilidade de Ocorrência e Gravidade da Consequência, nos termos do seguinte quadro: 

 

GRAU DO RISCO 

  Nível de probabilidade de ocorrência 

 Alta Média Baixa 

Gravidade da 
Consequência 

Alta Muito Elevado Elevado Médio 
Média Elevado Médio Baixo 
Baixa Médio Baixo Muito Baixo 

 

 

Em quarto lugar, identificam-se as medidas para o tratamento de cada risco e os responsáveis pela 
sua implementação. 
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POLÍCIA MUNICIPAL (PM) 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Fiscalização do cumprimento das normas 
regulamentares municipais, das normas de 

âmbito nacional ou regional cuja 
competência de aplicação ou de 
fiscalização caiba ao Município 

Não articulação das diversas 
matérias e conhecimentos 

envolvidos 
Baixa Média Baixo 

Promover ações de formação e uniformização de 
procedimento 

Presidente da 
Câmara/Coor

denador 
do  

Serviço 
Elaboração e instrução dos autos de 
notícia, autos de contraordenação ou 

transgressão 

Não levantamento de Autos/ não 
promoção dos mesmos 

Alta Média Elevado 
Controlo do número de infrações verificadas com 

o número de Autos de Contraordenação 
levantados 

Violação dos deveres de 
imparcialidade e isenção  

Baixa Média Baixo 
Apresentação de escusa ou suspeição nos termos 

previstos no CPA 

Recebimento de gratificações  Baixa Alta Médio 
Sensibilização dos trabalhadores/agentes 

municipais  para as regras de conduta e análise de 
eventuais reclamações 

Ausência de rotatividade dos 
agentes municipais que evite a 

ocorrência de tratamento 
preferencial dos entes 

fiscalizáveis, bem como a 
impunidade dos infratores.  

Baixa Média Baixo 
Implementação de medidas organizacionais que 
garanta a rotatividade dos diferentes agentes no 

exercício das suas funções 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência  
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC) 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Prossecução das atividades de proteção 
civil no âmbito municipal e assegura o 
funcionamento de todos os organismos 
municipais de proteção civil;  
Centraliza, trata e divulga toda a 
informação recebida relativa à proteção 
civil municipal e desenvolve as 
atribuições e competências previstas na 
lei; 
Desenvolvimento das diversas 
atribuições e competências de proteção 
civil previstas na lei; 
Promover e coordenar a elaboração e 
execução de planos especiais de 
emergência para riscos específicos no 
Município. 

Não articulação da basta informação 
necessária ao cabal exercício das 

funções 
Média Baixa Baixo 

Promover ações de formação e 
uniformização de procedimento 

Presidente da 
Câmara Municipal/ 

Coordenador 
Municipal de 
Proteção Civil  

 

Acumulação de funções que possam 
vir a comprometer o decurso do 

normal funcionamento 
Alta Média Elevado 

Ampla divulgação do regime de 
acumulações de funções e 

impedimentos. 
Sensibilização de todos os 

trabalhadores para a obrigatoriedade 
de comunicação prévia da acumulação 
de funções com outro tipo de funções 

pública ou privadas, sujeita a 
autorização.. 

Ocorrência de erros e omissões nos 
planos. 

Baixa Média Baixo 
Fundamentação técnico-legal dos 

planos; apresentação de documentos 
ao superior hierárquico 

Falta de isenção ou imparcialidade Alta Média  Elevado 
Apresentação de escusa ou suspeição 

nos termos previstos no CPA 
Frequência de formações 
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 Incompatibilidade  e impedimento 
relativamente a cada procedimento 

que lhes seja confiados na âmbito das 
suas funções e no qual tenha 

influência ou interesses privados que 
possam colocar em causa a isenção e 

rigor que deve pautar a sua ação 

Média Média  Médio Apresentação de escusa ou suspeição 
nos termos previstos no CPA 

Frequência de formações 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência  
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GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA (GAP)  

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Exercício das competências regulamentares 
e demais atos necessários e inerentes ao 
cabal desempenho da missão do GAP 

 

Falta de isenção ou 
imparcialidade 

Alta Média  Elevado 
Apresentação de escusa ou suspeição nos 

termos previstos no CPA 
Frequência de formações 

Presidente da 
Câmara/ 

Secretária/o/Chefe 
de gabinete (caso 
exista)/Adjunto  

Conflito de interesses  Alta Média Elevado 
Apresentação de escusa ou suspeição nos 

termos previstos no CPA 
 

Revelação indevida de 
informação  

Alta Média Elevado 

Divulgação e cumprimento das disposições 
aplicáveis 

Ampla divulgação dos princípios éticos 
relativos ao desempenho de funções  

Recebimento de ofertas/ 
gratificações  

Alta Média Elevado 

Sensibilização para as regras de conduta 
constantes do Código de Ética e Boa 

Conduta do Municipio de Vila Nova de 
Poiares,  junto dos trabalhadores, 

nomeadamente da obrigatoriedade declarar o 
recebimento de ofertas no exercício de 

funções  

Presidente da 
Câmara/ 

Secretária/o/Chefe 
de gabinete (caso 
exista)/Adjunto 

Falta de acompanhamento da 
execução dos contratos 

Média  Alta  Elevada 

Elaborar relatórios de acompanhamento dos 
contratos; 

Formação adequada os gestores de 
contratos por forna a possuírem 

conhecimentos técnicos que os capacitem 
para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal 
cumprimento das demais obrigações legais   

Presidente da 
Câmara/ 

Secretária/o/Chefe 
de gabinete (caso 
exista)/Adjunto 
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Conhecimento de Gestão de 
Risco e Infrações conexas  

Baixa  Médio  Baixo 

Sensibilização dos trabalhadores e ou 
colaboradores em Gestão de Riscos e 

Infrações Conexas e disponibilização do 
respetivo Plano 

 

 
Conflito de Interesses  
(também no âmbito da 
Contratação Pública)  

Médio  Alto Elevado 
Apresentação de escusa nos termos 

previstos no Código do Procedimento 
Administrativo. Frequência de formações  

 

 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência  
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GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO (GAV)  

 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 
Classificação do 

Risco 
Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

 

Não foram identificados riscos na área de atuação do GAV, uma vez que este Gabinete não tem qualquer trabalhador/colaborador afeto no Mapa de 
Pessoal para 2021, sendo que no caso de haver afetação, sem prejuízo de poderem ser indicados outros, deverão pelo menos ser considerados os risos 
identificados no GAP 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência  
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SERVIÇO DE MEDICINA VETERINÁRIA MUNICIPAL (SMVM) 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Colaboração, informação e desenvolvem 
todas as ações necessárias no âmbito da 
higiene pública veterinária, sanidade 
animal, inspeção, controlo e fiscalização 
higiosanitária, profilaxia e vigilância 
epidemiológica, e na colaboração e 
coordenação inter e intrainstitucional.  

Acumulação de funções que 
possam vir a comprometer o 

decurso do normal 
funcionamento 

Alta Média Elevado 

Ampla divulgação do regime de acumulações 
de funções e impedimentos. 

Sensibilizar para a obrigatoriedade de 
apresentação de pedido de acumulação de 

funções 
Médico Veterinário 

Municipal 

Ausência de inspeção, controlo e 
fiscalização 

Média Alta Elevado 
Pedido de apoio e colaboração de agentes da 
autoridade (ASAE, GNR Policia Municipal 

ou de outras autoridades) 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência  
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GABINETE DE APOIO AO EMPREENDEDOR (GAE) 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Dinamização dos agentes económicos, 
promoção da atividade empresarial do 
concelho, prestação de informações aos 
investidores e empresários sobre os mais 
diversos aspetos relacionados com a 
atividade do Gabinete 

Acumulação de funções que 
possam vir a comprometer o 

decurso do normal 
funcionamento 

Média Média  Médio  
Ampla divulgação do regime de acumulações 
de funções e impedimentos. 

Presidente 
Responsável pelo 

GAE/  

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência  
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E MARKETING (GCRPM) 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Contribuir para o bom desempenho do 
Órgão Executivo, prestando apoio aos 
seus membros nos domínios da sua 
atuação política e administrativa, 
promovendo a comunicação e 
desenvolvendo as relações da Câmara 
Municipal com a comunidade; 
Desenvolvimento de estratégias e ações 
promocionais que visem, a conquista e o 
sentido de oportunidade para o potencial 
municipal;  
Promover a boa imagem do Município, 
dos seus órgãos e dos serviços municipais;  
Assegurar o estabelecimento das relações 
públicas do Município e o protocolo nos 
atos e cerimónias oficiais do Município. 

Erro, parcialidades ou graves 
lacunas na produção de 

informação (ex noticias, cartazes 
etc) 

Média Alta  Elevado 
Sensibilização e pressão para com os serviços 

promotores para o envio atempado de 
informação 

Responsável pelo 
Gabinete/Presidente 

Acumulação de funções que 
possam vir a comprometer o 

decurso do normal 
funcionamento 

Média Média  Médio  
Ampla divulgação do regime de acumulações 
de funções e impedimentos. 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência 
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GABINETE DE INFORMÁTICA (GI) 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Entre outras competências, assegurar o 
apoio logístico aos diversos serviços e 
unidades municipais, garantindo 
condições de operacionalidade aos 
mesmos 

Atribuição indevida de 
permissões e permanência de 
utilizadores no sistema que já 

não são funcionários do 
município 

Média  Média  
 

Médio 
 

A Unidade de Recursos Humanos deverá 
informar o Gabinete de informática logo 

que um trabalhador indicie ou cesse 
funções no município para que se proceda 
à criação ou eliminação da sua conta com 
a maior brevidade. Todas as alterações de 
permissões de um funcionário deverão ser 

solicitadas por escrito e apenas pelo 
superior hierárquico 

Presidente 

Intrusão na rede e perda de 
dados 

Média Média 
 

Médio 
 

Correta gestão do firewall 

Divulgação de palavras-chave 
que permitam entrada na rede, 

servidores ou sistemas, a pessoas 
não autorizadas ao acesso aos 

mesmos  
 

Média 
 

Média 
 

 
Médio 

 

Forçar a mudança cíclica da password 
através de políticas de segurança 
implementadas no sistema e rede 

aplicáveis 

Divulgação dos dados existentes 
nas aplicações e bases de dados a 
pessoas ou entidades externas ao 

município 

Baixa  Média  
 

Baixo 
 

Sensibilização dos utilizadores para a 
importância da confidencialidade da 

informação existente 

Fragilidade da segurança do 
sistema informático (ataques 

informáticos, falta de 
atualizações,  quebra de 

comunicações) 

Média  
 

Média 
 

 
Médio 

 

Sensibilizar as chefias e os decisores, nas 
questões de segurança da informação, 

tratamento e proteção de dados.  
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Entre outras competências, assegurar o 
apoio logístico aos diversos serviços e 

unidades municipais, garantindo 
condições de operacionalidade aos 

mesmos 

Possibilidade de perda de 
dados/informação por não 
confirmação das cópias de 

segurança 

Média Alta Elevada 
Implementação de um plano periódico de 

testes de cópias de segurança e da sua 
reposição 

Presidente  

Utilização de ferramentas não 
licenciadas 

Média Alta Elevada 

Obrigatoriedade de utilização sempre que 
possível, de ferramentas de software 

adequadas e monitorização periódica e 
aleatória do uso indevido de ferramentas 

não licenciadas 

Falta de acompanhamento da 
execução dos contratos 

Média Alta Elevada 

Elaborar relatórios de acompanhamento 
dos contratos; 

Formação adequada os gestores de 
contratos por forma a possuírem 

conhecimentos técnicos que os capacitem 
para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal 
cumprimento das demais obrigações legais   

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

25 
 

UNIDADE DE OBRAS E PLANEAMENTO (UOP), - PLANEAMENTO E OBRAS PARTICULARES (POP) SETORES DO:  AMBIENTE; GABINETE TÉCNICO 

FLORESTAL; OBRAS PARTICULARES; PLANEAMENTO; TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E SIG 

Atividades/Objetivos Identificação dos riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

 
Promover a construção, a conservação e 
a reabilitação das edificações, 
equipamentos e infraestruturas 
municipais;  

O desenvolvimento das atividades de 
planeamento, nomeadamente a 
elaboração e a avaliação da execução dos 
planos municipais de ordenamento do 
território, bem como a elaboração de 
projetos de promoção e 
desenvolvimento municipal;  

Prestação de serviços de necessidade 
básica das populações.  
Engloba as atividades da  
-Unidade de Planeamento e Obras 
Particulares (POP); 
-Unidade de Obras Públicas e 
Infraestruturas Municipais (OPIM 

 

Acumulação de funções privadas 
por parte dos técnicos e 

dirigentes intervenientes nos 
procedimentos de autorização e 

licenciamento de operações 
urbanísticas  

Alta Média Elevado- 

Averiguação regular da acumulação de 
funções privadas por parte dos técnicos ou 

dirigentes, que possam conflituar com o 
exercício das suas funções enquanto 

trabalhadores da Administração Pública 

 
 
 
 
 

Chefe de  
Unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilização indevida de 
equipamento e materiais afetos 

ao serviço municipal para 
trabalhos privados.  

Baixa Média Baixa 
Acompanhamento e monotorização das 

atividades 

Recebimento de ofertas/ 
gratificações  

Alta Média Elevado 

Sensibilização para as regras de conduta 
constantes do Código de Ética e Boa 

Conduta do Municipio de Vila Nova de 
Poiares,  junto dos trabalhadores, 

nomeadamente da obrigatoriedade declarar 
o recebimento de ofertas no exercício de 

funções  
Conhecimento de Gestão de 

Risco e Infrações conexas  
Baixa  Médio  Baixo Sensibilização dos trabalhadores e ou 

colaboradores em Gestão de Riscos e 
Infrações Conexas e disponibilização do 

respetivo Plano 

Promover a elaboração de planos e 
pareceres 

Ocorrência de erros e omissões 
nos planos e pareceres. 

Média  Média Médio 
Fundamentação técnico-Legal dos planos; 
apresentação de documentos ao superior 

hierárquico 

Prestação de informações e pareceres em 
todos os pedidos de operações 

Não articulação da basta 
legislação e, consequentemente, 

Baixa Alta Médio 
Promover ações de formação para a 

articulação da legislação 
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urbanísticas, regulados por toda a 
legislação edificativa ou meramente 

ocupacional e ainda sobre outras 
ocupações de espaço 

não elaboração de informações e 
pareceres conforme a legislação 

em vigor 

 
 
 
 
 
 

Chefe de  
Unidade 

 

Apreciação dos pedidos de informação 
prévia, licença ou autorização 

Tempos de resposta 
diferenciados face a interesses 
privados dos administrativos, 

técnicos e dirigentes 

Baixa Alta Médio 
Criação de sistemas de alarme na aplicação 
informática por forma a avisar os técnicos e 

dirigentes dos tempos de tramitação 

Elaboração de pareceres sobre todas as 
interferências em obras particulares, 

municipais ou supramunicipais 

Favorecimento em processos 
instruídos por requerentes com 

algum tipo de proximidade e 
falta de imparcialidade 

potenciada pela intervenção de 
determinado técnico em 

processos da mesma natureza 

Baixa Alta Médio 

Distribuição de processos que conduza a 
que os processos idênticos ou do mesmo 

requerente sejam analisados por diferentes 
técnicos, em função da disponibilidade no 

momento; 
Divulgação de eventuais incompatibilidades 

e impedimentos 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência 
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UNIDADE DE OBRAS E PLANEAMENTO (UOP), - OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS (OPIM), SETORES DE: OBRAS PÚBLICAS, OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS (OPIM), PARQUE DE MÁQUINAS, VIATURAS E OFICINAS, MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 
Classificação do 

Risco Grau do 
risco 

Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Em geral, assegura a elaboração de 
concursos, acompanhamento de obras, 
fornecimentos e prestação de serviços, 
propostas de adjudicações, relatórios 
correspondentes e gestão de processos;  
No âmbito de Obras por Administração 
Direta, assegura a elaboração e 
inventariação de mapa das necessidades 
do Município, relatórios correspondentes 
e gestão de processos; 
No âmbito de Obras por Empreitada, 
assegura a gestão estratégica, operacional 
e transacional das empreitadas, em 
articulação com os serviços envolvidos, 
elaboração e inventariação de mapa das 
necessidades do Município, relatórios 
correspondentes e gestão dos processos. 

Falta de acompanhamento da 
execução dos contratos 

Média  Alta  Elevada 

Elaborar relatórios de acompanhamento 
dos contratos; 

Formação adequada os gestores de 
contratos por forna a possuírem 

conhecimentos técnicos que os capacitem 
para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal 
cumprimento das demais obrigações legais   

Chefe de 
Unidade 

Inexistência de um sistema 
estruturado de avaliação das 

necessidades 
Baixa Média Baixa 

Elaboração de informação de necessidade 
de acordo com as disposições legais 

aplicáveis. 
 

Fundamentação insuficiente ou 
incorreta a natureza imprevista 

dos trabalhos  
Baixa Média Baixo 

Verificação da circunstância de que tais 
trabalhos respeitam os termos do Código 

dos Contratos Públicos  

Decisão de contratar, 
fundamentação de preço base, 
escolha de procedimento e a 

escolha do adjudicatário 
insuficientemente fundamentada  

Baixa Alta Médio 

Formação na área da contratação pública, 
em especial na elaboração das peças 

procedimentais; 
Adotar instrumentos de planeamento 
específicos em matéria de contratação 

pública 

Chefe de 
Unidade 
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Falta de Transparência  Baixa Média Baixa 

Consulta preliminar publicitada no 
procedimento, sempres que exista;  

Cumprimento da obrigação de publicitação 
no portal da contratação pública  

 

Ausência de mecanismos que 
avaliem a existência de indícios 

de eventual conluio entre os 
diversos concorrentes 

Alta Alta  
Muito 

Elevado 

Adoção de mecanismos que permitam 
avaliar a existência de indícios de eventual 
conluiou entre os diversos concorrentes 

por exemplo a comparação entre 
propostas(erros ortográficos, mesmas 

lacuna informativas, mesma terminologia, 
mesma formatação gráfica mesmo dados 

de contacto, preços etc.) 

Promover a correta utilização e 
conservação de máquinas, viaturas e 

outros equipamentos municipais, 
garantindo a operacionalidade do parque 

de máquinas e viaturas municipais 
 

Utilização de viaturas em uso 
particular ou fora do horário de 

trabalho 
Baixa Alta Médio 

Elaboração de um regulamento de 
utilização de uso das viaturas municipais, 

sendo que a maior parte das viaturas estão 
afetas a serviços específicos e prestam 

serviços diariamente 

 

Acumulação de funções privadas 
por parte dos técnicos e 

dirigentes intervenientes nos 
procedimentos de autorização e 

licenciamento de operações 
urbanísticas  

Alta Média Elevado 

Averiguação regular da acumulação de 
funções privadas por parte dos técnicos ou 

dirigentes, que possam conflituar com o 
exercício das suas funções enquanto 

trabalhadores da Administração Pública 
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Recebimento de ofertas/ 

gratificações  
Média Média Médio 

Sensibilização para as regras de conduta 
constantes do Código de Ética e Boa 

Conduta do Municipio de Vila Nova de 
Poiares,  junto dos trabalhadores, 

nomeadamente da obrigatoriedade declarar 
o recebimento de ofertas no exercício de 

funções  

 

 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência 
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UNIDADE ADMINISTRATIVA (UA), - UNIDADE  FINANCEIRA, SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÓNIO, E APROVISIONAMENTO 

 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

 
 
Exercício de atividades pela Unidade 
Financeira e diversos setores em 
conformidade com o previsto no 
Regulamento dos serviços municipais; 
Nomeadamente, laborar os documentos 
de prestação de contas; 
 
 
Assegurar que a importância em 
numérico existente na caixa não 
ultrapasse o montante adequado às 
necessidades diárias; 
 
 
Enviar diariamente para o setor de 
Contabilidade os mapas diários de 
tesouraria, bem como os respetivos 
documentos de receita e despesa; 
 
 

Erros na elaboração dos 
documentos 

Médio  Alta Elevado 
Garantir a segregação de funções pela 

verificação dos documentos por mais do 
que um trabalhador 

Chefe de 
Unidade 

 

Disponibilidade de numerário 
em caixa superior às 

necessidades com o objetivo de 
suprir faltas 

Baixa Média Baixo Manutenção de um fundo de caixa fixo 

Ausência de envio diário dos 
mapas da tesouraria 

Baixa Alta Médio 
Acompanhamento/Monotorização das 

competências 

Informação disponibilizada é 
escassa e com lapsos  

Média  Média Baixo 
Organização e aperfeiçoamento da 
informação e acompanhamento da 

atividade 

Chefe de 
Unidade 

Aquisição de excedentes ou falha 
de fornecimento, no âmbito da 
gestão de stocks no armazém 

Médio Médio Médio 
Levantamento de necessidades e 

planeamento de aquisições 
Chefe de 
Unidade 
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Gera e centraliza a informação relativa ao 
património municipal, 
independentemente da sua natureza, de 
modo a fornecer à Câmara Municipal a 
informação que sustente decisões de 
valorização, alienação, aquisição, 
cedência, manutenção ou outras formas 
de onerar o património 
No âmbito do Armazém, promove a 
adequada gestão dos stocks 

Desvio de dinheiros ou valores Baixa Alta Médio 
Várias conferências de informação, 
acompanhamento e supervisão da 

atividades pelo/a superior hierárquico/a  

Chefe de Unidade 

Decisão de contratar, 
fundamentação de preço base, 
escolha de procedimento e a 

escolha do adjudicatário 
insuficientemente fundamentada  

Baixa Média Baixa 

Formação na área da contratação pública, 
em especial na elaboração das peças 

procedimentais; 
Adotar instrumentos de planeamento 
específicos em matéria de contratação 

pública 

Falta de Transparência  Baixa Média Baixa 

Consulta preliminar publicitada no 
procedimento, sempres que exista;  

Cumprimento da obrigação de publicitação 
no portal da contratação pública  

Inexistência de um sistema 
estruturado de avaliação das 

necessidades 
Baixa Média Baixa 

Elaboração de informação de necessidade 
de acordo com as disposições legais 

aplicáveis. 
 

Falta de acompanhamento na 
execução dos contratos 

Média  Alta  Elevada 

Elaborar relatórios de acompanhamento 
dos contratos; 

Formação adequada os gestores de 
contratos por forna a possuírem 

conhecimentos técnicos que os capacitem 
para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal 
cumprimento das demais obrigações legais   

Favoritismo face a determinado 
concorrente  

Baixa Média  Baixa 

Controlo para deteção de eventuais 
alterações aos fatores de apreciação das 
propostas em momento subsequente à 

abertura do concurso  
Controlo para deteção de propostas que 

não integram a totalidade dos documentos 
exigidos  
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Incumprimento dos limites à 
formulação de convite às 

mesmas entidades nos casos de 
consulta prévia e ajuste direto  

Baixa Média  Baixa 

Manter os procedimentos de controlo 
interno, bem como adotar os que se 

mostrem necessários, para assegurar o 
cumprimento dos limites à formulação de 
convite ás mesmas entidades nos casos de 

consulta prévia e ajuste direto 

 

Desvio ou não entrega dos bens 
contratados e não prestação de 
serviços contratos: Peculato: 

deficiente controlo da quantidade 
e qualidade dos bens recebidos e 

serviços prestados 

Baixa Alta  Médio 

Implementação de rotinas de controlo; 
Elaborar relatórios de acompanhamento 

dos contratos; 
Formação adequada os gestores de 

contratos por forna a possuírem 
conhecimentos técnicos que os capacitem 
para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal 
cumprimento das demais obrigações legais   
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UNIDADE ADMINISTRATIVA (UA),  ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (ARH),  - SETORES DE RECURSOS HUMANOS, JURIDICO, EXPEDIENTE 

GERAL E ARQUIVO,  E BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO  

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Assegura o desenvolvimento estratégico 
dos recursos humanos no Município, 
mediante a implementação de práticas 

instrumentais, em sintonia com a 
estratégia da Unidade e do Município 

Intervenção em determinado 
procedimento concursal de 
elementos com relações de 
proximidade, familiar ou 

parentesco com candidatos. 

Baixa Média  Baixa 

Criação ou manutenção de regra de 
rotatividade dos elementos que compõe o 

júri, de forma a salvaguardar que as 
decisões não fiquem, por regra 

concentradas nos mesmos trabalhadores;  
Apresentação de escusa ou suspeição nos 

termos do Código de Procedimento 
Administrativo  

Chefe de Unidade 

Existência de acumulação de 
funções não autorizado  

Baixa Média  Baixa 

Sensibilização de todos os trabalhadores 
para a obrigatoriedade de comunicação 
prévia da acumulação de funções com 

outro tipo de funções pública ou privadas , 
sujeita a autorização, tudo isto os termos 

da LGTFP 

Utilização excessiva de 
mecanismos excecionais de 

promoção na carreira  
Baixa Média  Baixa 

Controlo na utilização do mecanismo pelo 
órgão competente e sensibilizar os 

intervenientes decisores para a necessidade 
de fundamentação das suas decisões. 

Utilização de contratos de 
prestação e de serviços e 
contratos a termo como 

mecanismo para satisfação de 
necessidades permanentes do 

serviço 

Média  Média  Médio 

Elaborar orientações no sentido da não 
utilização da contratação a termo 

resolutivo ou contratos de prestação de 
serviço como meio de suprir necessidades 

permanentes do serviço. 

Chefe de Unidade 
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Não disponibilização, aos 
interessados, de mecanismos de 

acesso facilitado e célere a 
informação procedimental 

relativa aos procedimentos de 
seleção ou de avaliação pessoal. 

Baixa Média  Baixa 

Nomeação de um responsável ou “gestor” 
do procedimento e identificação do 
respetivo contacto dentro dos serviços, 
disponibilização, em local bem visível e 
acessível ao público, do organograma dos 
serviços, bem como a identificação dos 
dirigentes e dos meios de reação ou 
reclamação que o requerente/s tem 
disponíveis.  
Elaboração de relatório anual das 
reclamações apresentadas por tipo, 
frequência e resultado da decisão e 
disponibilização de formulários tipo 
relativos aos pedidos de informação 
procedimental e/ou reclamações, que 
facilitem este tipo de instrumento por parte 
do interessado.  

Ausência ou deficiente 
fundamentação dos resultados 

das decisões de avaliação  
Baixa Média  Baixa 

Sensibilizar os intervenientes decisores no 
âmbito dos procedimentos de avaliação ou 

outros atos de gestão do pessoal, para a 
necessidade da fundamentação das suas 

decisões.  

Ausência de planeamento de 
ações de formação externas, o 

que põe em causa o principio de 
equidade no acesso às mesmas  

Baixa Média  Baixa 

Elaborar planeamento de ações de 
formação externas, obedecendo ao 

principio da equidade.  
Elaborar informação devidamente 

fundamentada quando ocorram inscrições 
pontuais e de forma aleatória em ações de 

formação externas.  
Chefe de Unidade 

Utilização excessiva de recurso a 
trabalho suplementar como 

forma de suprir necessidades 
permanentes de serviços 

Baixa Média  Baixa 

Sensibilizar no sentido da não utilização do 
trabalho suplementar como forma de 
suprir necessidades permanentes dos 

serviços 
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Privação do acesso a dados 
pessoais e eliminação indevida 

dos mesmos  
Baixa Baixa 

Muito 
Baixa 

Restrição ao número mínimo de pessoas 
capacitadas para aceder a dados pessoais e 

para eliminação de dados.  

Risco de autorização de horários 
diferenciados pouco equitativa 

ou desconformes à lei 
Médio Baixa Baixo 

Preparação de alteração ao regulamento 
interno de funcionamento, atendimento e  

horários de trabalho  

 
Setor Jurídico -  zela pela legalidade da 
atuação do Município, prestando 
assessoria jurídica, garante a adequação e 
conformidade normativa dos 
procedimentos administrativos e dos atos, 
contratos e demais instrumentos jurídico-
institucionais do Município, conferindo-
lhes a confiança e certeza jurídicas, e 
presta apoio no âmbito do patrocínio 
judicial.  
Emitir informações e pareceres de caráter 
jurídico 

Acumulação de funções que 
possam vir a comprometer o 

decurso do normal 
funcionamento 

Alta  Média Elevado 

Ampla divulgação do regime de 
acumulações de funções e impedimentos. 

Sensibilizar para a obrigatoriedade de 
apresentação de pedido de acumulação de 

funções 

Chefe de 
Unidade 

Demora excessiva na elaboração 
de informações pareceres, 

colocando em causas eventuais 
decisões de outros serviços 

Baixa Média Baixo 
Elaboração de pareceres dentro dos prazos 
aceitáveis, realizando mapas de pendência 

dos processos. 

Arquivamento de processos sem 
a efetivação da tutela da 

legalidade 
Baixa  Média Baixo 

Tramitação e decisão tempestiva dos 
processos de contraordenação, de modo a 

prevenir o seu arquivamento.  

Recebimento de ofertas/ 
gratificações  

Média  Média Médio 

Sensibilização para as regras de conduta 
constantes do Código de Ética e Boa 

Conduta do Municipio de Vila Nova de 
Poiares,  junto dos trabalhadores, 

nomeadamente da obrigatoriedade declarar 
o recebimento de ofertas no exercício de 

funções  

Expediente Geral e Arquivo - Assegura os 
serviços administrativos do Município, no 
âmbito da articulação com as diversas 
unidades e serviços que o integram, bem 

Registo de correspondência – 
violação do dever de sigilo  

Baixa  Média Baixo 

Ampla divulgação dos princípios éticos 
relativos ao desempenho de funções;  

Sensibilização dos colaboradores quanto 
aos deveres  

Chefe de Unidade 
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como tarefas administrativas de caráter 
geral não específicos a outras unidades 
orgânicas que não disponham de apoio 
administrativo próprio.  

Extravio de documentos por 
ação humana ou causa natural 

Baixa  Média Baixo 

Digitalização dos documentos e inserção 
no sistema informático e 

responsabilização/sensibilização dos 
colaboradores para as consequências  que 

advêm do extravio de documentos 

Erro na elaboração de 
documentos 

Baixa Baixa 
Muito 
Baixo 

Ações regulares de verificação, correção e 
validação de documentos 

O Balcão Único de Atendimento ao 
Munícipe serve de interlocutor do 
munícipe na organização, procurando dar 
resposta às suas necessidades e 
expetativas, assegurando uma informação 
adequada e rigorosa, com a maior 
celeridade e comodidade para o mesmo. 
comporta os serviços de: 
Taxas e Licenças Diversas; Gabinete de 
Apoio ao Emigrante; e Espaço Cidadão. 

 

Informação disponibilizada 
pouco adequada e rigorosa 

Baixa Média Baixo 
Organização e aperfeiçoamento da 
informação e acompanhamento da 

atividade 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência 
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UNIDADE DE FUNÇÕES SOCIAIS (UFS), - UNIDADES DE:  SERVIÇOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO (SSE), DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO, 
ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE (DDAJ) DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISMO (DCT) 
 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos 

Classificação do 
Risco Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

PO GC 

Compete promover e operacionalizar 
medidas de política globais integradas 

nas áreas que lhe estão afetas. 

Divulgação de informação 
reservada 

Baixa Alta Médio 

Fornecimento de informação apenas 
presencialmente aos requerentes e às 
forças policiais; ampla divulgação dos 

princípios éticos relativos ao desempenho 
de funções  

Chefe de 
Unidade 

Levantamento incorreto das 
carências  

Alta  Alta 
Muito 

Elevado 
Reapreciação das situações de carência  

Violação dos deveres de isenção, 
imparcialidade e transparência 

Média Alta Elevado 

Apresentação de escusa ou suspeição nos 
termos do Código do Procedimento 

Administrativo;  
Frequência de ações de formação, 

rotatividade de tarefas. 

Conflito de interesses  Média Alta Elevado 

Apresentação de escusa ou suspeição nos 
termos do Código do Procedimento 

Administrativo;  
Frequência de ações de formação, 

rotatividade de tarefas 

Recebimento de ofertas/ 
gratificações  

Alta Média Elevado 

Sensibilização para as regras de conduta 
constantes do Código de Ética e Boa 

Conduta do Municipio de Vila Nova de 
Poiares,  junto dos trabalhadores, 

nomeadamente da obrigatoriedade declarar 
o recebimento de ofertas no exercício de 

funções  
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Acumulação de funções que 
possam vir a comprometer o 

decurso do normal 
funcionamento 

Baixa Alta Médio 

Ampla divulgação do regime de 
acumulações de funções e impedimentos. 
Sensibilização de todos os trabalhadores 
para a obrigatoriedade de comunicação 
prévia da acumulação de funções com 

outro tipo de funções pública ou privadas, 
sujeita a autorização.. 

 

Desconhecimento da Gestão de 
Risco e Infrações conexas  

Baixa  Médio  Baixo Sensibilização dos trabalhadores e ou 
colaboradores em Gestão de Riscos e 

Infrações Conexas e disponibilização do 
respetivo Plano 

Proposta de concessão de apoios 
pouco fundamentada 

Alta  Alta  
Muito 

Elevado 

Implementação de mecanismos que 
permitam informar sobre os apoios 

atribuídos a cada pessoa ou entidade;  
Fundamentação legal e factual das 
propostas de apoios nos termos da 

legislação em vigor, nomeadamente nos 
regulamentos municipais. 

Cedência não autorizada, ou 
irregular de espaços municipais 

Alta Médio Elevado 
Verificação de pedidos devidamente 

instruídos e autorizados  
Controlo pelo superior hierárquico. 

Falta de acompanhamento na 
execução dos contratos 

Média  Alta  Elevado 

Elaborar relatórios de acompanhamento 
dos contratos; 

Formação adequada os gestores de 
contratos por forna a possuírem 

conhecimentos técnicos que os capacitem 
para o acompanhamento permanente da 

execução dos contratos e para o cabal 
cumprimento das demais obrigações legais   

 
Acumulação de funções que 
possam vir a comprometer o 

Média Média  Médio 
Ampla divulgação do regime de 

acumulações de funções e impedimentos. 
Sensibilizar para a obrigatoriedade de 
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decurso do normal 
funcionamento 

apresentação de pedido de acumulação de 
funções 

Potenciar o apoio ao associativismo 
como modelo de crescimento e 
desenvolvimento, ao nível das 

coletividades e associações  

Falta de controlo da aplicação 
dos apoios atribuídos 

 
Baixa Alta Médio Acompanhamento e controlo dos apoios 

 
Cria incentivos à adesão e envolvimento 

da população do Município em 
atividades culturais 

Falta de controlo dos incentivos 
atribuídos  

Baixa Alta Médio 
Acompanhamento e controlo dos 

incentivos 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência 

CONCESSÃO DE BENEFICIOS PÚBLICOS – RISCO TRANSVERSAL A TODOS OS SERVIÇOS 

Atividades/Objetivos Identificação dos Riscos Classificação do Risco 
Grau do 

risco 
Medidas de Tratamento do Risco Responsáveis 

 

Inexistência de instrumento, geral e 
abstrato, que estabeleça as regras de 

atribuição de benefícios públicos 
(subsídios, bonificações ajudas, incentivos 

donativos etc.)  

Alta  Média Elevado 

Aprovação de regulamento municipal relativo à 
concessão de benefícios que estabeleça os 

procedimentos e os critérios de atribuição e 
publicitação  

Responsáveis Pelos 
Serviços/Chefes de 

Unidade 
 

Atribuição de subsidio ou apoio sem 
competência (ausência de decisão do 

órgão executivo) 
Médio  Media  

 
Médio 

 

Atribuição de subsidio ou apoio por  
Órgão colegial (Câmara Municipal ) 

 

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

atribuição do benefício.  

Baixa Alta Médio 
Implementação de um sistema de gestão documental 

que evidencie que o beneficiário cumpre todas as 
normas legais aplicáveis  
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Existência de impedimentos, com 
participação de eleitos locais e de 

trabalhadores ou de familiares nos órgãos 
sociais das entidades beneficiárias  

Média  Média  Médio 
Não participação dos interessados na decisão colegial 

na atribuição da concessão de benefícios públicos  

 

Não apresentação, por parte dos 
beneficiários , de instrumento que garanta 
a aplicação regular do benefício (Contrato, 

Protocolo etc)  

Baixa  Médio  Baixo 
Verificação/apreciação do compromisso assumido pela 

entidade beneficiária  

 
Não apresentação, pelos beneficiários, dos 

relatórios das atividades desenvolvidas  
Alta  Médio Elevado  

Estabelecimento de consequências do incumprimento 
ou do incumprimento defeituoso por parte do 

beneficiário, nomeadamente a devolução da quantia 
entregue o do beneficio recebido.  

 
Ausência de mecanismos de publicitação 

dos apoios concedidos  
Médio  Baixa  Baixo 

Publicitação da atribuição de todos os benefícios, 
nomeadamente no sitio da Internet, bem como toda a 

informação sobres as entidades beneficiárias  

 

 

 

PO: Probabilidade de Ocorrência   GC: Gravidade da Consequência 
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X. PREVENÇÃO E DETEÇÃO 
 

A deteção precoce de erros é fundamental para prevenir a ocorrência de comportamentos 
inapropriados e, assim, minimizar os seus efeitos.  

Deste modo, os responsáveis, incluindo aqueles com funções de coordenação, devem supervisionar 
e corrigir procedimentos e comportamentos com vista ao cumprimento das medidas contidas no 
ponto IX (“Identificação dos Riscos”) do presente documento. 

Para além destes, a prevenção e deteção cabe a todos os trabalhadores, com especial responsabilidade 
dos eleitos com funções executivas atribuídas, dos dirigentes e trabalhadores com funções de 
coordenação, tendo estes um dever acrescido de implementar as medidas contidas no Plano, garantir 
o seu cumprimento, reportar o incumprimento e propor a adoção de novas medidas, eventualmente 
não inscritas no documento, com a finalidade de minimizar os riscos entretanto detetados e à 
salvaguarda do interesse público. 

XI. CONTROLO, MONITORIZAÇÃO E REVISÃO DO PLANO 
O presente Plano é um documento de gestão dinâmico que deve ser entendido como um instrumento 
de reforço do sistema de controlo interno. Assim, deve entender-se que a sua execução deve ser 
objeto de controlo, visto que importa garantir a utilidade e a eficácia das normas e orientações nele 
estabelecidas. 

Este controlo deve ser realizado através de um processo de monitorização que deve permitir 
esclarecer, designadamente, se as medidas adotadas foram as pertinentes aos fins previstos e se os 
procedimentos e as informações disponibilizadas garantem uma adequada avaliação, admitindo a 
ponderação de eventuais correções das medidas propostas e a avaliação de riscos realizada. 

Por conseguinte, o Presidente da Câmara é o “responsável geral” pela execução e monitorização do 
Plano, competindo aos responsáveis de cada Unidade ou Serviço a execução das medidas indicadas 
no presente Plano, bem como a recolha de informação e, tendo em conta a dinâmica do Plano, 
fundamentadamente, sugerir alterações das medidas corretivas ou preventivas, dos riscos inerentes 
às atividades. 

Consequentemente, devem os responsáveis indicados enviar, ao Presidente da Câmara, a 
monitorização das medidas previstas no Plano, com uma periodicidade anual, até 15 de fevereiro do 
ano seguinte ao que se reporta a monitorização, observando o balanço das medidas implementadas 
(totalmente executada/parcialmente executada/não iniciada/em implementação), devendo justificar, 
sempre, o não desenvolvimento ou concretização das medidas de prevenção, identificando eventuais 
riscos não contemplados no Plano inicial, bem como outras medidas de mitigação dos riscos 
identificados. Para além do reporte anual a fazer pelos responsáveis de Unidade ou Serviço, aqueles 
devem informar o Presidente da Câmara sempre que apareçam riscos elevados que importe prevenir. 

Depois de recolhidas as informações dadas pelos responsáveis, deve ser elaborado o relatório anual 
de execução do Plano, que versa sobre as medidas previstas no Plano, permitindo conhecer a real 
situação dos procedimentos adotados e o incremento de novas medidas ajustadas à dinâmica que a 
realidade impõe, bem como proceder à recomendação de atualização do Plano, sempre que tal se 
revele essencial. O citado Relatório deverá ser divulgado a todos os colaboradores do Município 
(através de correio eletrónico), publicitado e disponibilizado na página oficial do Município de Vila 
Nova de Poiares na Internet. 
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A necessidade de revisão do Plano será objeto de apreciação anual, pela Câmara Municipal, por 
ocasião da análise ao Relatório anual, devendo na mencionada deliberação constar expressamente a 
decisão ou não pela revisão, sendo que, caso decida pela sua efetivação deve indicar a equipa de 
trabalho para o efeito e o prazo para o seu termo. 


