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“A gestão do risco empresarial é um processo, 

desenvolvido pela administração, à gestão e outros 

colaboradores de uma entidade, aplicado no estabelecimento 

da estratégia em toda a empresa, desenhado para identificar 

eventos potenciais que possam afetar a entidade, e gerir o risco 

dentro da apetência de risco da entidade, para garantir uma 

segurança razoável na realização dos objetivos” 

COSO – Enterprise Risk Management Framework. 
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1.1 - Enquadramento Jurídico do PPRCIC.  

 

A Recomendação do Conselho da Prevenção da Corrupção, de 8 de janeiro de 2020 

 

O Decreto-lei n.º 109-E/2021, de 09 de Dezembro que instituiu o Regime Geral da Prevenção da 

Corrupção (RGPC), veio revogar a Lei nº 54/2008, de 4 de Setembro ao abrigo da qual foi 

elaborado o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 
 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) é um instrumento 

que visa reforçar a prevenção e o combate ao fenómeno da corrupção que representa uma séria 

ameaça ao Estado de Direito, conforme decorre da Recomendação n.º1/2009, de 1 de Julho, do 

Conselho de Prevenção da Corrupção, publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 140, de 22 

de Julho de 2009.  
 

Trata-se de um plano de prevenção da corrupção, que abrange todas as entidades de direito 

público ou de direito privado que assegurem a gestão de dinheiros, consagrando os princípios 

da prossecução do interesse público, da igualdade, da proporcionalidade, da transparência, da 

justiça, da imparcialidade e da boa administração da res publica.  

Um instrumento que se baseia na análise da realidade em função das disposições normativas 

aplicáveis, através de ações preventivas de reforço da transparência nos procedimentos 

administrativos.  

A gestão do risco é, na realidade, um processo contínuo que deve fluir através da organização, 

conduzido por técnicos em todos os níveis da organização, aplicado à definição da estratégia e 

orientado para a realização de objetivos. (Guião de boas práticas para a prevenção e combate à 

corrupção na Administração Pública).  

Identificados os riscos existentes aquando do início do processo de criação de instrumentos de 

prevenção do risco, a resposta é definida no sentido de manter os riscos potenciais existentes 

dentro da tolerância aceitável.  

A gestão do risco deve, por isso, ser monitorizada, avaliando-se os seus componentes ao longo 

do tempo, através de atividades contínuas de monitorização internas ou através de avaliações 

independentes.  
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O ambiente de trabalho, a ética e a idoneidade dos trabalhadores e decisores, os 

procedimentos, bem como o enquadramento legal são elementos que condicionam o grau do 

risco de ocorrência do fenómeno da corrupção ou de outros fenómenos conexos.  

No entanto, o reforço do sistema de controlo interno, através da constituição do plano de gestão 

de riscos, apresenta-se como fundamental, permitindo evitar ou minimizar a ocorrência de 

comportamentos desviantes, facilitando, ainda, o apuramento de responsabilidades.  

Assumindo-se os riscos da corrupção sempre presentes na gestão de recursos públicos, o Plano 

de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Alvito é um 

verdadeiro instrumento preventivo e dissuasor de comportamentos desviantes, que surge, 

agora revisto, em resposta às necessidades funcionais dos serviços. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) foi aprovado em 

reunião da Câmara Municipal de Alvito, realizada no dia 16 de Dezembro de 2009. Desde essa 

data que o mesmo permanece inalterável, desajustando-se assim da realidade contemporânea, 

quer ao nível da estrutura da organização, quer ao nível dos vários instrumentos legislativos que 

foram alterados e criados, não refletindo por isso, a análise da realidade em função das 

disposições normativas aplicáveis, através de ações preventivas de reforço da transparência nos 

procedimentos administrativos, nem aloca as disposições do Código de Conduta aprovado em 

reunião da Câmara Municipal realizada em 4 de março de 2020 e em sessão da Assembleia 

Municipal realizada em 29 de junho de 2020. 

Por outro lado, tal instrumento foi aprovado ao abrigo da Lei nº 54/2008, de 4 de Setembro, que 

criou o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), a qual foi revogada.  

Urge pois, alterar o Plano em vigor e dotar a organização de um novo instrumento em que a 

gestão do risco seja, na realidade, um processo contínuo que flua através da organização, 

conduzido por técnicos em todos os níveis da mesma, aplicado à definição da estratégia e 

orientado para a realização de objetivos. 
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CAPÍTULO 2 – CARATERIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVITO 
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2.1 – Missão  

A missão da Câmara Municipal é potenciar, a todos os níveis e no quadro legalmente 

estabelecido, a concretização das atribuições e projetos do município, investindo na realização 

do seu capital humano e estimulando as parcerias com instituições e organizações locais, 

regionais, nacionais e transnacionais, como vetor fundamental da melhoria da oferta do serviço 

público, garante de uma sociedade mais justa. 

 

O cumprimento das tarefas assenta na promoção de um modelo organizacional de gestão 

focalizado na otimização dos resultados, valorizando os recursos humanos e tecnológicos, de 

forma a criar valor acrescentado para os clientes e municípios envolvidos.  

 

2.2 – Visão  

A visão da Câmara Municipal é contribuir, de forma ativa, para que o concelho de Alvito se 

afirme como uma referência de desenvolvimento territorial sustentável, que articule as 

questões da modernidade e da identidade local, oferecendo aos seus munícipes elevados 

padrões de satisfação em áreas fundamentais da intervenção municipal. 

 

2.3 – Princípios Gerais:  

a) Legalidade  

b) Qualidade eficiência, eficácia e responsabilidade; 

c) Proximidade  

d) Rigor e transparência. 

e) Boas Práticas Ambientais  

f) Responsabilidade Social  

g) Avaliação 
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2.4 – Natureza e Atribuições  

A Câmara Municipal de Alvito é uma Pessoa Coletiva de Direito Público, dotada de autonomia 

técnica, administrativa e financeira. 

Tem como atribuições, a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente nos seguintes domínios: 

a) Equipamento rural e urbano; 

b) Energia; 

c) Transportes e comunicações; 

d) Educação, ensino e formação profissional; 

e) Património, cultura e ciência; 

f) Tempos livres e desporto; 

g) Saúde; 

h) Ação social; 

i) Habitação; 

j) Proteção civil; 

k) Ambiente e saneamento básico; 

l) Defesa do consumidor; 

m) Promoção do desenvolvimento; 

n) Ordenamento do território e urbanismo; 

o) Polícia municipal; 

p) Cooperação externa. 
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2.5 - Da organização dos serviços municipais e modelo organizacional 

A superintendência e a coordenação geral dos serviços municipais competem ao presidente da 

Câmara Municipal, de acordo com a legislação em vigor. 

Os vereadores têm os poderes que, nesta matéria, lhes forem delegados. 

O modelo de estrutura orgânica é hierarquizado. 

 

Os serviços organizam-se de acordo com uma estrutura flexível que integra cinco Unidades 

Orgânicas — Unidades Municipais e duas Subunidades, as quais obedecem ao princípio da 

agregação por atividade, processos ou funções, tendencialmente de acordo com a sua 

similaridade ou complementaridade e concorrem para o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis fixado pela Assembleia Municipal. 

São elas: 

✓ Unidade Orgânica de Gestão de Recursos (UNOGER); 

✓ Unidade Orgânica de Desenvolvimento Estratégico (UNODE); 

✓ Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Atendimento (UNOGUA); 

✓ Unidade Orgânica de Cultura, Educação e Desporto (UNOCED); 

✓ Unidade Orgânica de Serviços Urbanos e Ambiente (UNOSUA); 

✓ Subunidade Administrativa de Atendimento (SAA); 

✓ Subunidade Administrativa de Serviços Escolares (SASE). 

 

A Unidade Orgânica de Gestão de Recursos (UNOGER) 

Compete a esta unidade assegurar a coordenação dos serviços de suporte tendentes ao regular 

funcionamento da organização, nomeadamente, desenvolver o planeamento financeiro e 

respetivos instrumentos previsionais, a coordenação e a realização de ações nos domínios da 

Contabilidade e Tesouraria, do Património, da Gestão dos Recursos Humanos e da Informática 

e Telecomunicações. 
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Unidade Orgânica de Desenvolvimento Estratégico (UNODE) 

Compete a esta unidade assegurar a coordenação dos serviços de suporte tendentes ao regular 

funcionamento da organização no âmbito do planeamento estratégico quer ao nível interno, 

através de atividades de gestão de projetos, candidaturas, contratação pública, quer ao nível 

externo, implementando a realização de ações nos domínios da captação de investimento, com 

especial enfoque no acolhimento de empresas apoio aos empresários e ainda dando respostas 

sociais no apoio e na inserção de famílias e cidadãos de especial vulnerabilidade. 

 

Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Atendimento (UNOGUA) 

Compete a esta unidade promover a interação com o Munícipe através do Atendimento 

multicanal, assegurar as atividades municipais de planeamento e gestão nos domínios do 

ordenamento do território e urbanismo e fiscalizar o cumprimento de leis, regulamentos e 

posturas municipais. 

 

Unidade Orgânica de Cultura, Educação e Desporto (UNOCED) 

Compete constituir o suporte do município às respostas culturais e à melhoria da qualidade de 

vida dos munícipes, assegurando a coordenação e a realização de ações nos domínios da 

educação, cultura, turismo, desporto, juventude, comunicação e imagem, fomentando o 

envolvimento da equipa de suporte operacional aos referidos eventos e a outros, dentro da sua 

área de atividade. 

 

Unidade Orgânica de Serviços Urbanos e Ambiente (UNOSUA) 

Compete garantir a gestão e controlo das obras do Município, da rede de água, saneamento e 

viária, do sistema de recolha de resíduos urbanos e da limpeza de espaços públicos e assegurar 

as atividades municipais de planeamento e gestão de projetos na área do ambiente nos 

domínios do ordenamento do território e urbanismo e fiscalizar o cumprimento de leis, 

regulamentos e posturas municipais. 
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Subunidade Administrativa de Atendimento (SAA) 

Esta subunidade auxiliará, neste domínio, o chefe de unidade municipal e a atividade dos 

diversos serviços que integram Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Atendimento 

(UNOGUA). 

 

Subunidade Administrativa de Serviços Escolares (SASE) 

Esta subunidade está na dependência direta do presidente da Câmara Municipal e tem como 

missão coordenar os serviços administrativos e operacionais do Agrupamento de Escolas do 

Concelho de Alvito. 

 

As unidades orgânicas flexíveis, designadas por “Unidade” serão dirigidas por um Dirigente 

Intermédio de 3.º grau a quem compete o controlo e coordenação dos respetivos serviços, 

devendo coadjuvar diretamente o dirigente máximo ou o Vereador responsável pela respetiva 

área de atuação e de quem dependem hierarquicamente.  

 

ORGÂNICA 

 

 

 

CMA

UNOGER UNODE UNOCED UNOGUA UNOSUA

Presidente
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2.6 – Carta de Ética da função pública 

 

Princípio do serviço público  

 

• Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, 

prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo. Princípio 

da legalidade; 

• Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a 

Lei e o Direito. Princípio da justiça e imparcialidade; 

• Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos 

os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade. Princípio da igualdade; 

• Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua 

ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Princípio da 

proporcionalidade; 

• Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à 

realização da atividade administrativa. Princípio da colaboração e boa-fé; 

• Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o 

princípio da boa-fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua 

participação na realização da atividade administrativa. Princípio da informação e qualidade; 

• Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, 

cortês e rápida. Princípio da lealdade; 

• Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e 

cooperante; 

• Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de 

caráter. Princípio da competência e responsabilidade; 

• Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-

se na valorização profissional; 
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2.7 – Código de Conduta 

 

Código de Conduta aprovado em reunião da Câmara Municipal de Alvito realizada em 4 de 

março de 2020 e em sessão da Assembleia Municipal de Alvito realizada em 29 de junho de 

2020. 

O Código de Conduta define-se como um conjunto de regras procedimentais internas e externas 

que visam disciplinar as relações dos serviços com todas as partes interessadas.  

É um instrumento que representa um compromisso para com a comunidade envolvente no 

respeito pelos princípios de rigor, da honestidade, da transparência, da equidade e da isenção.  

O presente Código aplica-se a todos os funcionários e agentes da Câmara Municipal de Alvito no 

âmbito do desenvolvimento das respetivas funções, ao nível dos relacionamentos internos e 

externos.  

O Código de Conduta assenta em:  

 

• PRINCÍPIOS  

 

• Princípios Gerais  

• Princípios da legalidade e da prossecução do interesse público  

• Princípios da eficiência da gestão  

• Princípio de qualidade  

• Princípio da proximidade  

• Princípio da responsabilidade financeira  

• Princípio das boas práticas ambientais  

• Princípio da responsabilidade social  

• Princípios de ordem ética  

• Princípio do rigor e honestidade  

• Princípio da transparência  
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• Princípio da equidade e isenção  

 

 

• REGRAS DE CONDUTA  

 

• Regras de conduta institucional com os clientes  

• Regras de conduta institucional com os colaboradores  

• Regras de conduta institucional com os fornecedores  

• Regras de conduta institucional com a comunidade envolvente  

• Regras de conduta dos colaboradores 
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CAPÍTULO 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 
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3.1 – Conceito de Risco e de Gestão de Risco  

 

O Risco pode definir-se como um evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de 

ocorrência e potencial consequência positiva ou negativa na consecução dos objetivos de uma 

organização.  

A Gestão do Risco é o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os 

riscos inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada 

em cada atividade individual e no conjunto de todas as atividades.1 

A Gestão de Risco deve ser organizada ao nível dos projetos, programas e atividades principais 

ou ao nível de departamentos e funções.  

A análise e o tratamento dos riscos encontrar-se-ão facilitados por uma adequada quantificação 

dos objetivos, sendo possível avaliar com rigor se os objetivos são ultrapassados, atingidos, 

parcialmente atingidos ou não atingidos e logo até que ponto são positiva ou negativamente 

influenciados pela ocorrência do risco.  

A elaboração de planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, em conjunto com 

manuais de procedimentos, atividades de controlo, a divulgação da informação relevante sobre 

os vários tipos de risco e medidas de minimização, a par com o acompanhamento da eficácia 

destas medidas constituem alguns dos fatores que fazem diminuir a ocorrência dos riscos em 

geral e a prática de corrupção ou infrações conexas. 

O presente Plano obedece aos princípios da integridade institucional, da disciplina, da 

responsabilidade e da transparência de atos e de decisões, inerentes à otimização dos recursos 

próprios da governação ética e da gestão por objetivos. 

 

 

 

 

 

1 In Norma de gestão de riscos, FERMA 2003 
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3.2 – Fatores de Risco  

 

São diversos os fatores que levam a que o desenvolvimento de uma atividade comporte um 

maior ou menor risco. De entre esses fatores salientam-se os seguintes:  

• Qualidade da gestão  

• Integridade das operações e dos processos  

• Qualidade do sistema de controlo interno  

• Motivação dos trabalhadores  

• Comunicação  

 

3.3 – Funções e Responsabilidades  

O Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas contém indicações claras e 

precisas não só sobre a função e as responsabilidades de cada interveniente ou grupo de 

intervenientes mas também sobre os recursos necessários e disponíveis e as formas adequadas 

de comunicação interna. 

No seguinte quadro identifica-se os intervenientes e as respetivas funções e responsabilidades 

 

GESTÃO DE RISCOS 

Intervenientes Responsabilidades 
Câmara Aprova e acompanha o Plano 

 
 
Presidente 
 

Gestor do Plano  
Estabelece os critérios da gestão de risco, procedendo à sua alteração ou 
revisão quando necessário  
Recebe e comunica os riscos, tomando as medidas necessárias 

 
 
Dirigentes das Unidades 

 
 

São os responsáveis pela organização, aplicação e acompanhamento do Plano 
na respetiva UO 
Identificam, recolhem e comunicam superiormente qualquer ocorrência de 
risco 
Responsabilizam-se pela eficácia das medidas de controlo do risco na sua 
esfera de atuação 

 
Equipa Unoger, Unode, GJ 
 

Acompanha a execução das medidas previstas no Plano  
Elabora o respetivo Relatório Anual  
Apoia a consolidação da revisão e atualização do Plano quando necessário 
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3.4 – Áreas de Risco 

Os riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas configuram factos que 

envolvem potenciais desvios no desenvolvimento da atividade, gerando impactos nos seus 

resultados. 

A Gestão do Risco identifica e previne atempadamente as áreas e factos com potencial danoso 

na Organização, através de uma metodologia assente em fases e etapas interativas. 

 

3.5 – Análise do Risco 

A Gestão do Risco implica uma análise faseada: 

• Identificação e Definição do Risco – procedem-se ao reconhecimento e classificação de factos 

cuja probabilidade de ocorrência e respetiva gravidade de consequências configurem riscos de 

gestão incluindo riscos de corrupção e de natureza similar. 

• Análise do Risco – para classificar o nível de risco combina-se o grau de probabilidade de 

ocorrência com a gravidade da consequência, de que resulta a graduação do Risco. 

• Graduação do risco – a cada risco é atribuída uma graduação fundada na avaliação da 

probabilidade e da gravidade na ocorrência. 

 

 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO 

 

 
 
 
 
 

CATEGORIA 

 
Probabilidade de Ocorrência (PO) 

 
 

Fraca (1) 
 

 
Moderada (2) 

 
Elevada (3) 

Pode ocorrer em 
circunstâncias 

excecionais - inferior a 5% 

Pode ocorrer - entre 5% e 
25% (inclui os limites) 

 

Ocorre com frequência - 
superior a 25% 

 
 

Gravidade da Consequência (GC) 
 

 
Fraca (1) 

 
Moderada (2) 

 
Elevada (3) 

 
Não provoca prejuízos, 

sendo as infrações 
causadores de danos ao 

nível da imagem de 
operacionalidade 

 

Provoca prejuízos e 
perturba o normal 

funcionamento 

 

Provoca prejuízos 
significativos, viola o 
princípio do interesse 

público e lesa a 
credibilidade 
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Cada risco deve ser avaliado e estimado numa Matriz de Risco com base nos princípios 

enunciados para a sua graduação. Os riscos são classificados como elevado, moderado ou fraco, 

sendo atribuída, respetivamente, a cor vermelha, amarela e verde. 

 

Matriz de Risco 

 
 

 
 
 
 

Graduação 
do Risco 

 

 
Gravidade da 

Consequência (GC) 
 

 
Probabilidade de Ocorrência (PO 

 

 
Fraca (1) 
 

 
Moderada (2) 
 

 
Elevada (3) 
 

 
Fraca (1) 
 

 
Fraca (1) 
 

 
Fraca (1) 
 

 
Moderada (2) 
 

 
Moderada (2) 
 

 
Fraca (1) 
 

 
Moderada (2) 
 

 
Elevada (3) 
 

 
Elevada (3) 
 

 
Moderada (2) 
 

 
Elevada (3) 
 

 
Elevada (3) 
 

 

 

3.6 - Identificação das medidas de prevenção de riscos 

Uma vez identificados os riscos, cabe determinar quais as medidas a colocar em prática para que 

o risco não venha a ocorrer ou seja minimizado no caso de ser impossível evitá-lo. 

As medidas preventivas do risco são de natureza diversa, destinando-se a: 

 

• Evitar o risco, eliminando a sua causa. 

• Prevenir o risco, procurando minimizar a probabilidade de ocorrência do risco ou do seu 

impacto negativo. 

• Aceitar o risco e os seus efeitos. 

• Transferir o risco para terceiros. 
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O mapa que segue deve ser utilizado para proceder ao levantamento e à avaliação dos riscos e 

indicar as medidas para os evitar ou minimizar ou os mecanismos de controlo, sem prejuízo das 

especificidades de algumas Unidades. 

 

 

 

 

 
AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 

 

Descrição das 

principais 

atividades 

 

 
Riscos 

identificados 

 

 
Classificação Riscos (*) 

 
 
 

     PO            GC           GR 

 
Medidas 

Preventivas/Mecanismos 
de Controlo 

 

 
UO 

Responsáveis 

 

 

      
 
 

 

(*) 

PO - Probabilidade de Ocorrência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada 

GC - Gravidade da Consequência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  

GR - Graduação do Risco - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  
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CAPÍTULO 4 – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO 
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4.1 – Monitorização, avaliação e atualização do Plano  

O Plano aplica-se a todos os trabalhadores e colaboradores do Município de Alvito. A 

responsabilidade pela implementação, execução e monitorização do Plano é da Câmara 

Municipal e do seu Presidente, bem como de todos os dirigentes. Compete aos dirigentes 

supervisionar e garantir a implementação e execução das medidas de tratamento de riscos 

propostas para as suas unidades orgânicas, gerindo os recursos necessários para a sua 

concretização e assegurando o cumprimento dos prazos previstos. Para garantir este controlo 

de primeira linha, a metodologia de gestão de risco adotada expressamente prevê que os 

dirigentes definam a priori mecanismos de monitorização e reporte para cada medida de 

tratamento de risco, a plasmar em planos de implementação das medidas de tratamento de 

risco. Caso um risco se venha a concretizar, o dirigente deve de imediato:  

1. Adotar as medidas necessárias à imediata cessação e correção das situações de erro, 

irregularidades ou fraude;  

2. Adotar ou propor os procedimentos necessários à prevenção dessas situações;  

3. Dar conhecimento dos factos, através da via hierárquica, ao Presidente da Câmara;  

4. Adotar as medidas de responsabilização disciplinar, financeira, civil e criminal que se 

justificarem; e  

5. Reportar os riscos e as novas medidas adotadas e/ou a adotar ao Gabinete Juridico. Além 

disso, anualmente os dirigentes têm de elaborar um Relatório de Execução do Plano da sua 

unidade orgânica que seja claro, conciso e objetivo, e remetê-lo ao Gabinete Juridico. Este 

relatório obedecerá a um modelo estandardizado, a elaborar e disponibilizar pelo Gabinete 

Juridico, que recolherá necessariamente a seguinte informação:  

Numa segunda linha de controlo, o Gabinete Juridico procede ao acompanhamento e avaliação 

do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão através da:  

1. Realização de ações de controlo que permitam aferir o cumprimento e adequação das 

medidas propostas no Plano;  

2. Elaboração do Relatório Anual de Execução do Plano do Município de Alvito, tendo por base 

os relatórios apresentados pelas unidades orgânicas e os resultados das ações de controlo 

realizadas no âmbito do Plano de Atividades do Gabinete Juridico. O Relatório Anual de 

Execução é submetido pelo Gabinete Juridico a aprovação da Câmara Municipal e posterior 

apreciação pela Assembleia Municipal. A gestão do risco tem de ser dinâmica e reativa à 
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mudança, pois à medida que ocorrem eventos externos e internos, o contexto altera-se e 

emergem novos riscos, outros modificam-se e ainda outros desaparecem. Por isso o Plano de 

Prevenção de Riscos de Gestão é necessariamente um instrumento de gestão dinâmico, dotado 

da flexibilidade necessária para, por exemplo, introduzir a todo o tempo novos riscos e/ou novas 

medidas de tratamento de risco, quando a situação o exigir. 

Estas alterações são coligidas aquando da elaboração do Relatório Anual de Execução do Plano, 

fazendo dele parte integrante, e refletem-se no Plano do ano seguinte. Nestes termos, o Plano 

é atualizado anualmente, com a incorporação das alterações e conclusões decorrentes do 

Relatório Anual de Execução, e é alvo de revisão sempre que se justifique, designadamente na 

sequência de alterações orgânicas ou da tomada de posse de novos órgãos eleitos. A revisão do 

Plano é coordenada pelo Gabinete Juridico com participação de todas as unidades orgânicas 

municipais, pelo que deve iniciar-se somente quando a estrutura dirigente e organizacional 

estiver consolidada e estabilizada. O Plano atualizado ou revisto é submetido pelo Gabinete 

Juridico a aprovação do Executivo Municipal, sendo posteriormente apreciado pela Assembleia 

Municipal. 

 

 

4.2 - Comunicação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e do Relatório Anual de 

Execução  

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão é divulgado a todos os colaboradores do Município 

através de correio eletrónico, bem como publicitado e disponibilizado no portal interno, e na 

página oficial do Município de Alvito na Internet. O Relatório Anual de Execução é remetido a 

todos os colaboradores do Município de Alvito, através de correio eletrónico, e disponibilizado 

no portal interno. Nos termos da Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de Prevenção da 

Corrupção são remetidas cópias do Plano e do Relatório Anual de Execução ao Conselho de 

Prevenção da Corrupção e demais órgãos de superintendência, tutela e controlo. 
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ANEXO I – MAPAS DA AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS – APÓS 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO REPORTADO A 08.02.2023 

 



26 
 

Unidade Orgânica de Gestão de Recursos 

Compete assegurar a coordenação dos serviços da Contabilidade e Tesouraria, do Património, 

da Gestão dos Recursos Humanos e da Informática e Telecomunicações. 

 

AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Descrição das principais atividades 
 

Riscos identificados 
 

Classificação 
Riscos (*) 

PO    GC    GR 

Medidas Preventivas/Mecanismos de 
Controlo 

UO Responsáveis 
 

Assegurar os procedimentos técnicos e 
administrativos referentes ao 
recrutamento e seleção de pessoal 
 

Ausência de metodologia para 
designação de elementos para 
constituição de Júris 
 
Utilização de critérios de 
recrutamento com uma excessiva 
margem de discricionariedade que 
ponham em causa os princípios da 
equidade 

1 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
2 

 Estabelecimento de regras gerais de 
designação dos elementos para 
constituição de Júris 
 
Articulação prévia com os dirigentes 
das UO 

SRU/UNOGER 

Propor medidas adequadas ao 
desenvolvimento de competências e 
aperfeiçoamento pessoal, habilitacional 
e profissional dos recursos humanos 

Privilegiar entidades do processo de 
seleção de formadores 

1 1  Definição clara de critérios de 
aquisição com a utilização do sistema 
de seleção de fornecedores 

SRU/UNOGER 

Assegurar o processamento das 
remunerações e abonos dos 
trabalhadores 

Uso e fornecimento indevido de 
informação reservada 

1 3  Sensibilização dos trabalhadores para 
a necessidade de pautar a sua atuação 
na base de princípios éticos (de 
integridade, honestidade e 
profissionalismo) que reflitam um 
elevado padrão de comportamento 

SRU/UNOGER 

Assegurar o controlo de assiduidade dos 
trabalhadores e respetivo gozo de 
licenças 

Uso e fornecimento indevido de 
informação reservada 

1 3  Sensibilização dos trabalhadores para 
a necessidade de pautar a sua atuação 
na base de princípios éticos (de 
integridade, honestidade e 
profissionalismo) que reflitam um 
elevado padrão de comportamento 

SRU/UNOGER 

Organizar e manter atualizado um banco 
de dados e sistema de informações 
necessários à produção de conhecimento 
no âmbito da gestão dos recursos 
humanos os processos individuais dos 
trabalhadores 

Uso e fornecimento indevido de 
informação reservada 

1 3  Restringir acessos à informação 
pessoal e profissional dos 
trabalhadores 

SRU/UNOGER 

Preparação e instrução dos 
procedimentos de concurso 

Intervenção no processo de seleção de 
elementos com relações de 
proximidade, familiares ou de 
parentesco com os candidatos. 
 
 Apresentação de escusa ou 
declaração de impedimento nos 
termos previstos na Lei Uso e 
fornecimento indevido de informação 
reservada 

1 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
3 

 Apresentação de escusa ou declaração 
de impedimento nos termos previstos 
na Lei 
 
 
 
 
Sensibilização dos trabalhadores para 
a necessidade de pautar a sua atuação 
na base de princípios éticos (de 
integridade, honestidade e 
profissionalismo) que reflitam um 
elevado padrão de comportamento 

SRU/UNOGER 

Organizar processos de acidente em 
serviço 

Uso e fornecimento indevido de 
informação reservada 

1 3  Sensibilização dos trabalhadores para 
a necessidade de pautar a sua atuação 
na base de princípios éticos (de 
integridade, honestidade e 
profissionalismo) que reflitam um 
elevado padrão de comportamento 

SRU/UNOGER 

Controlo do regime de acumulação de 
funções 

Insuficiente controlo do regime de 
acumulação de funções 

1 2  Reengenharia dos processos de 
acumulação de funções, exigindo 
melhor fundamentação e rigorosa 
análise e enquadramento legal 

SRU/UNOGER 

Gestão de segurança dos Sistemas de 
Informação 

Atribuição indevida de credenciais de 
acesso à informação 

1 3  Definição do responsável por cada 
sistema e aplicação Existência de 
procedimentos de autorização para a 
disponibilização de acessos 

TIC/UNOGER 

Manutenção de Bases de Dados e outros 
Sistemas de Informação 

Divulgação indevida de informação a 
terceiros 
 
Eliminação indevida de dados ou 
privação de acesso aos mesmos 

1 
 
 
1 

3 
 
 
3 

 Monitorização periódica de dados por 
parte dos responsáveis pelas 
aplicações/sistemas Ativação de todos 
os alertas possíveis para operações de 
eliminação de dados Restrição da 
permissão de eliminação de dados ao 
número mínimo de pessoas possível 

TIC/UNOGER 
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AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Descrição das principais atividades 
 

Riscos identificados 
 

Classificação 
Riscos (*) 

PO    GC    GR 

Medidas Preventivas/Mecanismos 
de Controlo 

UO Responsáveis 
 

Realizar o controlo de cobranças 
efetuadas nos centros de cobrança, 
controlando a liquidação diária de caixa 
e os depósitos da receita cobrada 

Falta de valores no depósito diário da 
cobrança. 
 
Omissões e erros dos valores 
inscritos nos resumos diários 

11 33  Os valores cobrados são verificados 
diariamente pelo Coordenador 
Técnico. Os valores cobrados são 
remetidos e reportados diariamente à 
Tesouraria que os verifica também 

UNOGU/UNOGER 

Emitir e controlar os processos de 
faturação e cobrança da água, tarifas de 
saneamento, ligação e conservação 

Diferença de valores recebidos pela 
Tesouraria e cobrados pela UNOGUA 

22 22  Relatório de cobranças tem que 
apresentar um valor igual ao valor 
enviado pela Tesouraria a cobrar 
diariamente 

UNOGU/UNOGER 

Gerir as existências e assegurar a 
realização de inventários 

Equipamento não etiquetado (por 
não estar inventariado ou a etiqueta 
ter sido removida) 
 
Apropriação ou utilização indevida de 
bens 

1 
 
 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconciliação de registos 
contabilísticos com os registos de 
inventário 
 
Conferência físicas periódicas para 
verificar se os bens estão 
inventariados 

UNOSUA/UNOGER 

Assegurar a receção e a conferência dos 
bens móveis adquiridos 

Desvio ou não fiscalização das 
quantidades e qualidades do material 
comprado 

1 3  Verificação por mais do que um 
trabalhador e rotatividade dos 
trabalhadores que rececionam o 
material 

UNOGER/UO 

Manter atualizado o registo dos 
contratos de prestação de serviços 

Pagamento indevido de contratos de 
prestação de serviços 

1 3  Assegurar que o pagamento só é 
efetuado após confirmação por 
escrito do responsável pela prestação 
de serviços 

SRH/UNOGER 

 

 

(*) 

PO - Probabilidade de Ocorrência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada 

 GC - Gravidade da Consequência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  

GR - Graduação do Risco - Fraca; Moderada; Elevada 
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Unidade Orgânica de Desenvolvimento Estratégico (UNODE) 

 

Compete a esta unidade o planeamento estratégico quer ao nível interno, através de atividades 

de gestão de projetos, candidaturas, contratação pública, quer ao nível externo, implementando 

a realização de ações de captação de investimento, acolhimento de empresas, apoio aos 

empresários e ainda dando respostas sociais na inserção de famílias e cidadãos de especial 

vulnerabilidade. 

 

 

AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Descrição das principais 
atividades 

 

Riscos identificados 
 

Classificação 
Riscos (*) 

PO     GC  GR 

Medidas 
Preventivas/Mecanismos de 

Controlo 

UO 
Responsáveis 

 

Instrução de procedimentos com 
vista à celebração de contratos de 
Aquisição de bens/prestação de 
serviços externos e empreitada de 
obras públicas 

Não cumprimento das 
disposições legais bem como as 
peças processuais dos 
procedimentos. 
 
Ausência de imparcialidade nos 
concursos públicos e em 
processos de aquisição de bens 
e serviços 

1 2  Utilizar uma "check list" para 
assegurar que estão a ser 
cumpridas as disposições legais e 
contratuais. 
 
Implementação de medidas de 
organização do trabalho por 
forma a assegurar a rotatividade 
por parte dos técnicos no 
exercício das suas funções 

UNODE 

Centralizar e coordenar todos os 
processos de aquisição de bens e 
serviços 

Fracionamento de despesa 
 
 
Deficiente especificação técnica 
nas peças processuais 
 
 
Falta de imparcialidade nos 
processos de aquisição de bens 
e serviços e nos concursos 
públicos 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

 Assegurar que não existe 
fracionamento de despesa 
 
Verificação ao nível superior das 
especificações técnicas das 
peças processuais 
 
Assegurar a rotatividade dos 
membros do Júri 

UNODE 

Proceder à emissão, programação 
e resolução de pedidos de serviço 
SAS 

Não emissão ou resolução dos 
pedidos de serviço 

1 2  Verificação aleatória por parte 
do dirigente da emissão e 
resolução dos pedidos de serviço 

UNODE 

Analisar e emitir pareceres 
técnicos sobre a concessão de 
apoios sociais 

Ausência de imparcialidade 
potenciada pela intervenção 
sistemática de determinado 
técnico em processos da mesma 
natureza 

1 2  Implementação de medidas de 
organização por forma a 
assegurar a rotatividade dos 
técnicos 

UNODE 

Propor e colaborar na definição de 
estratégias de desenvolvimento 
técnico, económico e social 

Tomada de decisão fora do 
prazo estabelecido 

1 2  Sistema de monitorização com 
atribuição de responsabilidades 

UNODE 

 

(*) 

PO - Probabilidade de Ocorrência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada 

 GC - Gravidade da Consequência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  

GR - Graduação do Risco - Fraca; Moderada; Elevada 
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Unidade Orgânica de Gestão Urbanística e Atendimento (UNOGUA) 

Compete promover a interação com o Munícipe através do Atendimento multicanal, assegurar o 
planeamento e gestão do ordenamento do território e urbanismo e fiscalizar o cumprimento de leis, 
regulamentos e posturas municipais. 

 

AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Descrição das principais atividades 

 

 

Riscos identificados 

 

 

Classificação Riscos (*) 
 
PO          GC         GR 

 

Medidas Preventivas/Mecanismos de 

Controlo 

 

UO 

Responsável 

 

Assegurar o sistema de receção, 

classificação, registo, 

distribuição, digitalização e 

arquivo de toda a 

correspondência e 

documentação 

Extravio de documentos por 

ação humana 

1 2  Digitalização dos documentos e 

inserção no Sistema de Gestão 

Documental Eletrónica Sensibilização 

dos trabalhadores para as 

consequências que advêm do extravio 

de documentos 

UNOGUA 

Realizar o controlo de cobranças 

efetuadas nos centros de 

cobrança, controlando a 

liquidação diária de caixa e os 

depósitos da receita cobrada 

Falta de valores no depósito 

diário da cobrança. 

Omissões e erros dos valores 

inscritos nos resumos diários 

 

1 3  Os valores cobrados são verificados 

diariamente pelo Coordenador 

Técnico. Os valores cobrados são 

remetidos e reportados diariamente à 

Tesouraria que os verifica também 

UNOGUA/UNOGER 

Emitir e controlar os processos 

de faturação e cobrança da 

água, tarifas de saneamento, 

ligação e conservação 

Diferença de valores 

recebidos pela Tesouraria e 

cobrados pela UNOGUA 

2 2  Relatório de cobranças tem que 

apresentar um valor igual ao valor 

enviado pela Tesouraria a cobrar 

diariamente 

UNOGUA/UNOGER 

Assegurar a resolução de 

anomalias de leituras, faturação 

e fraudes 

Atrasar o corte de água por 

falta de pagamento. 

Não proceder ao corte das 

ligações diretas 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 Execução de tabelas de identificação 

das ligações diretas e execução do 

corte por parte dos serviços 

UNOGUA/UNOSUA 

Executar a recolha de leituras, 

de dados e informações 

complementares bem como 

proceder ao registo de situações 

anómalas 

Não execução do serviço ou 

alteração das leituras 

apuradas. 

 

Não informação de situações 

anómalas identificadas 

1 2  Realização de conferências periódicas 

e aleatórias a promover pelo 

Encarregado Operacional 

UNOGUA/UNOSUA 

Realizar os cortes e aberturas de 

abastecimento e novas ligações 

Atrasar ou não proceder aos 

cortes de abastecimento de 

água por falta de pagamento 

1 3  Verificação, aleatória, do 

cumprimento das ordens de serviço 

das aberturas e cortes de água 

UNOGUA/UNOSUA 

Proceder à emissão, 

programação e resolução de 

pedidos de serviço 

Não emissão ou resolução dos 

pedidos de serviço 

1 2  Verificação aleatória por parte do 

dirigente da emissão e resolução dos 

pedidos de serviço 

UNOGUA 

Analisar e emitir pareceres 

técnicos sobre os projetos de 

obras 

Ausência de imparcialidade 

potenciada pela intervenção 

sistemática de determinado 

técnico em processos da 

mesma natureza 

1 2  Implementação de medidas de 

organização por forma a assegurar a 

rotatividade dos técnicos 

UNOGUA 

Fiscalizar obras públicas e 

particulares, no âmbito do das 

empreitadas e RJUE 

Ausência de imparcialidade 

potenciada pela intervenção 

sistemática de determinado 

técnico em processos da 

mesma natureza 

1 2  Implementação de medidas de 

organização por forma a assegurar a 

rotatividade dos técnicos 

UNOGUA 

(*) 

PO - Probabilidade de Ocorrência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada 

 GC - Gravidade da Consequência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  

GR - Graduação do Risco - Fraca; Moderada; Elevada  
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Unidade Orgânica de Cultura, Educação e Desporto (UNOCED) 

Constitui o suporte do município às respostas culturais e à melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes, assegurando a coordenação e a realização de ações nos domínios da educação, 

cultura, turismo, desporto, juventude, comunicação e imagem. 

 

 

AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Descrição das principais atividades 

 

 

Riscos identificados 

 

 

Classificação Riscos (*) 
 
PO          GC         GR 

 

Medidas Preventivas/Mecanismos de 

Controlo 

 

UO 

Responsável 

 

Proceder à emissão, 

programação e 

resolução de pedidos 

RAMA 

Não emissão ou 

resolução dos pedidos 

de serviço 

1 2  Verificação aleatória por 

parte do dirigente da 

emissão e resolução dos 

pedidos  

UNOCED 

Analisar e emitir 

pareceres técnicos sobre 

a concessão de apoios 

culturais/desportivos 

Ausência de 

imparcialidade 

potenciada pela 

intervenção 

sistemática de 

determinado técnico 

em processos da 

mesma natureza 

1 2  Implementação de medidas 

de organização por forma a 

assegurar a rotatividade dos 

técnicos 

UNOCED 

Propor e colaborar na 

definição de estratégias 

de desenvolvimento 

desportivo e cultural 

Tomada de decisão 

fora do prazo 

estabelecido 

1 2  Sistema de monitorização 
com atribuição de 
responsabilidades 

UNOCED 

Executar a recolha de 

dados e informações 

complementares 

relativos à atribuição de 

apoios financeiros 

Não execução do 

serviço apuradas. 

 

Não informação de 

situações anómalas 

identificadas 

1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 Realização de conferências 

periódicas e aleatórias sobre 

pedidos pagos 

UNOCED 

 

(*) 

PO - Probabilidade de Ocorrência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada 

 GC - Gravidade da Consequência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  

GR - Graduação do Risco - Fraca; Moderada; Elevada  
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Unidade Orgânica de Serviços Urbanos e Ambiente (UNOSUA) 

Compete garantir a gestão e controlo das obras do Município, da rede de água, saneamento, 

pluviais e viária, do sistema de recolha de resíduos urbanos, da limpeza de espaços públicos e 

gestão de frota. 

 

AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

Descrição das principais atividades 

 

 

Riscos identificados 

 

 

Classificação Riscos (*) 
 
PO          GC         GR 

 

Medidas Preventivas/Mecanismos de 

Controlo 

 

UO 

Responsável 

 

Analisar e emitir pareceres 

técnicos sobre os projetos de 

obras 

Ausência de imparcialidade 

potenciada pela intervenção 

sistemática de determinado 

técnico em processos da 

mesma natureza 

1 2  Implementação de medidas de 

organização por forma a assegurar a 

rotatividade dos técnicos 

UNOSUA 

Fiscalizar obras públicas, no 

âmbito do das empreitadas  

Ausência de imparcialidade 

potenciada pela intervenção 

sistemática de determinado 

técnico em processos da 

mesma natureza 

1 2  Implementação de medidas de 

organização por forma a assegurar a 

rotatividade dos técnicos 

UNOSUA 

Assegurar a receção e a 

conferência dos bens móveis 

adquiridos 

Desvio ou não fiscalização 

das quantidades e 

qualidades do material 

comprado 

1 3  Verificação por mais do que um 

trabalhador e rotatividade dos 

trabalhadores que rececionam o 

material 

UNOSUA/UNOGER 

Exercer uma ação fiscalizadora 

sobre o modo de utilização da 

frota e zelar pela higiene, 

limpeza e arrumação do parque 

da Unidade, bem como pela 

recolha da frota nas melhores 

condições de segurança 

Cedência de transporte sem 

cumprir a norma instituída 

assim como a utilização 

indevida do mesmo 

1 1  Controlo das viaturas através do 

mapa de quilómetros 

UNOSUA 

Gerir os contratos de 

empreitadas de obras públicas 

Não cumprimento das 

disposições legais bem como 

as peças processuais dos 

concursos 

1 2  Utilizar uma "check list" para 

assegurar que estão a ser cumpridas 

as disposições legais e contratuais 

UNOSUA 

Colaborar com o serviço de 

Contratação Pública na 

instrução de procedimentos 

com vista à celebração de 

contratos de prestação de 

serviços de fiscalização externa 

e de empreitada de obras 

públicas 

Ausência de imparcialidade 

nos concursos públicos e em 

processos de aquisição de 

serviços de fiscalização 

externa 

1 2  Júri composto por vários elementos 

nomeados pela CMA/Presidente sob 

proposta do dirigente 

UNOSUA 

 

(*) 

PO - Probabilidade de Ocorrência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada 

 GC - Gravidade da Consequência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  

GR - Graduação do Risco - Fraca; Moderada; Elevada  
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Gabinete Jurídico e Apoio Administrativo (GJAA) 
 
Compete ao (GJAA) assegurar a direção dos processos administrativos, preparar minutas de 
acordos, protocolos ou contratos a celebrar pelo Município, prestar apoio jurídico, elaborar 
regulamentos, posturas e circulares normativas necessários ao funcionamento dos serviços e 
emitir pareceres de natureza jurídica. 

 

 
AVALIAÇÃO DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Descrição das principais 
atividades 
 

Riscos 
identificados 
 

Classificação 
Riscos (*) 
 
PO     GC    GR 

Medidas 
Preventivas/Mecanismos 
de Controlo 
 

UO 
Responsáveis 
 

Realizar auditorias 
procedimentais de 
conformidade legal, de acordo 
com diretivas superiores 

Ausência 
deliberada de rigor, 
isenção e 
objetividade 

1 2  Supervisão da ação e 
qualidade técnica do 
trabalho pelo dirigente 

GJAA 

Propor e gerir um plano de 
auditoria a atividades de risco 
dos serviços 

Insuficiente 
acompanhamento 
das recomendações 
aprovadas por 
entidades externa 

11   Cumprimento dos prazos de 
elaboração do projeto de 
relatório, contraditório e 
relatório final 

GJAA 

Proceder a sindicâncias, 
inquéritos ou processos de 
meras averiguações que forem 
superiormente determinadas 

Incumprimento de 
prazos. 
 
Revelação indevida 
de informação 

1 
 
 
1 

2 
 
 
3 

 Fundamentação legal e/ou 
processual, com base nas 
evidências recolhidas 

GJAA 

Elaborar e dar parecer jurídico 
sobre projetos regulamentares, 
contratos, protocolos e outros 
documentos bem como elaborar 
as respetivas minutas 

Conflito de 
interesses e 
violação dos 
deveres de isenção 
e imparcialidade 

1 2  Apresentação de escusa ou 
declaração de impedimento 
nos termos previstos na Lei 

GJAA 

Analisar os processos de 
impugnação graciosos ou 
contenciosos que envolvam a 
CMA 

Conflito de 
interesses e 
violação dos 
deveres de isenção 
e imparcialidade 

1 2  Apresentação de escusa ou 
declaração de impedimento 
nos termos previstos na Lei 

GJAA 

Apoiar as UO em todos os 
assuntos que suscitem questões 
de natureza jurídica 

Apreciação 
prioritária de uns 
processos em 
detrimento de 
outros. 
 
Conflitos de 
interesses e 
violação dos 
deveres de isenção 
e de imparcialidade 
 

1 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
2 

 Definição e clarificação das 
situações (excecionais) que 
podem determinar 
derrogações à regra da 
apreciação dos processos 
por ordem de entrada na 
Divisão 
Apresentação de escusa ou 
declaração de impedimento 
nos termos previstos na Lei 

GJAA 

 

 (*) 

PO - Probabilidade de Ocorrência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada 

 GC - Gravidade da Consequência - 1 =Fraca; 2 = Moderada; 3 = Elevada  

GR - Graduação do Risco - Fraca; Moderada; Elevada 
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ANEXO II - DEFINIÇÃO E TIPOS DE CORRUPÇÃO E GLOSSÁRIO 
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Definição e Tipos de Corrupção  

A corrução pode ser sujeita a diversas classificações, mediante as situações em causa. No 

entanto, para existir corrupção, há sempre um comportamento, verificado ou comprometido, 

ou a ausência deste, que, numa dada circunstância e sem prejuízo de responsabilidade civil e 

disciplinar, é suscetível de originar responsabilidade criminal.  

 

Situações de corrupção e infrações conexas 

 

Como se pode manifestar a corrupção  

Comum a todas as previsões legais está o princípio de que não devem existir quaisquer 

vantagens indevidas ou mesmo a mera promessa destas para o assumir de um determinado 

comportamento, seja ele lícito ou ilícito, ou através de uma ação ou uma omissão. Qualquer das 

situações a seguir descritas configura uma situação de corrupção: 

 

• O trabalhador que solicite ou aceite, por si ou por interposta pessoa, vantagem patrimonial ou 

promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, para a prática 

de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela 

solicitação ou aceitação, pratica o crime de corrupção passiva.  

 

• Qualquer pessoa que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 

der ou prometer a funcionário, ou a terceiro, com o conhecimento daquele, vantagem 

patrimonial ou não patrimonial, que a este não seja devida, quer para a prática de um ato ou 

omissão, pratica o crime de corrupção ativa.  

 

Como se podem manifestar as infrações conexas  

Muito próximos da corrupção existem outros crimes igualmente prejudiciais ao bom 

funcionamento das instituições e dos mercados. São eles o suborno, o peculato, o abuso de 

poder, a concussão, o tráfico de influência e a participação económica em negócio. Comum a 

todos estes crimes é a obtenção de uma vantagem ou compensação não devida.  
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Abuso de Confiança – Apropriação ilegítima de coisa móvel que lhe tenha sido entregue por 

título não translativo da propriedade. A pena é agravada se o agente tiver recebido a coisa em 

depósito imposto por lei em razão de ofício, emprego ou profissão, ou na qualidade de tutor, 

curador ou depositário judicial.  

 

Abuso de Poder – Violação de deveres e abuso dos poderes inerentes às suas funções do agente, 

com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra 

pessoa.  

 

Peculato – Apropriação ilegítima do funcionário, em proveito próprio ou de outra pessoa, de 

dinheiro ou qualquer coisa móvel ou imóvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, 

esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções. A pena é agravada se o 

funcionário der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar esses valores ou 

objetos.  

 

Peculato de uso – Fazer uso, por parte de um funcionário, ou permitir que outra pessoa faça 

uso, para fins alheios àqueles a que destinem, de veículos ou de outras coisas móveis de valor 

apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe 

forem acessíveis em razão das suas funções, ou que, sem que especiais razões de interesse 

Corrupção

Abuso de 
Confiança 

Abuso de 
Poder

Peculato

Peculato de 
uso

Participação 
económica 
em negócio 

Concussão

Tráfico de 
influência

Suborno
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público o justifiquem, der a dinheiro público destino para o uso público diferente daquele a que 

está legalmente afetado.  

 

Participação económica em negócio – Comportamento do trabalhador que, com intenção de 

obter, para si ou para terceiro, participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os 

interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, 

administrar, fiscalizar, defender ou realizar. Ou ainda que, por qualquer outra forma, receba, 

para si ou para terceiro, vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a 

interesses de que tinha, por força das suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, 

a disposição, administração ou fiscalização, ainda que sem os lesar, ou que receba, para si ou 

para terceiro, por qualquer forma, vantagem patrimonial por efeito de cobrança, arrecadação, 

liquidação ou pagamento que, por força das suas funções, total ou parcialmente, esteja 

encarregado de ordenar ou fazer, posto que não se verifique prejuízo para a Fazenda Pública ou 

para os interesses que lhe estão confiados.  

 

Concussão – Conduta do trabalhador que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto 

delas decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, 

receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento 

de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, nomeadamente, contribuição, 

taxa, emolumento, multa ou coima.  

 

Tráfico de influência – Comportamento de quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu 

consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial 

ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de 

qualquer entidade pública, ou que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento 

ou ratificação, der ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial às pessoas referidas 

acima.  

 

Suborno – Convencimento ou tentativa de convencer outra pessoa, através de dádiva ou 

promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a prestar falso depoimento ou 

declaração em processo judicial, ou a prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou 

tradução, sem que estes venham a ser cometidos 
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Recomendações contra a corrupção  

 

Com o objetivo de promover a existência de situações de maior transparência, as unidades 

orgânicas devem: 

 

 • Melhorar os sistemas de controlo interno, nomeadamente propondo, com 

regularidade, auditorias aos departamentos /divisões /unidades;  

 

• Promover, entre os seus trabalhadores, uma cultura de responsabilidade e de 

observação estrita de regras éticas e deontológicas;  

 

• Assegurar que os seus trabalhadores estão conscientes dos seus deveres, 

nomeadamente através de formação profissional e da obrigatoriedade de denúncia de situações 

de corrupção;  

 

• Promover uma cultura de legalidade, clareza e transparência nos procedimentos no 

que se refere à admissão de trabalhadores;  

 

• Promover o acesso público e tempestivo à informação que legalmente deva ser 

disponibilizada;  

 

• Atuar respeitando as regras deontológicas inerentes às suas funções;  

 

• Agir sempre com isenção e em conformidade com a lei;  

 

• Atuar de forma a reforçar a confiança dos cidadãos na integridade, imparcialidade e 

eficácia dos poderes públicos; Os trabalhadores não devem:  

 

• Usar a sua posição e os recursos em seu benefício;  

 

• Tirar partido da sua posição para servir interesses individuais, devendo evitar que os 

seus interesses privados colidam com as suas funções públicas;  

 

• Solicitar ou aceitar qualquer vantagem não devida, para si ou para terceiro, como 

contrapartida do exercício das suas funções (caso de ofertas). 
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GLOSSÁRIO  

 

Risco  

Evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de ocorrência e potencial 

consequência negativa na consecução dos objetivos de uma unidade organizacional.  

 

Aceitação de risco  

Decisão que deve acarretar as consequências no caso de o cenário de risco se materializar, 

significado que apesar de o risco não ser eliminado a sua existência e magnitude são conhecidas, 

toleradas e esperadas sem medidas específicas de mitigação.  

 

Comunicação  

Toda a informação e dados necessários para a gestão de risco dirigida a quem tem poder de 

decisão ou a outros atores relevantes.  

 

Categoria do risco  

Uma pontuação usada para classificar a magnitude do risco que é uma combinação das 

pontuações dadas à probabilidade da ocorrência e à gravidade da consequência.  

 

Gestão de risco  

A sistemática e iterativa otimização dos recursos à disposição do dirigente ou gestor do processo 

tendo em consideração a manutenção dos riscos presentes a cada momento dentro dos limites 

previstos no plano.  

 

Plano de Gestão do Risco  

Documento que contém elementos específicos de orientação e planos de implementação 

aplicáveis às unidades orgânicas, incluindo organização, critérios e calendarização.  

 

Processos de gestão do risco  

O conjunto estruturado de todas as atividades relacionadas com a identificação, redução, 

aceitação, monitorização e avaliação dos riscos.  
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Risco global  

Risco resultante da avaliação da combinação dos riscos individuais e o respetivo impacto sobre 

os outros, no contexto da organização.  

 

Prevenção para a minimização do risco  

Implementação de medidas que conduzem à redução da probabilidade ou da gravidade das 

consequências dos riscos.  

 

Risco resolvido  

Risco que foi tornado aceitável. 

 

Risco não resolvido  

Risco para o qual as tentativas de redução do risco não são viáveis, não se podem verificar, ou 

provaram ser mal sucedidas ou um risco que permanece inaceitável.  

 

Risco institucional  

Indicação genérica para os riscos que podem ter consequências em vários serviços da instituição 

e são originados na atividade de um serviço que exerce funções de apoio. Citam-se como 

exemplo os riscos de Infraestruturas, Tecnologia e Qualidade, Recursos Humanos ou Finanças, 

ou atividades legais. Estes riscos são geridos pelos Serviços que lhe deram origem. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA 
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Anexo I 

Declaração sob compromisso de honra relativa à não existência de conflito de interesses, 

incompatibilidades, impedimentos e escusa. 

1. Identificação  

Nome ________________________________________________________________________ 

Residência ____________________________________________________________________ 

Localidade ______________________________ Código Postal __________________________ 

Cartão de Cidadão _____________________________________ 

2. Carreira/Categoria 

3 Funções ____________________________________________________________________ 

Orgânica/Serviço _______________________________________________________________ 

4. Declaração  

Declaro que:  

a) Tenho conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na Lei, 

designadamente:  

1. Na Constituição da República Portuguesa; 

2. No Código do Procedimento Administrativo (art.º. 69º a 76º); 

3. Na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de 

Junho; 

4. No Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração local do Estado, 

ou de qualquer norma prevista em Lei especial e demais em vigor sobre esta matéria Respetivo 

estatuto profissional aplicável; 

b) O exercício das minhas funções não provocará conflito entre o interesse particular e o 

interesse público e que pedirei dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra 

circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua 

conduta.  

c) A informação constante da presente declaração é verdadeira e não há qualquer situação de 

conflito de interesse efetiva, aparente ou possível que seja do meu conhecimento.  

d) Caso venha a encontrar-me em situação de incompatibilidade, impedimento ou escusa, dela 

darei imediato conhecimento ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão ou 

júri de que faça parte.  

 

Alvito, ___ de _______________ de 20___ 

 Assinatura 


