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I – INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO  

 

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

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

âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

 

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, a Recomendação n.º 1/2009, de 1 de Julho 

de 2009, publicada na 2.ª Série do Diário da República n.º 140, de 22 de Julho de 2009, sobre “Planos de 

gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”, que determina que os órgãos máximos das entidades 

gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, deveriam, no prazo de 

90 dias, apresentarem “Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”. 

Tais planos deviam conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

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

conexas; 

b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que previnam a sua 

ocorrência; 

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

órgão dirigente máximo; 

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

Na sequência dessa recomendação o MF aprovou em 16 de fevereiro de 2017 o seu PPRGCIC, o qual foi 

revisto e aprovado em 7 de Novembro de 2019, que comunicou, nos termos do n.º 1.1 da citada 

recomendação, ao CPC, tendo inclusivamente a sua publicitação na sua página eletrónica, seguindo o link: 

 

http://www.cm-funchal.pt/images/transparencia/PPRGCIC/PPRGCIC_revisao_manual_2019_v2.pdf 

 

No seguimento das orientações do CPC, procede-se neste relatório de execução a uma análise da 

implementação do PPRGCIC em 2019, com a avaliação das medidas de prevenção propostas, de forma a 

proceder aos ajustamentos necessários e à apresentação de propostas de melhoria, tendo em conta a 

experiência adquirida. 

Pretendeu-se que o Plano fosse um instrumento dinâmico, que potenciasse não só a implementação de 

políticas anticorrupção, como também a procura contínua de oportunidades de melhoria, com o objetivo de 

distinguir o Município do Funchal como um centro de excelência no âmbito do serviço público à luz destes 

conteúdos. 

 

 

http://www.cm-funchal.pt/images/transparencia/PPRGCIC/PPRGCIC_revisao_manual_2019_v2.pdf
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II – ÂMBITO E OBJETIVOS 

 

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

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

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

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

economias e no normal funcionamento das instituições. 

 

Trata-se, assim, de uma atividade que tem por objetivo salvaguardar aspetos indispensáveis na tomada de 

decisões, e que estas se revelem conformes com a legislação vigente, com os procedimentos em vigor e com 

as obrigações contratuais a que as instituições estão vinculadas. 

 

É certo que muitas vezes a legislação vigente não propicia, de forma fácil, a tomada de decisões sem riscos. 

Com efeito, a legislação a aplicar é muitas vezes burocratizante, complexa, vasta e desarticulada, existindo 

uma excessiva regulamentação, muitos procedimentos e subprocedimentos, o que obstaculiza a criatividade, 

impede uma correta gestão dos meios materiais e dos recursos humanos e potencia o risco do cometimento 

de irregularidades. 

 

O elemento essencial é, pois, a ideia de risco, que podemos definir como a possibilidade eventual de 

determinado evento poder ocorrer, gerando um resultado irregular. A probabilidade de acontecer uma 

situação adversa, um problema ou um dano, e o nível da importância que esses acontecimentos têm nos 

resultados de determinada atividade, determina o grau de risco. 

 

São vários os fatores que levam a que uma atividade tenha um maior ou menor risco. No entanto, os mais 

importantes são: 

• A competência da gestão, uma vez que uma menor competência da atividade gestionária envolve, 

necessariamente, um maior risco; 

• A idoneidade dos gestores e decisores, com um comprometimento ético e um comportamento 

rigoroso, que levará a um menor risco; 

• A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia. Quanto menor a eficácia, maior o risco. 

 

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

da tomada de decisões, uma vez que previne e deteta situações anormais. Os serviços públicos são estruturas 

em que também se verificam riscos de gestão, particularmente, riscos de corrupção e infrações conexas. 

Como sabemos, a corrupção constitui-se como um obstáculo fundamental ao normal funcionamento das 

instituições. 
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No que respeita à Administração Pública em geral e muito particularmente à Administração Autárquica, uma 

das tendências mais fortes da vida das últimas décadas é, sem dúvida, a “abertura” desta à participação dos 

cidadãos, o que passa, designadamente, pela necessidade de garantir, de forma efetiva, o direito à informação 

dos administrados. 

 

Com efeito, exige-se hoje não só que a Administração procure a realização dos interesses públicos, tomando 

as decisões mais adequadas e eficientes para a realização harmónica dos interesses envolvidos, mas que o 

faça de forma clara, transparente, para que tais decisões possam ser sindicáveis pelos cidadãos. 

 

A disponibilização da informação e o princípio do arquivo aberto constituem-se, assim, como uma das formas 

mais fundamentais de controlo da administração por parte dos administrados, uma vez que, por tal via, existe 

a possibilidade de todas as medidas serem analisadas e sindicadas. 

 

Tendo em atenção as considerações antecedentes, o MUNICIPIO DO FUNCHAL, consciente de que a 

corrupção e os riscos conexos são um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições, apresentou 

o seu PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E 

INFRAÇÕES CONEXAS, circunscrito única e exclusivamente à atividade do MF e aplica-se aos membros 

dos órgãos municipais, ao pessoal dirigente e a todos os trabalhadores e colaboradores do Município. 

 

Assim, os objetivos deste relatório vão no sentido de: 

 

1. Verificação do cumprimento e adequação das medidas de prevenção, estipuladas no plano de prevenção 

dos riscos de corrupção e infrações conexas do Município do Funchal; 

2. E do grau da sua consecução e conhecimento dos mecanismos de controlo instituídos em todos os serviços 

do município, em obediência ao princípio da transparência, e do envolvimento dos dirigentes, colaboradores 

e autarcas, na consecução do PPRGCIC, através dos respetivos deveres de vigilância, bem como proceder à 

respetiva avaliação.  
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III – APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS 

Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia  

 

Pelouros: 

o Proteção Civil 

o Bombeiros 

o Finanças 

o Património Móvel 

o Contratação Pública 

o Modernização Administrativa e Qualidade 

o Economia 

 

Unidades orgânicas: 

o Serviço Municipal de Proteção Civil  

o Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal 

o Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 

o Departamento de Recursos Humanos e Modernização Administrativa (exceto a Divisão de 

Recursos Humanos) 

o Departamento de Economia e Cultura (exceto Divisão de Cultura e Turismo e Divisão de 

Mercados) 

o Gabinete de Apoio à Vereação 

o Gabinete de Apoio à Presidência 

o Gabinete de Comunicação e Protocolo 

 

Idalina Perestrelo Luís 

 

Pelouros: 

o Ambiente 

o Salubridade 

o Espaços Verdes 
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o Cemitérios 

o Conservação da Natureza 

o Ciência 

o Proteção Animal 

o Empresa Municipal – FrenteMarFunchal 

 

Unidades orgânicas: 

o Departamento de Ambiente 

o Departamento de Ciência e Recursos Naturais 

o Empresa Municipal Frente MarFunchal 

 

Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes 

Pelouros: 

o Habitação 

o Desenvolvimento Social 

o Educação 

o Igualdade de Género 

o Associativismo 

o Envelhecimento Ativo 

o Cultura e Turismo 

o Empresa Municipal – SocioHabitaFunchal 

 

Unidades orgânicas: 

o Departamento de Educação e Qualidade de Vida (exceto os assuntos associados à Juventude 

e Desporto) 

o Divisão de Cultura e Turismo 

o Empresa Municipal SociohabitaFunchal 
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Bruno Ferreira Martins 

 

Pelouros: 

o Ordenamento do Território 

o Gestão Urbanística 

o Planeamento Urbano 

o Reabilitação Urbana 

o Informação Geográfica 

o Mobilidade Urbana 

o Trânsito 

 

Unidades orgânicas: 

o Departamento de Ordenamento do Território 

o Divisão de Fiscalização Técnica e Urbanística 

 

João Pedro Mendonça Vieira 

 

Pelouros: 

o Assuntos Jurídicos 

o Fiscalização 

o Património Imóvel 

o Licenciamentos 

o Mercados Municipais 

o Juventude e Desporto 

o Democracia Participativa 

o Promoção da Saúde 

o Auditoria Interna 

 

Unidades orgânicas: 

o Departamento Jurídico e Fiscalização (exceto a Divisão de Fiscalização Técnica e Urbanística) 
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o Divisão de Mercados 

o Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo (Quanto aos assuntos associados ao 

pelouro da Juventude e Desporto) 

o Unidade de Democracia Participativa e Cidadania 

o Unidade de Auditoria Interna 

 

Ruben Dinarte Silva Abreu 

 

Pelouros: 

o Obras Públicas 

o Infraestruturas 

o Edifícios e Equipamentos 

o Gestão da Frota 

o Águas e Saneamento Básico 

o Energia 

o Recursos Humanos 

 

Unidades orgânicas: 

o Departamento de Infraestruturas e Equipamentos 

o Águas do Funchal 

o Divisão de Recursos Humanos 

Jorge Miguel do Vale Fernandes  

Joana Carolina Oliveira da Silva 

Nadina Cristina Gonçalves Pereira Mota 

Paula Freitas Menezes 

Ana Rita Senusson Valente Machado de Oliveira Gonçalves 
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Departamento de Recursos Humanos e Modernização 

Administrativa 

César Rosa 

    Divisão de Recursos Humanos Nuno Pereira 

    Loja do Munícipe Catarina Pereira 

    Divisão de Sistemas de Informação João Miguel Gomes 

    Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma A definir 

Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial Leonel Mendonça 

    Divisão de Contratação Pública  Francisco Félix 

    Divisão de Orçamento e Controlo Ricardina Sousa 

    Divisão de Contabilidade  Magda Perestrelo 

    Divisão de Aprovisionamento e Armazéns Dinarte Teixeira 

    Divisão de Receitas e Financiamento A definir 

    Unidade de Gestão de Contratos A definir 

Departamento de Infraestruturas e Equipamentos Duarte Jervis 

    Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal Bernardo Soveral 

    Divisão de Edifícios e Equipamentos Mário Nunes 

    Divisão de Gestão de Frota Rui Ferreira 

    Divisão de Estudos e Projetos José Leonardo Perneta 

Departamento de Ordenamento do Território Cristina Pereira 

    Divisão de Planeamento e Regeneração Urbana Luís Xavier 

    Divisão de Apreciação Urbanística Lino Paixão 

    Divisão de Mobilidade e Trânsito Lívia Silva 

    Divisão de Reabilitação Urbana e Projetos Alexandra Gouveia 

    Divisão de Informação Geográfica Luis Chaves 

Departamento de Ambiente Jordão Soares 

    Divisão de Remoção de Resíduos Graciela Sousa 

    Divisão de Limpeza Urbana Mónica Alexandra Nunes 

    Unidade do Bem-estar Animal Rubina Abreu 

Departamento de Ciência e de Recursos Naturais José Carlos Marques 

    Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos Francisco Andrade 

    Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais Olga Camacho 

    Divisão de Ciência Manuel Biscoito 

Departamento de Educação e Qualidade de Vida Iolanda Lucas 
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    Divisão de Desenvolvimento Social Carla Abreu 

    Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo António Alves 

    Divisão de Educação A definir 

Departamento de Economia e Cultura Raquel Lopes 

     Divisão de Cultura e Turismo Sandra Nóbrega 

     Divisão de Mercados Carla Freitas 

Departamento Jurídico e de Fiscalização Filomena Fernandes 

    Divisão Jurídica Jorge Soares 

    Divisão de Fiscalização  Jerónimo Pina 

    Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística Alice Gouveia 

    Divisão de Contraordenações e Execuções  Celina Alveno 

    Divisão de Licenciamentos Ricardo Pereira 

Águas do Funchal César Fernandes 

    Divisão de Distribuição de Água Margarida Brandão 

    Divisão de Águas Residuais Urbanas Francisco Barradas 

    Divisão de Planeamento, Controlo e Inovação Carlos Miguel Nóbrega 

    Divisão Comercial e Administrativa Luis Miguel Canada 

Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal  Cândido Minas 

Serviço Municipal de Proteção Civil Rui Figueira 

Unidade de Auditoria Interna A definir 

Unidade de Democracia Participativa e Cidadania Ana Paula Santos 

Gabinete de Comunicação e Protocolo A definir 
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IV – RECURSOS INVESTIDOS E METODOLOGIA ADOTADA 

 

A Unidade de Auditoria Interna (UAI) tem dois Técnicos Superiores e um administrativo, estando, desde 

abril de 2018, sem Chefe de Unidade. A escassez de recursos humanos tem condicionado a realização de 

ações de controlo e de acompanhamento da implementação das medidas propostas pelo PPRGCIC para as 

diversas unidades orgânicas.  

Relativamente às instalações, tendo em conta os recursos humanos disponíveis, a UAI tem instalações de 

trabalho adequadas ao exercício da atividade. 

Para a elaboração do presente Relatório, não obstante outros procedimentos, a UAI contactou, via correio 

eletrónico, todos os dirigentes em meados de janeiro de 2020, comunicando-lhes que o relatório de execução 

e acompanhamento do PPRGCIC, relativo ao ano 2019, deveria ser enviado à UAI até 31 de janeiro, de 

acordo com o anexo V do PPRGCIC, contendo evidência de: 

a) Implementação das medidas contidas no Plano com vista à minimização dos riscos identificados; 

b) Identificação de novos riscos detetados, a sua caraterização, o grau de gravidade e as medidas 

propostas com vista à sua mitigação. 

 

A UAI, em posse da informação recolhida, procederia à sua validação e agregação e elaboraria o relatório 

anual de execução do Plano que, entre outros aspetos, deveria refletir a necessidade de atualização/ revisão 

do mesmo. 

 

Atente-se que a Unidade de Auditoria deverá submeter este relatório anual de execução do Plano à apreciação 

da Câmara Municipal até 31 de março do ano seguinte àquele a que diz respeito.  

 

Como as respostas que obtivemos dos serviços foram escassas, prolongamos o prazo do envio do relatório à 

UAI até 15 de fevereiro, através de correio eletrónico enviado a 4 de fevereiro a todos os dirigentes e 

coordenadores funcionais, alertando para as disposições previstas no Plano, a propósito do relatório de 

acompanhamento e execução. 

 

Com o prolongamento do prazo verificou-se uma maior preocupação por parte dos serviços em responder ao 

envio do relatório ou em pedir esclarecimentos sobre algumas situações ou dúvidas que tivessem na 

elaboração do referido documento. 

 

Nesse sentido, realizaram-se vários esclarecimentos, quer em reuniões presenciais, quer via telefone ou ainda 

por correio eletrónico, para que a resposta viesse de encontro ao que era pretendido.  
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Com esta medida conseguiu-se uma resposta, muito satisfatória, dos serviços englobados no PPRGCIC. De 

um total de 47 unidades orgânicas, enviaram o relatório de execução do PPRGCIC, referente ao ano 2019, 

cerca de 35 serviços, o que perfaz uma taxa de resposta da ordem dos 74,4 %.  

 

Enumeram-se, abaixo, os serviços que elaboraram o relatório de execução do PPRGCIC: 

 

- Departamento de Economia e Cultura  

- Divisão de Mercados 

- Divisão de Cultura e Turismo 

- Departamento de Ambiente 

 - Divisão de Remoção de Resíduos 

- Divisão de Limpeza Urbana 

- Unidade do Bem-estar Animal 

- Departamento de Ordenamento do Território 

- Divisão de Mobilidade e Transito 

- Divisão de Reabilitação Urbana e Projetos 

- Departamento de Ciência e de Recursos Naturais 

- Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais 

- Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos 

- Águas do Funchal 

- Divisão de Distribuição de Água 

- Divisão de Águas Residuais Urbanas 

- Divisão Comercial e Administrativa 

- Divisão de Planeamento Controlo e Inovação 

- Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial 

- Divisão de Aprovisionamento e Armazéns 

- Divisão de Contratação Pública 

- Departamento de Recursos Humanos e Modernização Administrativa 

- Loja do Munícipe 

- Divisão de Sistemas de Informação 

- Departamento de Infraestruturas e Equipamentos 

-Divisão de Edifícios e Equipamentos 

- Divisão de Gestão de Frota 
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- Divisão de Estudos e Projetos 

- Divisão de Arruamentos e Espaço Publico Municipal 

- Departamento Jurídico e Fiscalização 

- Divisão de Fiscalização 

- Divisão de Contraordenações e Execuções 

- Divisão de Licenciamentos 

- Divisão de Fiscalização Técnica e Urbanística 

- Gabinete de Apoio à Presidência 

- Gabinete de Apoio à Vereação 

- Gabinete de Comunicação e Protocolo 

- Unidade de Democracia Participativa 

- Unidade de Auditoria Interna 

- Departamento de Educação e Qualidade De Vida 

 - Divisão de Desenvolvimento Social 

 - Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo 

 - Divisão de Educação 
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V – IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS POR UNIDADE ORGÂNICA, MEDIDAS ADOTADAS E GRAU 

DE EXECUÇÂO  

 

  

Supervisionar, apoiar e contribuir para o desenvolvimento do tecido económico local, promovendo e implementando medidas nesse sentido, e contribuir para o 

desenvolvimento cultural e turístico do concelho, implementando a política Municipal adotada nesse âmbito. 

 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Escassez de consistência de 

critérios ou regras para a 

concessão de subsídios e 

apoios aos agentes culturais. 

B 

Implementação do relatório de 

avaliação da atribuição do 

apoio/subsídio. 

Diretora de 

Departamento 

X   Promover, gerir e apoiar 

as atividades culturais do 

Município, seguindo o 

elaborado no Plano de 

Atividades Culturais 

Regulamento de Apoio a 

Atividades de Interesse 

Municipal; 

Pareceres Técnicos validados 

em Reunião de Câmara. 

Implementação de um mecanismo 

que permita informar sobre os 

subsídios atribuídos a cada 

entidade. 

X   

Definição de critérios de apoio aos 

agentes culturais. 
 X   

Apresentação do Relatório de 

Contas Anual. 
Elaboração de normas e protocolos 

de concessão de apoios financeiros 

com discriminação dos tipos de 

atividade cultural e seus valores. 

 X   
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Não deteção e consequente não 

aplicação de “sanções” quando 

há incumprimento ou 

cumprimento por parte do 

beneficiário. 

B 

Implementação do relatório de 

avaliação da atribuição do 

apoio/subsídio. 

Diretora de 

Departamento 

 X   
Regulamento de Apoio a 

Atividades de Interesse 

Municipal; 

Pareceres Técnicos validados 

em Reunião de Câmara. 

Implementação de um mecanismo 

que permita informar sobre os 

subsídios atribuídos a cada 

entidade. 

X   

Promover, gerir e apoiar 

as atividades culturais do 

Município, seguindo o 

elaborado no Plano de 

Atividades Culturais 

Definição de critérios de apoio aos 

agentes culturais. 
 X   

Apresentação do Relatório de 

Contas Anual. 
Elaboração de normas e protocolos 

de concessão de apoios financeiros 

com discriminação dos tipos de 

atividade cultural e seus valores. 

 X   

Não apresentação, pelos 

beneficiários, dos relatórios 

das atividades ou outros 

documentos exigidos pelo 

Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo 

Cultural. 

MB 

Implementação do relatório de 

avaliação da atribuição do 

apoio/subsídio; 

Diretora de 

Departamento 

 X   
Regulamento de Apoio a 

Atividades de Interesse 

Municipal; 

Pareceres Técnicos validados 

em Reunião de Câmara. 

Implementação de um mecanismo 

que permita informar sobre os 

subsídios atribuídos a cada 

entidade; 

X   

Promover, gerir e apoiar 

as atividades culturais do 

Município, seguindo o 

elaborado no Plano de 

Atividades Culturais 

Definição de critérios de apoio aos 

agentes culturais; 
 X   

Apresentação do Relatório de 

Contas Anual. 
Elaboração de normas e protocolos 

de concessão de apoios financeiros 

com discriminação dos tipos de 

atividade cultural e seus valores. 

 X   

- Inexistência de declarações 

de interesses privados dos 

trabalhadores envolvidos nos 

processos de concessão de 

benefícios. 

B 

Implementação de um registo de 

interesse. 
Diretora de 

Departamento 
  X  Falta de oportunidade 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Intervenção em determinado 

procedimento/escolha de 

elementos com relações de 

proximidade, familiares ou de 

parentesco para a realização de 

determinado evento. 

B 

Definição de critério(s) objetivo na 

seleção das entidades, 

nomeadamente, respeitando os 

requisitos necessários para realizar 

esse mesmo evento. 

Diretora de 

Departamento 
  X  Falta de oportunidade 

Por negligência intencional 

e/ou de forma a beneficiar 

terceiros, pode ser omitido ou 

inventariado, determinado 

património em detrimento de 

outro. 

B 

Estabelecer critérios específicos e 

rígidos para cada uma das áreas, de 

modo a que sejam seguidos 

procedimentos equitativos para 

todos os casos. 

Diretora de 

Departamento 
X   

- Promover, gerir e apoiar 

as atividades culturais do 

Município, seguindo o 

elaborado no Plano de 

Atividades Culturais 

Aquisição da Plataforma 

Matriz Net. 

Utilização para fins privados 

de equipamentos/ bens 

municipais. 

B 

Formar/sensibilizar a generalidade 

dos trabalhadores, em áreas como a 

ética, a deontologia, os direitos e 

deveres dos trabalhadores. 

Regulamentar a utilização de 

equipamentos/bens municipais;  

Realização de ações regulares de 

verificação dos bens 

(periodicamente por amostragem/ 

anualmente) – por uma equipa 

exterior no âmbito das auditorias 

externas. 

Diretora de 

Departamento 

 X   

Regulamento do Teatro 

 X   

Inexistência de procedimentos 

e métodos de gestão de bens e 

equipamentos municipais 

emprestados a terceiros e de 

apropriação indevida. 

M 

Elaboração de regulamento interno 

para cedência/empréstimo de bens 

e equipamentos municipais;  

Criação de registos diários e 

relatórios mensais, com supervisão 

do superior hierárquico. 

Diretora de 

Departamento 
X   

- Promover, gerir e apoiar 

as atividades culturais do 

Município, seguindo o 

elaborado no Plano de 

Atividades Culturais 

Formulários de Utilização 

(Teatro). 

Discriminação no atendimento. B 

Elaboração do código de conduta 

aplicável, verificável através do 

número de reclamações. 

Diretora de 

departamento 

 

  X  Falta de oportunidade 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Favorecimento no atendimento 

presencial de munícipes. 
B 

Cumprimento da regra de 

atendimento sequencial de 

munícipes. 

 

  X  Falta de oportunidade 

Desatualização da informação 

junto aos colaboradores. 
M 

Plano de Formação contínua, 

específica na área de atendimento. 
  X  Falta de oportunidade 

Prestação inadequada de 

informação por 

desconhecimento de matérias 

relacionadas com o 

funcionamento do Balcão. 

B 

Levantamento, estatísticas e 

atualização dos processos de 

atendimento.  X   Atualização de dados 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.1.1. Divisão de Cultura e Turismo (DCT)  

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Museus Municipais 

Deficiência ao nível da 

inventariação do património 

de bens móveis. 

M Registo metódico dos factos, sendo que 

todas as operações devem ser reveladas de 

uma forma sistémica e sequencial e todas 

as passagens dos documentos pelos 

diversos sectores deve ficar documentado. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Os factos são transmitidos por 

e-mail ou em informação 

interna registada e digitalizada 

na plataforma Xisconect  

Maior e melhor 

passagem de 

informação 

Auditoria semestral para verificação do 

cumprimento do regulamento de gestão de 

bens móveis. 

  X   

Omissão ou registo incorreto 

do imobilizado corpóreo e 

incorpóreo na aplicação 

informática de inventário e 

cadastro. 

M Cruzamento de informação: integração da 

aplicação informática na área da gestão do 

património com a aplicação da 

contabilidade autárquica. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  O espólio museológico está 

registado na plataforma 

MATRIZ. 

Existem diversas peças de 

LEGADO e outras de recolha 

ou achado arqueológico 

Permite uma 

consulta e 

visualização por 

todos os 

parceiros 

integrantes  do 

MATRIZ 

Divergência entre os registos 

contabilísticos e os registos 

patrimoniais. 

M Verificações Aleatórias e Relatório Anual 

das Divergências Observadas. 

  X  Levantamento anual  Despiste de 

divergência  

Transferência de bens entre 

diferentes serviços 

(localizações) sem 

comunicação e atualização 

do inventário. 

M Implementação de medidas de controlo 

permanente, designadamente de entrada e 

saída de bens. 

 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  Foi criado um plano de 

manutenção do acervo  

 

Menor risco de 

perda/estravio 

Elaboração de comunicado a todos os 

serviços da obrigatoriedade de comunicar 

as transferências de localização dos bens e 

equipamentos. 

 X  Criação de registos a 

comunicar a transferência de 

localização de bens e 

equipamentos. 

Facilidade de 

localização 

Negligenciar 

intencionalmente os 

procedimentos rotineiros, 

B Criar mecanismos de controlo das diversas 

tarefas e responsabilizar diretamente os 

Diretor de 

departamento 

 X  Controlo das tarefas é 

efetuado de acordo com os 

Maior empenho 

na Melhoria dos 

Resultados  
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não implementando uma 

gestão eficaz de todas as 

áreas museológicas. 

funcionários pela concretização das 

mesmas. 

e Chefe de 

divisão 

objetivos definidos no 

SIADAP 

 

Todas as espécies 

museológicas necessitam de 

ver de forma igual, 

assegurada a sua 

conservação. Não o fazer 

intencionalmente, ou 

beneficiar uma espécie em 

detrimento de outras pode 

ser um risco. 

M Criar um eficaz método de controlo geral 

das coleções, tendo para isso um elemento 

responsável por esta área, que deverá 

semestralmente elaborar um relatório 

fazendo o ponto da situação por coleção. 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  A DCT, tem atualmente uma 

colaboradora licenciada na 

área que está responsável pelo 

espólio museológico 

 

Contratação de 

colaborador 

especializado 

Biblioteca Municipal

Discriminação no 

atendimento. 
B 

Realização de reuniões periódicas de 

acompanhamento com os colaboradores da 

Biblioteca e avaliação de eventuais 

reclamações. 

Diretor 

Departamento 

e Chefe 

Divisão 

X   Verificou-se redução no 

número reclamações 

Marcação de 

reuniões por e-mail 

Controlo de receita cobrada. 
B 

Verificação das receitas cobradas por 

superior hierárquico. Utilização da 

aplicação informática para faturação. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Controlo e inexistência de 

falhas na faturação 

Documentos 

enviados e registos 

na aplicação 

informática 

Interesses na compra de 

fundos documentais. 
B 

Inclusão de Nota justificativa nos ajustes 

diretos e Declaração de inexistência de 

conflito de interesses. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Justificação da importância 

da aquisição das propostas 

apresentadas 

E-mails trocados 

com o serviço da 

BMF 

Dificuldade em percecionar 

o impacto de atuação do 

serviço. 

B 
Aperfeiçoamento de ferramentas de 

monitorização e controlo de qualidade. 
Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Melhor controlo do 

funcionamento da BMF 

Registo e 

estatísticas de todas 

as atividades em 

aplicação 

informática 

Teatro Municipal

Insipiência de instrumentos 

que estabeleçam regras de 

cedência de espaços 

culturais. 

B 
Aprovação de molduras regulamentares 

inerentes aos espaços. 
Diretor de 

departamento 

X   Cedência de Espaços 

Culturas de acordo com as 

Normas criadas para o efeito 

Maior clareza na 

atribuição dos 

espaços culturais 



24 
 

e Chefe de 

divisão 

Insuficiência de 

registo/quantificação de 

cedências de espaços a 

títulos de apoio a entidades. 

B 
Desenvolvimento de ferramenta/ 

procedimento de suporte. 
Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Registo na plataforma 

Xisconnect de todos os 

pedidos de cedência de 

espaço 

Maior controlo 

Intervenção em determinado 

procedimento/ escolha de 

elementos com relações de 

proximidade, familiares ou 

de parentesco para a 

realização de determinado 

evento 

B 
Definição de critério (s) objetivo(s) na 

seleção das entidades, nomeadamente, 

respeitando os requisitos para realizar esse 

mesmo evento. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior Variedade de 

Espetáculos. 

Aumento de 

espetadores 

Venda de bilhetes sem 

registo na aplicação 

informática de gestão de 

bilheteira 

B 
A presença de pelo menos dois funcionários 

na bilheteira. 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   

Controlo da bilheteira por superior 

hierárquico. 

 

X   Verificação em tempo real 

das vendas efetuadas 

Maior controlo 

Controlo das vendas pela aplicação 

informática. 

 

X   Gestão automática e em 

tempo real das vendas.  

-Melhoria do 

serviço 

Turismo

Conflito de interesses na 

contratação de Grupos de 

música e de animação. 

M Articulação de forma mais eficaz na 

contratação dos grupos com a Divisão de 

Contratação Pública. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   

Não disponibilização de 

informação útil, em tempo 

oportuno, dificultando o 

acesso à informação por 

parte de cidadãos/ empresas. 

B Formar/ sensibilizar e responsabilizar a 

generalidade dos trabalhadores, em áreas 

como a ética, a deontologia, os direitos e 

deveres dos trabalhadores, os modelos de 

gestão e serviço público, a modernização 

administrativa, entre outras. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   

Existência de situações em 

que os beneficiários não 

juntam todos os documentos 

M  Implementação de um sistema de gestão 

documental. 

Diretor de 

departamento 

  X   
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necessários à instrução do 

processo ou não 

apresentação de instrumento 

que garanta a aplicação 

regular do benefício 

(contrato, protocolo, entre 

outros). 

Elaboração de Protocolos sempre que 

necessário e revisão de contratos, com 

previsão expressa da não atribuição de 

apoio financeiro caso o agente cultural não 

apresente toda a documentação solicitada. 

e Chefe de 

divisão 

  X   

Inexistência de uma 

avaliação à posterior do 

nível de qualidade dos 

serviços adquiridos. 

B Apresentação, em tempo, por parte do 

promotor, de relatório de ação. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   

Elaboração de check-list de 

procedimentos, tendo em vista a avaliação 

das prestações de serviço. 

  X   

 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

 

Outras informações relevantes: 
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5.1.2. Divisão de Mercados (DM)  

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Inexistência de autorizações 

para o exercício da atividade 

de feirante, venda ambulante 

e concessão do direito de 

ocupação dos Mercados 

Municipais. 

M 

Manutenção de sistemas 

de gestão documental que 

evidencie a equidade dos 

procedimentos. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão  

  

X 

  

Tratamento discriminatório, 

ocupação abusiva de espaços 

de venda. 

M 

Sensibilização dos 

colaboradores e 

verificação periódica dos 

espaços. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X 

  Menos abuso indevido de 

espaços. 

Notificação interna 

Aplicação de coima em 

caso do uso abusivo dos 

espaços. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

  X   

Deficiências no controlo da 

cobrança de impostos, taxas, 

licenças e outras receitas. 

M 

Aplicação do Regulamento 

de Taxas e Licenças; 
Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X 
 

 

Em conformidade com a tabela de 

taxas e outras receitas municipais. 
Faturação  

Emissão de faturação 

apenas na aplicação 

informática (ERP); 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 

X 

 

 

Menos atrasos nos pagamentos de 

rendas. 

Notificação interna 

Depósito bancário dos 

valores de receita arrecadada 

por funcionários do serviço. 
MA 

O transporte dos valores 

até aos bancos deverá ser 

efetuado por uma entidade 

de segurança privada 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

  

X 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

 

Ineficácia da 

segurança das 

pessoas nos 

eventos.  

 Melhorar as 

acessibilidades 

aos espaços onde 

se realizam os 

eventos.  

Chefe de Divisão 

de Mercados  

X  

 

B 

Melhorar as 

acessibilidades aos espaços 

onde se realizam os 

eventos. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

  

X 

  

 

Utilização de alimentos 

impróprios para consumo 

 

B 

Verificação dos alimentos 

antes de confecionados por 

um técnico de saúde. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

  

X 
  

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Cumplicidade entre os 

colaboradores e cidadãos na 

apresentação de projetos 

A 
Formação / sensibilização 

para a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

colaboradores 

Chefe de 

Unidade 

X   Não houve cumplicidade entre os 

colaboradores e cidadãos 

Realização de ação de 

formação/sensibilização para 

a ética, a deontologia, os 

direitos e deveres dos 

colaboradores 

 

Intervenção direta em 

determinado procedimento 

com algum tipo de 

proximidade para benefício 

de uma das partes 

A 
 

Formação/sensibilização 

para a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

colaboradores. 

 

 

Chefe de 

Unidade 

X   Não houve intervenção direta em 

nenhum procedimento com nenhum 

tipo de relação de proximidade para 

benefício de nenhuma parte  

Realização de ação de 

formação / sensibilização 

para a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

colaboradores. 

 

 

Declaração de inexistência 

de interesses ou reservas. 
X   Não houve intervenção direta em 

nenhum procedimento com nenhum 

tipo de relação de proximidade para 

benefício de nenhuma parte 

Declaração de inexistência 

de interesses, reservas, 

incompatibilidades, 

impedimentos e escusa. 

 

Adulteração dos dados para 

benefício de interesses 

privados 

M 
 

Declaração de inexistência 

de interesses ou reservas. 

Chefe de 

Unidade 

X   Não houve adulteração de nenhuns 

resultados. 

Declaração de inexistência 

de interesses, reservas, 

incompatibilidades, 

impedimentos e escusa. 

 

 

Não cumprimento das 

normas do Orçamento 

Participativo 

B 
 

Formação adequada. 

 

 

Chefe de 

Unidade 

X    

As normas do Orçamento 

Participativo foram cumpridas. 

Realização de ação de 

formação sobre as normas 

do Orçamento Participativo. 

 

 

Desenvolvimento de uma 

checklist com indicação das 

regras e princípios a 

cumprir. 

X   As normas do Orçamento 

Participativo foram cumpridas. 

Checklist com indicação das 

regras e princípios a cumprir 

nos encontros participativos 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

em concreto e em cada 

edição do OP, em geral. 

 

Divulgação indevida de 

informação a terceiros 

MA 
Controlo de acessos 

informáticos no sistema de 

participação municipal. 

Chefe de 

Unidade 

X   Não houve divulgação indevida de 

informação a terceiros. 

Não houve acesso 

informático ao sistema de 

participação municipal. 

Formação/sensibilização 

para a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

colaboradores. 

X   Não houve divulgação indevida de 

informação a terceiros. 

Realização de ação de 

formação / sensibilização 

para a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

colaboradores. 

Deficiente definição de 

critérios para a aceitação de 

projetos para o Orçamento 

Participativo 

B 
Revisão das Normas do 

Orçamento Participativo. 

Definição de critérios 

objetivos, claros e 

quantificáveis. 

Chefe de 

Unidade 

X   Procedeu-se a uma definição de 

critérios para aceitação de projetos 

para o Orçamento Participativo na 

revisão das normas. 

Revisão das normas do 

Orçamento Participativo, 

com definição de critérios 

objetivos, claros e 

quantificáveis. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  

* O PPRGCIC foi divulgado internamente aos colaboradores? Sim 

De que forma? 

Foi entregue um exemplar em formato papel a cada colaboradora e explicado o seu conteúdo numa reunião de trabalho 
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Implementar a política de ciência do município, faze 

r investigação científica e ciência para a comunidade, gerir e divulgar os equipamentos municipais afetos à Ciência, assegurar a gestão de áreas de interesse 

regional para a conservação da natureza, a preservação da biodiversidade e da defesa da paisagem, supervisionar, gerir e planear as áreas verdes e os recursos 

naturais do município, zelar pela salubridade e saúde pública e promover as políticas de defesa dos animais. 

 

5.3.1. Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos (DJEVU) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Alterações às 

programações anuais 

previstas. 

MB Definição clara de 

prioridades na 

programação de atividades 

anuais 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Reorganização das prioridades. Celeridade na 

concretização 

Deficiência de meios 

humanos e materiais. 

MA Recrutamento de pessoal e 

aquisição de materiais e 

equipamentos. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Abertura de concurso para assistente 

operacional (jardineiro) e técnico 

superior. 

Concurso a decorrer 

Recebimento de 

gratificações. 

B Sensibilização para regras 

do Código de Conduta, 

constantes no Código 

Deontológico da Função 

Pública, junto dos 

assistentes operacionais e 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Diminuição do risco.   Esclarecimento e 

informação das 

respetivas regras 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

análise de eventuais 

reclamações. 

Utilização indevida de 

equipamentos e materiais 

afetos ao serviço do 

município para trabalhos 

privados (ex.: jardinagem). 

B 
Criação de um armazém, 

no horto municipal, 

equipado com um sistema 

informático de registo de 

entradas e saídas de 

produtos e meios 

mecânicos; Realização de 

inventários de 

equipamentos. 

 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Maior controlo  Base de dados 

informatizada; 

Relatório de utilização 

de viaturas 

Utilização indevida de 

plantas para fim que não o 

benefício público. 

B Verificação periódica da 

base de dados de entradas 

e saídas de plantas. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Maior controlo Base de dados de 

controlo de saída de 

plantas 

Promiscuidade com 

potenciais fornecedores de 

bens e serviços. 

M 
Definição de diferentes 

níveis de intervenção: 1º 

nível (execução) / 2º nível 

(verificação); Verificação 

detalhada do caderno de 

encargos. 

 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Maior controlo Aplicação do sistema 

de convite a 3 

fornecedores no 

mínimo para 

apresentação de 

propostas; Consulta 

preliminar ao mercado 

Falhas na correta instrução 

dos projetos com 

implicações ao nível da 

execução das obras. 

B Desenvolvimento de um 

sistema de certificação de 

projetos internos. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Maior taxa de sucesso Análise cuidada pelos 

diferentes técnicos da 

Divisão 

Dispensar a revisão de 

projetos. 

MB Verificação e validação, 

por diferentes 

intervenientes. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Maior controlo Análise cuidada pelos 

diferentes técnicos da 

Divisão 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Apreciação prioritária de 

uns processos em 

detrimento de outros. 

B Apenas por indicação 

expressa, do responsável 

da divisão, para processos 

que, atendendo aos prazos 

de decisão inerentes aos 

mesmos ou às respetivas 

temáticas, carecem de 

apreciação prioritária. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Efetivação das respetivas indicações 

garantindo o cumprimento dos prazos 

Solicitação de recursos 

humanos técnicos 

Receção de material não 

conforme com o 

requisitado. 

B Acompanhar a receção do 

material adquirido, 

conferindo e verificando a 

conformidade das espécies 

com o encomendado. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Redução de falhas Verificação cuidada e 

avaliação do material 

adquirido 

Conflito de interesses 

colocando em causa a 

transparência dos 

procedimentos/ pareceres. 

M Consolidação de 

informações / pareceres 

preparatórios de atos de 

decisão com o superior 

hierárquico imediato. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Inexistência de conflitos de interesse  Realização de 

informações / pareceres 

Desconhecimento de 

algumas reclamações ou 

queixas. 

B 
Registar em base de dados 

todas as queixas e 

reclamações; 

Dar conhecimento das 

reclamações ao superior 

hierárquico; 

Elaboração de relatórios 

anuais, informação com 

todas as queixas/ 

reclamações apresentadas 

por tipo, frequência e 

resultado, bem como todas 

as averiguações efetuadas. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Redução de falhas Registo de todas as 

entradas de 

reclamações 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Falta de resposta atempada 

em relação a reclamações 

ou queixas. 

B As informações dos 

relatórios devem ser 

entregues em primeira mão 

ao legítimo superior 

hierárquico. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Menor ocorrência de queixas Elaboração de 

relatórios dirigidos ao 

superior hierárquico 

Falta de uma gestão 

centralizada para 

acompanhamento de 

denúncias ou reclamações. 

B Promover a centralização 

da receção das 

reclamações, evitando a 

duplicação da entrada, por 

diferentes locais/canais. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Maior centralização da receção de 

reclamações 

Base de dados 

Ausência/ deficiência na 

aplicação da tabela de 

taxas, preços e outras 

receitas municipais. 

M Definir procedimentos e 

cumprimento de preçários 

estabelecidos (por 

regulamento municipal). 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X   Redução de falhas na aplicação da 

tabela de taxas 

Sistema de gestão de 

faturação 

Possibilidade de falhas nos 

procedimentos de gestão e 

controlo das receitas 

cobradas nos cemitérios. 

M Monitorização de um 

sistema de gestão regulado 

por manual de 

procedimentos e 

validação/verificação por 

mais do que um 

funcionário ou superior 

hierárquico, das receitas 

cobradas. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Aumento da supervisão / verificação 

pelo coordenador do serviço dos 

cemitérios 

Sistema de gestão 

faturação 

Promiscuidade entre 

trabalhadores e agentes 

funerários. 

M 
Formação, sensibilização, 

informação e 

aconselhamento periódico 

dos trabalhadores 

cemiteriais visando a 
tomada de consciência do 

risco. 

Chefe de 

Divisão 
X   Maior sensibilização visando uma 

tomada de consciência do risco 

Inexistência de 

situações que possam 

colocar em causa a 

possibilidade de 

ocorrer conflito de 

interesses 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 
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5.3.2. Divisão de Conservação da Natureza e Recursos Naturais (DCNRN) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Propostas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Emitir comprovativos/ 

certificados de ações não 

desenvolvidas. 

B 

Sensibilização para regras 

do Código de Ética, 

constantes no Código 

Deontológico da Função 

Pública. 

 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

 

 

  

X 

Não se aplica. 

As ações de sensibilização são efetuadas 

por funcionários do Parque, contemplando 

um power point, a sensibilizar para os 

cuidados a ter na conservação da natureza.  

 

Favorecimento ou exclusão de 

entidades/empresas na 

realização de ações de 

formação. 

B 

 

Divulgação das medidas de 

forma diversificada com 

vista ao conhecimento dos 

grupos a atingir. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

 

  

X 

Não se aplica. 

As ações de sensibilização são efetuadas 

por funcionários do Parque, a todas as 

pessoas que solicitam, contemplando um 

power point, a sensibilizar para os 

cuidados a ter na conservação da natureza.  

 

Conflito de interesses colocando 

em causa a transparência dos 

procedimentos/ pareceres. 

M 

Consolidação de 

informações/ pareceres 

preparatórios de atos 

decisórios com superior 

hierárquico imediato. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

 

X 

  Os pareceres emitidos são  submetidos aos 

superiores hierárquicos. 

Informação em arquivo. 

Ausência de recursos 

financeiros para garantir as 

condições de segurança do 

Parque. 

MA 

Elaboração de 

Candidaturas a projetos 

financiados por entidades 

externas. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão/Chefe 

de Unidade 

X 

  O projeto de “limpeza de espécies 

invasoras e reflorestação” está em curso 

minimizando a probabilidade de incêndios 

no PECOF. Por outro lado, o projeto de 

“Apoio à prevenção do Parque contra 

incêndios florestais” possibilitou a 

aquisição de diversos equipamentos e 

materiais.  

Informação em arquivo. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Propostas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Inadequada vigilância do parque 

Ecológico para prevenção do 

risco de incêndios e outras 

catástrofes naturais. 

MA 

Recrutamento de pessoal 

técnico para vigilância e 

limpeza no parque. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

 

X 

  Estão a ser elaboradas fichas de trabalho 

com evidência de registo da vigilância 

efetuada. 

Informação em arquivo no 

que se refere à vigilância e 

trabalhos efetuados nos 

percursos pedestres ao 

longo do Parque. 

Inexistência de instrumentos de 

ordenamento florestal e da 

segurança da Comunidade em 

geral. 

MA 

Elaboração do Plano 

Florestal. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão/Chefe 

de Unidade 

X   Plano de Gestão Florestal concluído. Foi a 

discussão pública, publicitado no site do 

Município, e apresentado publicamente 

numa sessão pública.  

Em arquivo devidamente 

documentado com noticias 

publicitadas. 

Formação aos técnicos 

para combate a incêndios. 

X   Houve formação em combates florestais 

ministrado pelo Serviço Regional de 

Proteção Civil a 16 colaboradores do 

Parque. 

Realização de ações de 

sensibilização e de 

preservação da natureza. 

X   Realizaram-se diversas ações de 

sensibilização aos visitantes do Parque.  

Utilização indevida de 

equipamentos e materiais afetos 

ao serviço do município para 

trabalhos privados. 

B 

-Criação de um armazém 

equipado com um sistema 

informático para registo de 

entradas e saídas de 

produtos e meios 

mecanicos. 

-Realização de Inventários 

de equipamentos. 

 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão/Chefe 

de Unidade 

 

X 

 Maior controlo nos equipamentos com 

mias evidências nos responsáveis pela 

utilização dos equipamentos e materiais. 

 

Registo de entradas e 

saídas de produtos e meios 

mecânicos em registo 

informático (excel). 

Em arquivo. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 
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Gerir os recursos humanos do Município, em todas as suas vertentes, desde o recrutamento e seleção até à aposentação, promover e coordenar medidas de 

modernização administrativa dos serviços, e supervisionar a área de informática. 

 

5.4.1. Loja do Munícipe (LM) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Discriminação/favorecime

nto no atendimento de 

munícipes. 

B Observação dos princípios 

do código de conduta 

aplicável, verificável 

através do número de 

reclamações. 

 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 

 

 

 

X   

 

 

 

SGQ 

 

 

 

Cumprimento da regra de 

atendimento sequencial de 

munícipes e das 

legalmente definidas para 

o atendimento 

preferencial. 

X   Cumprimento da regra de atendimento 

sequencial e do atendimento prioritário. 

Sistema de Gestão de 

Senhas (Bloom) 

Desatualização da 

informação junto aos 

colaboradores. 

M Comunicação atempada a 

todos os colaboradores, 

que fazem atendimento ao 

público, da atualização da 

informação.  

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X 

 

 

 

  

 

 

 

SGQ 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Plano de Formação 

contínua, específica na 

área de atendimento, 

contemplando o universo 

de trabalhadores 

municipais que, no 

exercício de funções, 

atendem público. 

 X  Consolidação de formação na área do 

atendimento. 

SGQ 

Prestação inadequada de 

informação por 

desconhecimento de 

matérias relacionadas com 

o funcionamento dos 

serviços municipais/ áreas 

de intervenção municipal. 

M Formação contínua nas 

aplicações informáticas de 

gestão.  

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Formação contínua nas aplicações 

informáticas de gestão.   

SGQ 

Definição prévia das 

responsabilidades de cada 

um dos intervenientes. 

 

 X  Definição prévia das responsabilidades 

de cada um dos intervenientes. 

SGQ 

Levantamento, diagnóstico 

e atualização dos 

processos de atendimento. 

 X  Levantamento, diagnóstico e 

atualização dos processos de 

atendimento. 

SGQ 

 

Falta de critérios objetivos 

das regras de abertura e 

registo da 

correspondência. 

MB Subscrição do Código de 

Ética. 

 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X 

 

 

 Subscrição do Código de Ética. 

 

 

 

 

XisConnect 

Digitalização e 

desmaterialização de 

processos. 

 X  Digitalização e desmaterialização de 

processos. 

 

 

XisConnect 

Informação desadequada 

dos colaboradores. 

B Formação adequada aos 

colaboradores. 

Diretor de 

Departamento 

 X  Formação adequada aos colaboradores. SGQ 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

e Chefe de 

Divisão 

Falta de confidencialidade 

no registo/ tratamento da 

informação 

B Formar / sensibilizar e 

responsabilizar a 

generalidade dos 

funcionários, em áreas 

como a ética, a 

deontologia, os direitos e 

deveres dos funcionários. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Subscrição do Código de Ética 

 

SGQ 

- Conflito de interesses no 

registo/ tratamento da 

correspondência 

B Formar / sensibilizar e 

responsabilizar a 

generalidade dos 

funcionários, em áreas 

como a ética, a 

deontologia, os direitos e 

deveres dos funcionários. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 X  Subscrição do Código de Ética SGQ 

Falta de um Documento 

Normativo onde sejam 

Definidas as Regras e 

Metodologias. 

MB Subscrição do Código de 

Ética. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

 

 

 

X  Subscrição do Código de Ética. SGQ 

Revisão do Manual 

Qualidade de 

Atendimento. 

X   Renovação da Certificação do Sistema 

de Gestão da Qualidade. 

SGQ 

Falta de um sistema de 

gestão integrado. 

B Criação e/ou adaptação da 

plataforma informática 

para o efeito. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

  X   

Redução da qualidade do 

serviço prestado ao 

munícipe. 

B Garantir o cumprimento 

dos processos constantes 

no Sistema de gestão da 

Qualidade. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Divisão 

X 

 

 

  Não existência de não conformidades 

que ponham em causa a redução da 

qualidade do serviço prestado. 

SGQ 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

  

 

 

 

 

 

 

Dar seguimento às 

sugestões e deficiências 

identificadas. 

X   Todas as sugestões e deficiências são 

tratadas no SGQ. 

SGQ 

 

Adulteração da marcação 

das presenças nas sessões 

da Assembleia Municipal 

e nas Reuniões de 

Câmara. 

B Introdução de um sistema 

eletrónico de controlo de 

presenças. 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

 X   Criação de uma plataforma para o 

efeito na Assembleia Municipal.  

Já instituído para as Reuniões de 

Câmara. 

 

 

Intranet 

Erro na elaboração de 

documentos (ex. Atas). 

B Ações regulares de 

verificação, correção e 

validação de documentos 

por, pelo menos, duas 

pessoas. 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

 X  Processo contínuo.  Documentação das 

Atas 

Presença de falsas 

informações, erros, 

omissões e pouca clareza 

A Definição de modelos de 

resposta pré-definidos. 

Diretor de 

Departament

o  

X   Modelos de resposta e de formulários 

definidos à priori.  

Documentação de 

apoio à gestão 

Uso de linguagem clara, 

precisa e sem 

ambiguidade. 

X   Modelos de resposta e de formulários 

definidos à priori. 

Documentação de 

apoio à gestão 

Fraco rigor no 

cumprimento de prazos de 

resposta. 

M Prazos definidos para 

responder às solicitações; 

 

Diretor de 

Departament

o 

 X  Atualização do software de gestão de 

solicitações ao Arquivo Municipal. 

HelpDesk Arquivo 

Responsabilização dos 

intervenientes. 

 X  Atualização do software de gestão de 

solicitações ao Arquivo Municipal 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Falta de controlo sobre os 

originais que necessitam 

de tramitar internamente. 

MA Instrumento de 

monitorização e controlo 

interno do documento 

original. 

Diretor de 

Departament

o 

 X   

 

 

Base de dados de 

gestão de documentos 

 

 

 

 

 

 

XisConnect; E-mail; 

Pastas Partilhas; 

Utilização de software de 

gestão de documentação 

para tramitação dos 

documentos. 

X   Digitalização e desmaterialização de 

processos. 

Indefinição das 

responsabilidades de cada 

um dos intervenientes nos 

processos. 

B Definição prévia das 

responsabilidades de cada 

um dos intervenientes. 

Diretor de 

Departament

o 

X   Definição prévia das 

responsabilidades de cada um dos 

intervenientes; 

Sistema de Gestão 

Interna 

Deterioração ou extravio 

de documentos causada 

por ação humana ou causa 

natural. 

A Cumprimento de regras de 

manuseamento de 

documentos com valor 

histórico e arquivístico. 

Diretor de 

Departament

o 

 X   Regulamento interno 

do Arquivo Municipal 

Digitalização dos 

documentos e inserção no 

Sistema de Gestão 

Documental. 

 X    

Erros de classificação dos 

documentos na Gestão 

Documental. 

B Verificação de 

documentos por 

amostragem. 

Diretor de 

Departament

o 

X   Subscrição do novo Código de 

Classificação. 

 

Código de 

Classificação da 

Documentação 

Arquivística das 

Autarquias Locais 

Falta de salvaguarda de 

documentos municipais 

com valor histórico e 

B Cumprimento das regras 

definidas em legislação 

especial aplicável, quanto 

Diretor de 

Departament

o 

 X  Todas as regras aplicadas carecem de 

parecer superior, salvaguardando 

assim qualquer erro de interpretação.  

Portaria de Gestão de 

Documentos 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

arquivístico. à identificação, 

organização e 

manuseamento de 

documentos. 

Destruição de 

documentos sem 

cumprimento dos prazos 

de eliminação. 

M Verificação de 

documentos por 

amostragem. 

Diretor de 

Departament

o 

 X  Em execução. Portaria de Gestão de 

Documentos 

Utilização e conservação 

de documentos indevida 

ou inadequada. 

M Ações regulares de 

verificação do 

cumprimento das regras 

de manuseamento e 

utilização dos 

documentos. 

Diretor de 

Departament

o 

X   Definição prévia das regras de 

manuseamento e utilização da 

documentação. 

Sistema de Gestão 

Interna 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.4.2. Divisão de Sistemas de Informação (DSI) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Divulgação indevida de 

informação a terceiros. 

M 
Formar/sensibilizar e 

responsabilizar a 

generalidade dos 

funcionários em áreas 

como a ética, a 

deontologia, os direitos 

e deveres dos 

funcionários; 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  

 

 

 

 

 

Um único sistema de controlo de acessos 

e registo de utilizadores com credencias 

de acesso à rede e aplicações 

informáticas; 

 

Utilização do Active 

Directory para 

autenticação de 

utilizadores nas 

diferentes aplicações; 

Gestão de permissões 

e acessos por 

aplicação 

informática; Formação dos 

funcionários de forma 

a inteirarem-se dos 

cuidados a ter aquando 

do manuseamento de 

informação eletrónica 

e da importância da 

confidencialidade das 

palavras-chave; 

 X  Informação de utilizadores e autenticação 

centralizada; 

Organização dos utilizadores por 

orgânica;  

 

Acesso aos Servidores 

restrito apenas ao 

pessoal que faz a sua 

manutenção; 

 X  O acesso aos servidores é restrito ao 

pessoal do DSI; 

Implementação de 

politicas e 

permissões de 

acesso; 

Preferencialmente, 

toda a documentação 

deverá ser remetida 

eletronicamente via 

Email ou SGD, de 

forma assegurar a 

autenticação por cada 

destinatário; 

X   Pedidos de acesso a aplicações ou todas 

as ações que influenciam diretamente o 

acesso a informação privilegiada, são 

efetuados somente por responsáveis dos 

serviços; 

Os pedidos são 

processados 

unicamente através 

do sistema de 

HelpDesk 

implementado; 

Implementação de 

fechaduras biométricas 

 X  Controlo de acessos com registo e gestão 

dos mesmos; 

Implementado um 

sistema de controlo 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

e câmaras de vigilância 

nas Salas de 

Servidores. Todos os 

acessos em horário 

laboral e pós-laboral 

deverão ficar 

registados numa base 

de dados. 

Sala dos servidores com controlo de 

acesso duplo, sendo necessário o cartão e 

código de acesso; 

de acessos restrito 

por zonas, através de 

leitor biométrico, 

cartão ou código; 

Eliminação indevida de 

dados ou privação de acesso 

aos mesmos. 

M Ativação de todos os 

alertas possíveis e 

controlo de acessos 

para operações de 

eliminação de dados; 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Organização dos utilizadores por 

orgânica;  

Criação de grupos de utilizadores e 

politicas de acesso; 

 

Utilização do Active 

Directory para 

autenticação de 

utilizadores nas 

diferentes aplicações; 

Gestão de permissões 

e acessos por 

aplicação 

informática; 

Restrição da permissão 

de eliminação de dados 

ao número mínimo de 

pessoas possível; 

 X  

Não atualização e utilização 

não otimizada das aplicações 

existentes. 

B Ações de formação 

periódicas, quer com a 

instalação de novas 

versões, quer para 

melhorar a utilização 

das ferramentas. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Sistemas atualizados com as versões 

mais recentes após testes efetuados em 

ambiente controlado de forma a 

minimizar eventuais incompatibilidades e 

outros potenciais riscos. 

Adoção de solução 

que permite 

despoletar 

atualizações dos 

equipamentos através 

da rede informática;  

Acesso não diferenciado às 

aplicações informáticas. 

M Controlo dos perfis de 

acesso a cada uma das 

aplicações 

informáticas de acordo 

com as necessidades 

efetivas do utilizador; 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Um único sistema de controlo de acessos 

e registo de utilizadores com credencias 

de acesso à rede e aplicações 

informáticas; 

Mecanismos de autenticação utilizando o 

Active Directory; 

Utilização do Active 

Directory para 

autenticação de 

utilizadores nas 

diferentes aplicações; 

Gestão de permissões 

e acessos por 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Validação e 

atualização periódica 

dos acessos às 

aplicações 

informáticas de acordo 

com o perfil de cada 

utilizador. 

X 

Organização dos utilizadores por 

orgânica;  

Criação de grupos de utilizadores e 

politicas de acesso; 

 

 

aplicação 

informática; 

Ausência de 

interoperabilidade 

A Avaliação da 

possibilidade de 

integração aplicacional 

de forma a evitar-se a 

redundância e 

inconsistência da 

informação 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Otimização dos sistemas e consistência 

de dados; 

Eliminação de operações e informação 

redundante nas aplicações informáticas; 

Sincronização de dados entre aplicações; 

Desenvolvimento e adoção de novas 

soluções informáticas tendo em conta a 

interligação entre sistemas já existentes; 

Criação de mecanismos que permita de 

forma transparente e imediata a partilha 

de informação entre várias aplicações 

informáticas; 

 

Aplicação de gestão 

de entidades 

centralizada 

interligada com todos 

as aplicações que 

necessitam de dados 

de entidades; 

Disponibilização de 

webservices, sistema 

de gestão 

documental; 

 

Utilização de licenças em 

número superior ao 

contratado e/ou utilização 

indevida de software não 

licenciado. 

A Controlo do número de 

licenças utilizadas e da 

instalação de 

programas 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Controlo de todo o software que é 

instalado nos equipamentos informáticos; 

Inventário de software e licenciamentos 

nos equipamentos da CMF; 

Instalação de software efetuada somente 

por utilizadores com permissões de 

administração. 

Aplicação de 

helpdesk e 

inventariação do 

parque informático e 

software instalado 

em cada 

equipamento; 
Monitorização 

periódica aleatória do 

uso indevido de 

ferramentas não 

licenciadas 

X 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Aquisição de software 

alternativo/obrigatorie

dade da utilização 

sempre que possível de 

ferramentas de 

software livre. 

X 

Monitorização dos equipamentos ligados 

à rede informática da CMF. 

Adoção de mecanismos de inventariação 

do software instalado em cada 

equipamento; 

Atualização de software através da rede; 

Incumprimento dos planos de 

manutenção periódica de 

equipamentos e sistemas. 

B Programação de 

intervenções 

específicas para 

salvaguarda de todo o 

sistema informático. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Garantia de operacionalidade dos 

equipamentos e sistemas; 

Definição de planos de manutenção 

periódicos e de testes;  

Adoção de mecanismos de alerta para 

eventuais falhas dos sistemas, tais como 

fim de vida das baterias ou avarias em 

unidades de armazenamento. 

 

Plano de suporte e 

manutenção de 

UPS’s; 

Testes programados 

ao gerador; 

Notificação através 

de email para grupo 

especifico de 

manutenção de 

sistemas; 

Falha de apoio aos 

utilizadores. 

MB 
Os pedidos de apoio 

devem ser 

formalizados através da 

plataforma informática 

-“helpdesk”; 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Os pedidos de suporte são efetuados 

diretamente pelos utilizadores numa 

plataforma de helpdesk; 

 

Aplicação de 

helpdesk; 

Alocar os recursos 

humanos necessários e 

possíveis para a 

obtenção de tempos de 

resposta aceitáveis; 

X   Os técnicos estão aptos a dar resposta às 

diferentes tipificações dos pedidos 

submetidos via helpdesk; 

Existe mecanismos de notificação  para a 

equipa, dos pedidos submetidos; 

Propor o reforço da 

equipa quando, após 

esgotadas as 

possibilidades de 

afetação de recursos 

 X  
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

existentes, não for 

possível atingir tempos 

de resposta aceitáveis. 

Indisponibilidade de 

servidores e outros recursos 

informáticos (rede, 

aplicações, comunicações). 

A 
Elaboração e 

cumprimento de 

planos de manutenção 

de hardware/software; 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Sistema informático mais fiável e 

estável; 

Adoção de sistemas de alta 

disponibilidade; 

Redundância na rede informática; 

 

Infraestrutura de rede 

e de servidores blade, 

permitindo a 

virtualização dos 

sistemas; Existência de soluções 

de virtualização que 

permitam a 

redundância do 

hardware 

X 

Atribuição indevida de 

permissões/credenciais de 

acesso aos sistemas de 

informação, originando a não 

salvaguarda da mesma. 

M 
Definição do 

responsável por cada 

sistema e aplicação. 

 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Organização dos utilizadores por 

orgânica; 

Registo de todos os pedidos de 

permissões efetuados pelas chefias e 

através da plataforma de helpdesk.  

Criação de grupos de utilizadores e 

politicas de acesso. 

Utilização do Active 

Directory para 

autenticação de 

utilizadores nas 

diferentes aplicações; 

Gestão de permissões 

e acessos por 

aplicação 

informática; 

Definição dos 

privilégios de 

administração a 

atribuir a cada 

elemento da Divisão 

de Sistemas de 

Informação. 

 X  Definição de uma politica de acessos da 

equipa do DSI conforme a sua área de 

atuação; 

Gestão de permissões 

e acessos; 

Todas as alterações às 

permissões de um 

funcionário devem ser 

solicitadas por escrito 

 X  Pedidos de acesso a aplicações ou todas 

as ações que influenciam diretamente o 

acesso a informação privilegiada, são 

Os pedidos são 

processados 

unicamente através 

do sistema de 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

(ex. email) pelo 

superior hierárquico e 

confrontadas 

periodicamente 

efetuados somente por responsáveis dos 

serviços; 

 

HelpDesk 

implementado; 

Formar/sensibilizar e 

responsabilizar a 

generalidade dos 

funcionários em áreas 

como a ética, a 

deontologia, os direitos 

e deveres dos 

funcionários. 

 X  São dadas indicações aos utilizador como 

proceder em determinadas situações; 

Envio de 

informações por 

email. 

Rever política de 

atribuição de 

permissões de acessos 

aos sistemas de 

informação. 

 X  Criação de grupos de utilizadores e 

politicas de acesso; 

Utilização do Active 

Directory para 

definição de grupos 

de utilizadores e 

acessos; 

Elaboração das normas 

internas para acesso e 

uso do sistema 

informático 

 X  Criação de uma base de conhecimento 

interna, 

Classificar a 

informação de acesso 

restrito e divulgá-la 

pelos trabalhadores. 

 X  Criação de grupos de utilizadores e 

politicas de acesso, restringido 

automaticamente o acesso à informação 

não autorizada. 

Utilização do Active 

Directory para 

autenticação de 

utilizadores nas 

diferentes aplicações; 

 

Ausência de monitorização 

dos Sistemas, com vista à 

prevenção e deteção de 

anomalias de funcionamento, 

M Atribuição de 

responsabilidades de 

monitorização de 

sistemas e rede. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Filtragem de correio eletrónico, mais 

eficiente. 

Firewall, Antivírus e 

sistema de filtragem 

de correio eletrónico; 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

e/ou falhas/ intrusões na rede 

informática que implique a 

perda de dados. 

Tipificação de riscos e 

falhas, bem como os 

respetivos 

procedimentos de 

resolução ou 

minimização ou plano 

de contingência. 

 X  

Definição de regras mais restritas a nível 

de firewall. 

Adoção de novos equipamentos mais 

eficientes na deteção de intrusões e 

análise de mensagens de correio 

eletrónico com conteúdos potencialmente 

intrusivos. 

Monitorização de alertas despoletados 

pela gestão centralizada do antivírus. 

Sistemas de controlo 

de acesso à rede 

informática. 

 X  

Inexistência de programas e 

procedimentos para garantia 

da segurança da informação. 

M Programação de 

aquisição de 

programas destinados à 

salvaguarda de 

confidencialidade da 

informação e 

otimização das 

aplicações existentes. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Organização dos utilizadores por 

orgânica;  

Criação de grupos de utilizadores e 

politicas de acesso; 

Utilização do Active 

Directory para 

autenticação de 

utilizadores nas 

diferentes aplicações; 

Gestão de permissões 

e acessos por 

aplicação 

informática; 

Falta de informação dos 

dados a assegurar. 

B Alertar e 

responsabilizar os 

utilizadores pela falta 

de comunicação à DSI 

dos dados a guardar. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Definição de pastas de partilha por 

serviço, de forma a armazenar os dados 

de forma segura e com garantia de 

backups;  

Medidas preventivas e de sensibilização 

aos utilizadores de que a informação a 

salvaguardar deverá ser armazenada nos 

servidores e não localmente; 

Pastas de 

armazenamento de 

informação nos 

servidores, 

organizadas por 

orgânica e tipo de 

conteúdo; 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Incumprimento do plano de 

backups. 

M 
Definição de 

responsáveis e 

respetivo 

escalonamento. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Efetuado backups diários, semanais e 

mensais; 

Criação de um plano de backups; 

Backups de dados/informação crítica e de 

máquinas virtuais; 

Medidas preventivas e de sensibilização 

aos utilizadores de que a informação a 

salvaguardar deverá ser armazenada nos 

servidores e não localmente; 

Aquisição de unidades de backup mais 

eficientes e eficazes, capazes de lidar 

com um volume grande de informação; 

 

Backups em file 

system e unidade de 

backup em tapes; 

Registo de 

incumprimento e 

responsabilização. 

 X  

Ausência de verificação do 

estado dos dados e respetivos 

suportes de armazenamento 

(tapes, entre outros). 

A Registo de operações 

de verificação de 

backups, testes de 

reposição e 

responsáveis. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Efetuado backups diários, semanais e 

mensais;  

Reutilização das unidades de 

armazenamento; 

Backups em file 

system e unidade de 

backup em tapes; 

Perda de informação crítica. M Execução semestral do 

plano de cópias de 

segurança e testes de 

reposição. 

 

 

 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Capacidade de restaurar dados e 

sistemas;  

Criação de um plano de backups; 

 

Backups em file 

system e unidade de 

backup em tapes; 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Acesso à informação por 

pessoal não autorizado. 

M 
Os suportes deverão 

ficar acondicionados 

em cofres específicos 

para estes fins e com 

resistência a fogo, água 

e intrusão e com acesso 

controlado. 

 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Um único sistema de controlo de acessos 

e registo de utilizadores com credencias 

de acesso à rede e aplicações 

informáticas; 

Informação de utilizadores e autenticação 

centralizada; 

Organização dos utilizadores por 

orgânica;  

Mecanismos de autenticação utilizando o 

Active Directory; 

Criação de grupos de utilizadores e 

politicas de acesso; 

Gestão de acessos personalizada por 

aplicação; 

Utilização do Active 

Directory para 

autenticação de 

utilizadores nas 

diferentes aplicações; 

Gestão de permissões 

e acessos por 

aplicação 

informática; Um plano de 

replicação de dados 

para assegurar que 

toda a informação é 

arquivada de forma 

organizada e em 

intervalos previamente 

determinados; 

 X  

Cópias protegidas por 

palavra-chave e/ou 

encriptação de forma a 

assegurar que a 

informação permaneça 

confidencial. 

 X  

Ausência de 

Interoperabilidade 

B Teste às 

funcionalidades 

desenvolvidas de modo 

a detetar erros ou 

incoerências de dados. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Desenvolvimento e adoção de novas 

soluções informáticas tendo em conta a 

interligação entre sistemas já existentes; 

 

Aplicação de gestão 

de entidades 

centralizada 

interligada com todos 

as aplicações que 

necessitam de dados 

de entidades; 

Disponibilização de 

webservices, sistema 

Implementação de 

mecanismos 

automáticos de deteção 

de possíveis erros ou 

inconsistência na 

estrutura de dados. 

 X  Testes efetuados às aplicações e 

funcionalidades desenvolvidas, de forma 

a minimizar situações imprevisíveis e de 

eventuais erros de implementação; 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

 
de gestão 

documental; 

Desenvolvimento de 

aplicações tendo em 

conta os sistemas já 

existentes, quer de 

autenticação ou de 

utilização de recursos 

já existentes tais 

como a gestão 

documental. 

Desenvolvimento das 

aplicações de forma 

integrada com vários 

sistemas existentes. 

 X  Criação de mecanismos que permita de 

forma transparente e imediata a partilha 

de informação entre várias aplicações 

informáticas; 

Acessos indevidos ou 

exploração de 

vulnerabilidades dos sites 

que ponham em risco a 

integridade dos mesmos. 

M 
Efetuar atualizações de 

segurança das 

plataformas CMS 

(Content Management 

System). 

 

Diretor/Chef

e de Divisão 

 X  Atualizações periódicas das plataformas 

CMS utilizadas na disponibilização dos 

websites, de forma a minimizar 

vulnerabilidades conhecidas. 

Plataformas CMS 

capazes de identificar 

e alertar eventuais 

atualizações 

pendentes. 

Criar acessos 

diferenciados de forma 

a restringir o acesso e 

alteração da 

informação. 

 X  Criação de acessos restritos à gestão de 

informação de cada website. 

 

Sistema de 

autenticação 

diferenciados de 

acesso às áreas de 

administração de 

conteúdos. 

Desenvolvimento de 

aplicações à medida e 

de caracter exclusivo 

para que o código não 

seja de acesso livre 

evitando possíveis 

 X  Desenvolvimento das próprias aplicações 

de utilização interna pelos serviços. 

Utilização de 

frameworks no 

desenvolvimento das 

aplicações; 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

ataques às aplicações 

desenvolvidas. 
Utilização de 

funcionalidades das 

frameworks, que 

permitem registar 

todas as interações 

dos utilizadores: 
Monitorização 

periódica de registos e 

logs de acesso às 

aplicações. 

 X  Desenvolvimento de funcionalidades que 

permitem registar todas as acções 

efectuadas pelos utilizados. 

Quebras nas comunicações 

de dados e voz na rede 

interna. 

M 
Disponibilizar sistemas 

alternativos e 

redundantes de forma a 

colmatar possíveis 

falhas. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Disponibilização de vários pontos de 

acesso à internet, utilizando diferentes 

operadores, com redundância de 

conectividade (failover). 

Ligações redundantes 

e de diferentes 

operadores (ISP). 

 

 

Adotar mecanismos de 

monitorização e 

sincronização. 

X   Sistema de firewall com regras bem 

definidas de acordo com as restrições 

implementadas no tipo de acesso a 

determinados recursos da internet. 

Utilização de firewall 

com politicas de 

acesso em grupos 

bem definidos. 

Disponibilizar mais do 

que uma ligação de 

acesso à internet. 

X   Disponibilização de vários pontos de 

acesso à internet, utilizando diferentes 

operadores, com redundância de 

conectividade (failover). 

Ligações redundantes 

e de diferentes 

operadores (ISP). 

 

Quebras nas comunicações 

da rede wireless de conexão 

remota. 

M Adotar mecanismos de 

monitorização e 

sincronização da rede. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Identificação e esquematização dos 

pontos de conectividade de rede remota. 

Representação 

esquematizada da 

rede remota que 

identifica através de 

alertas, eventuais 

falhas num 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

determinado ponto da 

rede. 

Utilização de 

aplicativos que 

permitem saber o 

estado e qualidade 

das antenas rádio. 

Nos pontos 

intermédios de ligação 

instalar UPS’s de 

forma a manter o 

sistema funcional 

mesmo em caso de 

falha de energia 

elétrica. 

X   Instalação de unidades de energia 

alternativa (UPS) de modo a manter os 

equipamentos de rede operacionais, em 

caso de quebra de energia nos pontos 

intermédios da rede. 

UPS’s nas redes 

remotas com sistema 

de monitorização de 

alarmística. 

Permitir acesso a 

recursos remotos de 

modo relativamente 

transparente aos 

utilizadores e sem 

degradação percetível 

de desempenho. 

 X  Identificados pontos críticos da rede, 

nomeadamente dos locais suscetíveis a 

interferências, relativamente à 

massificação da utilização das redes Wi-

Fi em determinadas frequências, 2,4Ghz 

e 5 Ghz. 

Substituição de 

antenas WiFi com 

características de 

funcionais em 

frequências fora do 

espectro 2,4Ghz e 

dos 5Ghz; 

Instalação de 

conectividade em 

fibra em sites 

remotos de modo 

eliminar quebras e 

lentidão de acesso 

aos recursos da rede. 

Acessos indevidos à rede 

interna. 

M 
Adotar mecanismos de 

acesso e de 

autenticação à rede 

interna seguros. 

Diretor/Chef

e de Divisão 

X   Definição de grupos de acesso 

específicos à rede interna. 

Utilização do Active 

Directory para 

definição de grupos 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 

Resultados obtidos Evidências I EC NI 

Definir perfis de 

acesso. 
X   Definição de grupos de acesso 

específicos à rede interna. 

de acesso específicos 

à rede informática. 

Monitorização e 

registo de logs de 

acesso. 

X   Configuração de servidor VPN com 

possibilidade de monitorização dos 

acessos. 

Equipamentos de 

segurança da rede 

que monitorizam os 

acessos; 

Legenda: 1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes: 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Realização de ações que não 

criam valor para a organização. 

B Elaboração do Plano 

Anual de Auditoria 

Interna. 

 

Chefe de 

Unidade 

X   Plano anual de auditoria com 

definição das auditorias a realizar 

com base em diretrizes 

superiores. 

Plano anual de 

auditoria 

Substituição formal de 

ações em plano, pelas 

ações extraplano 

superiormente 

determinadas. 

 

X   Não cumprimento das auditorias 

propostas no Plano Anual de 

auditoria. 

E-mails ou 

comunicação de 

substituição enviada 

por superior 

hierárquico. 

Incumprimento de prazos e 

perda da oportunidade da ação. 

M Aquisição de software 

específico de Auditoria 

Interna. 

 

Chefe de 

Unidade 

  X   

Aproveitamento de 

oportunidades de redução 

do tempo de auditoria, 

mediante a realização de 

auditorias mais 

direcionadas. 

 

X   As atividades decorreram dentro 

dos prazos pré-estabelecidos no 

Plano anual. 

Calendário das 

atividades 

desenvolvidas. 

Não execução ou execução 

diversa das recomendações e 

planos de ação definidos no 

relatório de auditoria. 

MB Incluir no plano anual as 

‘auditorias de 

seguimento/acompanham

ento’ aos serviços já 

auditados; 

 

 X   Verificação do cumprimento das 

recomendações. 

Plano anual de 

auditoria interna. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Efetuar ‘auditorias de 

acompanhamento’ de 

acordo com plano 

devidamente aprovado. 

 X    

Ausência de independência e 

imparcialidade do auditor 

interno. 

M Rotatividade entre os 

membros da bolsa de 

auditores internos. 

Chefe de 

Unidade 

  X  Falta de recursos 

humanos impossibilita 

a rotatividade. 

Desconhecimento das queixas 

ou reclamações do livro de 

munícipes. 

B Propôr o registo de todas 

as queixas e reclamações 

em base de dados 

Chefe de 

Unidade 

X   Maior controlo nas respostas ao 

munícipe e em tempo útil. 

Aplicação de gestão 

documental - 

Xisconnect 

Elaborar mensalmente 

estatística com indicação 

de todas as 

queixas/reclamações 

recebidas por unidade 

orgânica. 

X   Maior controlo e informação 

sobre o número de reclamações 

que entram por serviço e a 

causa/motivo das mesmas. 

Email enviado 

mensalmente à 

Presidência com a 

estatística mensal. 

Revelação indevida de 

informação. 
B Subscrição do código de 

ética. 

Chefe de 

Unidade 

X   Sigilo na informação tratada no 

serviço. 

 

Supervisão da ação pelo 

dirigente. 

X   Tomada de conhecimento pelo 

superior hierárquico. 

E-mails enviados à 

Presidência. 

Incumprimento de prazos dos 

serviços na análise das 

reclamações pondo em causa o 

tempo limite de resposta 

imposto pela legislação em 

vigor. 

M Supervisão da ação pelos 

dirigentes. 

 X   Tomada de conhecimento pelo 

superior hierárquico. 

E-mails enviados à 

Presidência e 

dirigentes. 



57 
 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Inexistência de monitorização 

das recomendações aprovadas 

no PPRGCIC. 

M Realização de ações de 

acompanhamento de 

implementação de 

medidas (follow-up). 

  X    

Dificuldade na obtenção de 

dados. 

A Reforço do pedido de 

dados. 

 

Chefe de 

Unidade 

X   Disponibilização de mais 

informação. 

Informação/email 

enviado. 

Comunicação superior do 

não envio da informação. 

X   Tomada de conhecimento pelos 

superiores hierárquicos. 

Informação/email 

enviado. 

Não implementação das 

recomendações por falta de 

meios. 

A Sensibilização da gestão 

de topo para a necessidade 

de implementação das 

ações corretivas face ao 

risco associado. 

  X   Informação/email 

enviado. 

Legenda: 1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes: 
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Superintender, gerir e coordenar o planeamento urbano, a reabilitação e a regeneração urbana, a gestão urbanística e a política municipal de mobilidade em 

conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

5.6.1. Divisão de Mobilidade e Transito (DMT) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Discricionariedade na 

elaboração de estudos ou 

planos para favorecimento 

de determinado 

interveniente. 

 

B 

 

Fundamentação 

sustentada das soluções 

propostas. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

X 

   

- Não foram detetadas 

situações de favorecimento. 

 

- Sistema de Gestão 

Documental 

 

Promover a articulação 

e intervenção com 

outras unidades 

orgânicas. 

X   Incremento de articulação da 

DMT com outros serviços 

camarários. 

- Reuniões de trabalho 

- Emissão de pareceres 

- Pedidos de colaboração. 



59 
 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Cumplicidade entre os 

intervenientes na formação 

dos planos e os 

interessados. 

B Implementação de 

medidas de organização 

do trabalho de forma a 

assegurar a rotatividade 

e variabilidade, por 

parte dos técnicos. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   - Não foi detetado a 

cumplicidade entre os 

intervenientes na apreciação 

e decisão e os interessados. 

 

- Fraca rotatividade de 

técnicos no desenvolvimento 

dos trabalhos por falta de 

recursos humanos. 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da 

DMT, pela escassez de 

recursos humanos; 

 

- Sistema de Gestão 

Documental, no qual os 

processos são distribuídos para 

o “Grupo Pareceres”, com a 

referência ao técnico que irá 

efetuar o tratamento/análise. 

 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Div. De 

Contratação Pública). 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Formar/sensibilizar a 

generalidade dos 

trabalhadores, em áreas 

como a ética, a 

deontologia, os direitos 

e deveres dos 

trabalhadores, s 

modelos de gestão e 

serviço público, a 

modernização 

administrativa, entre 

outras. 

X   - Os trabalhadores são 

continuamente sensibilizados 

para a prática da ética e 

valores para a boa gestão e 

serviço público. 

 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Div. De 

Contratação Pública) 

Recrutamento de 

pessoal técnico. 

 X  - Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários 

para a DMT, nomeadamente 

1 Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

A DMT dispõe apenas de 3 

técnicos superiores, sendo 

que um trata-se da Chefe da 

Divisão. 

(Div. De Recursos Humanos) 

- Concurso público de 

contratação de funcionários 

Défice de estudos 

adequados para efeitos de 

elaboração dos projetos. 

A Consagração de critérios 

internos que 

determinem e delimitem 

a realização e dimensão 

dos estudos necessários. 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   

 

 

- Procedimentos concursais 

 

- Contratação de consultores 

especializados na área da 

mobilidade 

 

- Investigação realizada pelos 

- Código de Estrada 

 

- PDM 

 

- Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável 

 

- Plano de Ação em Logística 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

técnicos para 

desenvolvimento dos 

projetos 

 

- Autoformação dos técnicos 

para desenvolvimentos dos 

projetos 

 

- Formação dos técnicos para 

desenvolvimentos dos 

projetos 

 

 

- Fundamentação dos 

projetos e estudos com base 

na legislação, regulamentos e 

planos em vigor  

Urbana na cidade do Funchal 

 

- Estratégia Semafórica da 

Rede de Sinalização Luminosa 

no Município do Funchal   

 

- Normas internas para 

colocação de Lombas 

 

- Regulamento do Transporte 

Público de Aluguer 

em Veículos Ligeiros de 

Passageiros 

Transporte em Táxi — do 

Município do Funchal 

(publicado em Diário da 

República, 2.ª série — N.º 149 

— 3 de agosto de 2018) 

 

- Regulamento geral das taxas, 

outras receitas e 

Licenças municipais do 

município do Funchal 

 

- Postura Geral das Zonas de 

Estacionamento Automóvel 

Reservado 

a Moradores no Município do 

Funchal 

 

- Regulamento de utilização 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

dos parques de 

estacionamentos públicos e 

urbanos do Concelho do 

Funchal. 

Recrutamento de 

pessoal técnico para 

elaboração e 

acompanhamento dos 

estudos e projetos. 

 X  - Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários 

para a DMT, nomeadamente 

1 Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

A DMT dispõe apenas de 3 

técnicos superiores, sendo 

que um trata-se da Chefe da 

Divisão. 

(Div. De Recursos Humanos) 

 

- Concurso público de 

contratação de funcionários 

Acumulação de funções 

privadas por parte dos 

técnicos e dirigentes. 

M 

Implementação de 

medidas de organização 

do trabalho de forma a 

assegurar a rotatividade 

e variabilidade, por 

parte dos técnicos. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   

 

 

- Não foram detetadas 

situações de favorecimento. 

 

- Não foram detetados casos 

de acumulação de funções 

privadas por parte dos 

técnicos e dirigentes 

 

- Escassez de meios humanos 

 

- Fraca rotatividade de 

técnicos no desenvolvimento 

dos trabalhos por falta de 

recursos humanos 

 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da 

DMT, pela escassez de 

recursos humanos; 

 

- Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários para 

a DMT, nomeadamente 1 

Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

 (Div. De Recursos Humanos) 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

  

- Sistema de Gestão 

Documental, no qual os 

processos são distribuídos para 

o “Grupo Pareceres”, com a 

referência ao técnico que irá 

efetuar o tratamento/análise. 

 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Divisão de 

Contratação Pública). 

Formar/ sensibilizar a 

generalidade dos 

trabalhadores, em áreas 

como a ética, a 

deontologia, os direitos 

e deveres dos 

trabalhadores, s 

modelos de gestão e 

serviço público, a 

modernização 

administrativa, entre 

outras. 

X   Os trabalhadores são 

continuamente sensibilizados 

para a prática da ética e 

valores para a boa gestão e 

serviço público. 

 

 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Divisão de 

Contratação Pública). 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Transparência nos 

processos internos com 

envolvimento de mais 

que uma pessoa. 

X    

- Sistema de Gestão 

Documental, no qual os 

processos são distribuídos 

para o “Grupo Pareceres”, 

com a referência ao técnico 

que irá efetuar o 

tratamento/análise. 

 

- Escassez de meios humanos 

 

- Fraca rotatividade de 

técnicos no desenvolvimento 

dos trabalhos por falta de 

recursos humanos 

 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da 

DMT, pela escassez de 

recursos humanos; 

 

- Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários para 

a DMT, nomeadamente, 1 

Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. (Divisão De Recursos 

Humanos) 

 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov,  pela Divisão de 

Contratação Pública). 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Não disponibilização de 

informação útil em tempo 

oportuno, dificultando o 

acesso à informação por 

parte de cidadãos/ 

empresas. 

M Recrutamento de 

pessoal técnico para 

responder às 

solicitações. 

 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X   

- Dificuldades no 

processamento do elevado 

número de solicitações 

 

- Dificuldades em prestar e 

disponibilizar informação em 

tempo útil  

 

- Escassez de meios humanos 

 

- Fraca rotatividade de 

técnicos no desenvolvimento 

dos trabalhos por falta de 

recursos humanos 

 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da DMT, 

pela escassez de recursos 

humanos; 

 

- Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários para a 

DMT, nomeadamente 1 

Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

 (Div. De Recursos Humanos) 

 

- Sistema de Gestão 

Documental, no qual os 

processos são distribuídos para 

o “Grupo Pareceres”, com a 

referência ao técnico que irá 

efetuar o tratamento/análise. 

Justificação 

fundamentada por parte 

dos técnicos. 

 X  - Procedimentos concursais 

 

- Contratação de consultores 

especializados na área da 

mobilidade 

 

- Investigação realizada pelos 

técnicos para 

desenvolvimento dos 

projetos 

- Código de Estrada 

 

- PDM 

 

- Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável 

 

- Plano de Ação em Logística 

Urbana na cidade do Funchal 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

 

- Autoformação dos técnicos 

para desenvolvimentos dos 

projetos; 

 

- Formação dos técnicos para 

desenvolvimentos dos 

projetos; 

 

 

- Fundamentação dos 

projetos e estudos com base 

na legislação, regulamentos e 

planos em vigor. 

- Estratégia Semafórica da 

Rede de Sinalização Luminosa 

no Município do Funchal   

 

- Normas internas para 

colocação de Lombas 

 

- Regulamento do Transporte 

Público de Aluguer 

em Veículos Ligeiros de 

Passageiros 

Transporte em Táxi — do 

Município do Funchal 

(publicado em Diário da 

República, 2.ª série — N.º 149 

— 3 de agosto de 2018) 

 

- Regulamento geral das taxas, 

outras receitas e 

Licenças municipais do 

município do Funchal 

 

- Postura Geral das Zonas de 

Estacionamento Automóvel 

Reservado 

a Moradores no Município do 

Funchal 

 

- Regulamento de utilização 

dos parques de 

estacionamentos públicos e 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

urbanos do Concelho do 

Funchal. 

Planeamento deficiente dos 

procedimentos de 

contratação de aquisição de 

serviços e fornecimento de 

materiais e equipamentos 

M Implementação de um 

sistema estruturado de 

avaliação de 

necessidades.  

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  - Dificuldades de 

implementação de sistemas 

estruturantes de avaliação de 

necessidades 

 

- Dificuldades na montagem 

de base de dados com 

informação relevante sobre 

aquisições anteriores 

 

- Articulação e validação dos 

procedimentos pela Divisão 

de Contratação Pública 

 

- Fraca rotatividade de 

técnicos no desenvolvimento 

dos trabalhos por falta de 

recursos humanos 

 

- Alertas da plataforma 

AcinGov 

 

 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da DMT, 

pela escassez de recursos 

humanos 

 

- Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários para a 

DMT, nomeadamente 1 

Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

 (Div. De Recursos Humanos) 

 

 

 

Articulação e validação 

dos procedimentos pela 

divisão com 

competências na área da 

contratação. 

X   - Articulação E validação dos 

procedimentos pela Divisão 

de Contratação Pública 

 

- Peças concursais validadas 

pela Divisão de Contratação 

Pública 

 

 

- Declaração de inexistência de 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Div. De 

Contratação Pública) 

 

Existência de conflitos de 

interesses que ponham em 

causa a transparência dos 

procedimentos 

M Articulação e validação 

dos procedimentos pela 

divisão com 

competências na área da 

contratação. 

 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X    

- Articulação E validação dos 

procedimentos pela Divisão 

de Contratação Pública 

 

- Não foram detetados 

conflitos de interesses que 

ponham em causa a 

transparência dos 

procedimentos 

 

- Fraca rotatividade de 

técnicos no desenvolvimento 

dos trabalhos por falta de 

recursos humanos 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Div. De 

Contratação Pública) 

 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da DMT, 

pela escassez de recursos 

humanos 

 

- Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários para a 

DMT, nomeadamente 1 

Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

 (Div. De Recursos Humanos) 

 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Div. De 

Contratação Pública). 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

 

 

- Obtenção de 

declarações de 

interesses privados dos 

técnicos. 

X    - Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Div. De 

Contratação Pública) 

 

Controlo deficiente dos 

prazos 

M - Acompanhamento dos 

procedimentos pela 

divisão com 

competências na área da 

contratação. 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   - Articulação E validação dos 

procedimentos pela Divisão 

de Contratação Pública 

 

- Não foram detetados 

conflitos de interesses que 

ponham em causa a 

transparência dos 

procedimentos 

 

- Fraca rotatividade de 

técnicos no desenvolvimento 

dos trabalhos por falta de 

recursos humanos 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da DMT, 

pela escassez de recursos 

humanos 

 

- Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários para a 

DMT, nomeadamente 1 

Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

 (Div. De Recursos Humanos) 

 

- Declaração de inexistência de 

conflito de interesses 

(Concursos publicados no 

AcinGov, pela Div. De 

Contratação Pública) 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

- Reforço do controlo 

interno para garantia do 

cumprimento dos 

prazos. 

X   - Articulação E validação dos 

procedimentos pela Divisão 

de Contratação Pública 

 

Alertas plataforma AcinGov 

Ineficiência na análise do 

processo, com ausência de 

informação legal e 

procedimental 

sistematizada de forma 

clara e objetiva. 

M Fundamentação 

sustentada das soluções 

propostas para apoio a 

uma correta decisão. 

  X   

- Falta de técnicos superiores 

 

- Recurso a estagiários sem 

formação em Mobilidade e 

Trânsito; 

 

- Assistentes técnicos com 

dificuldades significativas ao 

nível das competências 

técnicas e formação adequada 

 

- Foram efetuadas 

comunicações aos superiores 

hierárquicos acerca das 

dificuldades de gestão da DMT, 

pela escassez de recursos 

humanos; 

- Encontra-se a decorrer 

concurso público para 

admissão de funcionários para a 

DMT, nomeadamente 1 

Geografo e 2 Engenheiros 

Civis. 

 (Div. De Recursos Humanos) 

 

Aplicação das normas e 

legislação em vigor. 

X   - Procedimentos concursais 

 

- Contratação de consultores 

especializados na área da 

mobilidade 

 

- Investigação realizada pelos 

técnicos para 

desenvolvimento dos projetos 

 

- Autoformação dos técnicos 

para desenvolvimentos dos 

- Código de Estrada 

 

- PDM 

 

- Plano de Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável 

 

- Plano de Ação em Logística 

Urbana na cidade do Funchal 

 

- Estratégia Semafórica da 

Rede de Sinalização Luminosa 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

projetos 

 

- Formação dos técnicos para 

desenvolvimentos dos 

projetos 

 

 

- Fundamentação dos projetos 

e estudos com base na 

legislação, regulamentos e 

planos em vigor 

no Município do Funchal   

 

- Normas internas para 

colocação de Lombas 

 

- Regulamento do Transporte 

Público de Aluguer 

em Veículos Ligeiros de 

Passageiros 

Transporte em Táxi — do 

Município do Funchal 

(publicado em Diário da 

República, 2.ª série — N.º 149 

— 3 de agosto de 2018) 

 

- Regulamento geral das taxas, 

outras receitas e 

Licenças municipais do 

município do Funchal 

 

- Postura Geral das Zonas de 

Estacionamento Automóvel 

Reservado 

a Moradores no Município do 

Funchal 

 

- Regulamento de utilização 

dos parques de 

estacionamentos públicos e 

urbanos do Concelho do 

Funchal. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 
Resultados obtidos Evidências 

I E

C 

NI 

Ausência de fiscalização 

cabal e atempada. 

B Envio da licença 

emitido para o serviço 

de fiscalização. 

 X   - A DMT não dispõe de 

competências de fiscalização; 

- Licenças remetidas aos 

departamentos responsáveis 

pela fiscalização. 

Sistema de Gestão Documental 

A informação a taxar é 

incorretamente calculada. 

M 

Verificação, por 

amostragem das taxas 

aplicadas. 

 X    

- Detetadas situações de 

taxamento incorreto; 

 

- Correção de procedimentos. 

 

 

- Sistema de Gestão 

Documental 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

 

Outras informações relevantes:  
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5.6.2. Divisão de Reabilitação Urbana e Projetos (DRUP) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Favorecimento dos 

proprietários nas decisões 

de classificação nas 

operações de reabilitação 

urbana. 

M Transparência nos 

processos internos com 

envolvimento de mais que 

uma pessoa. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência e controlo. Pareceres são 

aprovados por 

superior hierárquico.  

Amplitude de divulgação 

dos trabalhos e decisões. 

 X    

Não disponibilização de 

informação útil, em tempo 

oportuno, dificultando o 

acesso à informação por 

parte de cidadãos/ 

empresas. 

B 
Disponibilização de 

formulários tipo que 

facilitem a utilização 

deste tipo de instrumento 

por parte do particular. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   

Privilegiar a 

disponibilização de 

informação no site 

institucional, evitando 

algumas deslocações aos 

serviços. 

X   Maior disponibilidade e atualização 

da informação. 

Sítio da CMF: 

www.cm-funchal.pt 

Intervenção por parte dos 

técnicos e dirigentes em 

processos nos quais tenham 

interesse. 

 

M Divulgação interna das 

funções acumuladas que 

exercem e onde, bem 

como das empresas das 

quais são sócios ou têm 

interesses privados. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   

 

Não fixação, no caderno de 

encargos, desenhos e mapas 

B Responsabilização / 

envolvimento dos 

intervenientes. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

X   Maior responsabilização Programas de 

concurso e cadernos 

de encargos. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

de trabalhos, das 

especificações técnicas ou 

referência a marcas sem a 

menção "ou equivalente”. 

Caderno de encargos 

elaborados/ vistoriados 

por mais do que um 

técnico seguindo regras 

pré-estabelecidas, com 

supervisão adequada das 

chefias. 

divisão X   Maior controlo, transparência e 

responsabilização. 

Programas de 

concurso e cadernos 

de encargos. 

Utilização de critérios 

pouco claros e objetivos, na 

gestão de operações. 

 

B Definição de critérios e 

procedimentos claros e 

objetivos para que não 

haja ambiguidade na sua 

interpretação. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Cumprimento dos critérios definidos 

no PDM. 
PDM 

Favorecimento 

injustificado de interesses 

na aplicação dos benefícios. 

M Transparência nos 

processos internos com 

envolvimento de mais que 

uma pessoa. 

 

 X   Maior transparência e controlo. Processos 

Amplitude de divulgação 

dos trabalhos e decisões. 

X   Maior transparência e controlo. Verificação por 

superior hierárquico. 

Tempos de resposta 

diferenciados por interesses 

privados dos técnicos e 

dirigentes. 

 

M Criação de sistemas de 

justificação e alerta 

obrigatórios por forma a 

avisar os técnicos e 

dirigentes dos tempos de 

tramitação. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X    
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Favorecimento em 

processos instruídos por 

requerentes com algum tipo 

de proximidade e falta de 

imparcialidade potenciada 

pela intervenção dos 

mesmos técnicos em 

processos da mesma 

natureza. 

M 
Criação de regras de 

distribuição de processos 

organizadas que 

acautelem que a um 

determinado técnico não 

seja cometido de forma 

continuada os processos 

de determinado 

requerente, e que não seja 

cometida apreciação, 

continuada de 

procedimentos de idêntica 

natureza; 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior controlo/transparência. Processos de 

candidatura. 

Justificação 

fundamentada por parte 

dos técnicos, das 

situações em que se 

verifique atraso no 

cumprimento dos prazos 

estipulados para prestar 

informações. 

X   Maior controlo de prazos. Processos em 

execução. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Intervenção em 

determinado procedimento 

de elementos com relações 

de proximidade, familiares 

ou de parentesco. 

M Instituir a obrigatoriedade 

de “declaração de 

inexistência de interesses 

ou reservas” em 

determinado 

procedimento, prevenindo 

assim o potencial 

favorecimento particular 

ou privado. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X    

Criação de regras gerais 

de rotatividade dos 

elementos intervenientes 

de forma a assegurar que 

as decisões ou propostas 

de decisão não fiquem, 

por regra, concentradas 

nos mesmos trabalhadores 

ou dirigentes. 

 X    

Existência de erros, 

omissões ou ambiguidades 

nos projetos. 

M Análise interna de todos 

os projetos. 

 X   Informações relativas à apreciação 

dos projetos. 
Aprovação do Diretor 

de Departamento e 

Vereação.  

Responsabilização / 

envolvimento dos 

intervenientes. 

X   Verificação pelo superior 

hierárquico. 
Processos 

executados/Pedidos 

analisados. 

Falta de tratamento das 

comunicações dos 

munícipes. 

B Criação de procedimentos 

e/ou sistemas de 

informação que 

imponham prazos para 

tratamento de informação. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Deficiente controlo do 

cumprimento dos prazos. 

B 
Estabelecimento de 

prazos para elaboração 

dos projetos; 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X   

Atualização dos mapas de 

registo dos prazos 

previstos e realizados; 

  X   

Análise dos desvios de 

tempo ocorridos; 
  X   

 

Responsabilização / 

envolvimento dos 

intervenientes. 

 X    

Favorecimento 

injustificado de interesses 

de pessoas carenciadas na 

atribuição de projetos. 

B 
Responsabilização / 

envolvimento dos 

intervenientes; 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X             Reuniões de trabalho com 

envolvimento dos técnicos e dos 

munícipes.                 

Reuniões de trabalho. 

Transparência nos 

processos internos de 

atribuição de projetos 

distribuídos por diferentes 

técnicos; 

X   Distribuição sequencial em função 

da data de entrada do processo.  

 

 

Amplitude de divulgação. 

X    Reuniões de 

trabalho/informações/ 

mail 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Pedidos recebidos e não 

registados ou registados 

incorreta ou tardiamente e 

resolvidos de forma 

incorreta. 

MB Divulgar e fomentar a 

implementação das 

orientações de trabalho. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior responsabilização e controlo. Reuniões de trabalho 

 

Registo de informação 

relativa à existência do 

pedido. 

X   Maior controlo das entradas. Sistema Gestão 

Urbanística 

Desatualização das bases de 

dados disponíveis. 

M Implementação e 

atualização sistemática 

das bases de dados. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Base de dados atualizada Sistema Gestão 

Urbanística 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

  

Implementar a política ambiental sustentável do Município e supervisionar e gerir as competências relativas à área do ambiente, recolha de resíduos e limpeza 

urbana bem como a gestão e manutenção dos equipamentos afetos às mesmas, garantir o respetivo planeamento em todas as suas vertentes, e gerir e otimizar os 

equipamentos e infraestruturas municipais que lhes estão associados. 

 

5.7.1. Divisão de Remoção de Resíduos (DRR) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Comportamento com dolo na 

recolha de Resíduos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Monitorização e controlo 

da forma de atuação dos 

trabalhadores e análise de 

eventuais reclamações. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalhadores atentos à sua 

conduta profissional. 

 

Notas de reclamação 

“Funchal Alerta” e da 

Linha do Ambiente, 

Processos 

Disciplinares e Livro 

de Reclamações. 

Rotatividade das equipas. Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

  X Não foi possível implementar 

devido à falta de recursos 

humanos  

A entrada de novos 

cantoneiros só foi 

concretizada em abril 

de 2019, mas foi em 

número insuficiente. 

No final de 2019 foi 

elaborada uma 

informação de falta 

pessoal. 

Recebimentos de gratificações M Sensibilização para as 

normas do código de 

conduta e análise de 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

X   Trabalhadores atentos à sua 

conduta profissional. 

 

Notas de reclamação 

“Funchal Alerta” e  da 

Linha do Ambiente e 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

eventuais reclamações.   Divisão Processos 

Disciplinares. 

Rotatividade das equipas. Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

  X Não foi possível implementar 

devido à falta de recursos 

humanos 

A entrada de novos 

cantoneiros só foi 

concretizada em abril 

de 2019, mas foi em 

número insuficiente. 

No final de 2019 foi 

elaborada uma 

informação de falta 

pessoal. 

Recolha de materiais não 

passíveis de serem recolhidos 

e/ou desvio de resíduos para 

proveito próprio. 

B Sensibilização para as 

normas do código de 

conduta. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Trabalhadores atentos à sua 

conduta profissional. 

 

Notas de reclamação 

“Funchal Alerta” e da 

Linha do Ambiente e 

Processos 

Disciplinares. 

Monitorização e controlo 

da forma de atuação dos 

trabalhadores por superior 

hierárquico e fiscalização 

de tarefas 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Trabalhadores atentos à sua 

conduta profissional. 

 

Processos 

Disciplinares e 

Relatórios de Serviço. 

Análise de eventuais 

reclamações. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Trabalhadores atentos à sua 

conduta profissional. 

 

Notas de reclamação 

“Funchal Alerta” e da 

Linha do Ambiente e 

Processos 

Disciplinares. 

Morosidade na resposta às 

solicitações. 

B Criação de mecanismos 

de monitorização e 

acompanhamento regular 

de novas solicitações. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Resposta atempada ao 

reclamante. 

Notas de reclamação 

“Funchal Alerta”  e da 

Linha do Ambiente. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Incumprimento na aplicação da 

tabela de taxas, preços e outras 

receitas municipais com 

alteração de áreas/tempos do 

serviço, para pagamentos mais 

reduzidos. 

M Criação de mecanismos 

de monitorização e 

acompanhamento regular 

das cobranças. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   As faturas são emitidas 

corretamente. 

Programa de 

faturação. 

Utilização indevida dos 

equipamentos mecânicos. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentar a utilização 

de equipamentos/bens 

municipais; 

 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Realização de Inspeções 

visuais  

Tabela de controle de 

viaturas  

Instituir mecanismos de 

aferição da boa utilização 

dos equipamentos/ bens; 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Obrigatoriedade de 

preenchimento dos relatórios 

auto com numeração 

sequencial  

Controlo dos 

relatórios com registo 

de não conformidades 

a ser registados no 

processo individual de 

cada funcionário 

responsável pelos 

equipamentos/bens   

Elaboração de mapa com 

a data, hora, responsável 

pela utilização dos 

equipamentos e 

cruzamento com a 

informação relativa à 

tarefa. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Controlo dos trabalhadores que 

estão afetos a cada circuito e a 

cada equipamento. 

Relatórios de Serviço. 

Pesagem dos resíduos à 

chegada à estação. 
M 

Mapa de controlo mensal, 

evidenciando o tipo de 

resíduo, pesagem e data e 

origem. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Boa gestão dos resíduos que 

entram na instalação. 

Mapas de registo de 

entrada de resíduos 

nas instalações. 

Deficiências no controlo das B Monitorização do Diretor X   Boa gestão dos dados. Diversos 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

diversas fases do sistema: 

recolha e tratamento dos dados 

e fiabilidade dos sistemas de 

informação. 

cumprimento da 

programação de 

atividades definidas pela 

DRR. 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

relatórios/pedidos de 

informação. 

Diferença temporal entre a 

execução do serviço de recolha 

e a emissão de faturação. 

MB Os talões relativos aos 

serviços efetuados devem 

ser entregues diariamente 

no serviço de faturação 

para que a faturação seja 

feita diariamente no 

sistema de gestão 

financeira; 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   A faturação é realizada dentro 

do tempo definido. 

Programa de faturação 

O responsável do serviço 

deve, mensalmente, 

validar se todos os 

serviços efetuados foram 

faturados. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Os serviços que deveriam ser 

faturados, foram faturados. 

Relatórios de Serviço. 

Informação disponibilizada 

escassa e com lapsos/erros. 

B Sensibilização dos 

serviços para 

disponibilização de 

informação detalhada dos 

bens a cadastrar. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Centralização de toda a 

informação referente à 

aquisição de bens num único 

serviço  

Criação de registo 

individual de cada 

equipamento 

adquirido 

Controlo de entradas e saídas 

de equipamentos e materiais no 

stock. 

B Atribuição de 

responsabilidades aos 

funcionários que gerem a 

entrada e saída dos 

materiais do armazém. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Centralização de toda a 

informação referente à 

aquisição de bens num único 

serviço 

Elaboração de mapas 

de controlo de balanço 

interno  

Deficiência de informação para 

emissão de pareceres. 

B Definir procedimentos 

por regulamento 

municipal. 

Diretor 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

  X Não foi possível implementar 

no atraso na aprovação do 

regulamento   

Elaboração de 

regulamento  
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Legenda: 1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 
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5.7.2. Divisão de Limpeza Urbana (DLU) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Recebimento de gratificações. B Sensibilização para as 

normas do código de 

conduta e análise de 

eventuais reclamações. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

X 

  Trabalhadores atentos à sua 

conduta profissional. 

Notas de reclamação 

“FunchalAlerta” e 

Processos 

Disciplinares 

Instaurados 

Rotatividade de equipas 

por zonas. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

   

X 

Não foi possível implementar por 

falta de recursos humanos  

Informação de pedido 

de abertura de 

concurso para 

admissão de 

cantoneiros e 

motorista  

Abertura de concurso 

para admissão de 

funcionários   

Comportamento com dolo na 

limpeza urbana. 

M Monitorização e controlo 

da forma de atuação dos 

trabalhadores e análise de 

eventuais reclamações por 

superior hierárquico. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

X 

  Trabalhadores atentos à sua 

conduta profissional. 

Notas de reclamação 

“FunchalAlerta” e 

Processos 

Disciplinares 

Instaurados 

Rotatividade de equipas 

por zonas. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

   

X 

Não foi possível implementar por 

falta de recursos humanos 

Informação de pedido 

de abertura de 

concurso para 

admissão de 

cantoneiros e 

motorista  

Abertura de concurso 

para admissão de 

funcionários   

Morosidade na resposta às 

solicitações  

B Criação de mecanismos 

de monitorização e 

Diretor de 

departamento 

 

X 

  As tarefas diárias solicitadas são 

resolvidas de imediato (1-2 dias) 

Notas de pedido 

“FunchalAlerta” 



85 
 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

acompanhamento regular.  e Chefe de 

divisão 

Realização de serviços em 

espaços privados. 

B Sensibilização para as 

normas do código de 

conduta e análise de 

eventuais reclamações. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

X 

  Não são efetuadas limpezas em 

espaços privados 

Relatório diário de 

atividades. 

Monitorização e controlo 

da forma de atuação dos 

trabalhadores por superior 

hierárquico e fiscalização 

de tarefas. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

X 

  Não são efetuadas limpezas em 

espaços privados 

Relatório diário de 

atividades. 

Controlo das pragas em tempo 

útil. 

M Planeamento preventivo 

das ações. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X Não foi possível implementar por 

falta de recursos humanos. 

 

Legenda: 1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes: 
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5.7.3. Unidade do Bem-estar Animal (UBA) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Deficiente passagem de 

informação quanto aos 

serviços prestados no 

Canil/Gatil Municipal para 

efeitos de arrecadação de 

receita. 

MA Manutenção dos 

procedimentos de 

passagem de informação. 

 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Unidade 

X   A comunicação da informação é 

feita de forma correta. 

Relatório mensal de 

atividades 

Manutenção dos 

mecanismos de 

monitorização e 

acompanhamento regular 

dos procedimentos. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Unidade 

X   Coordenação e supervisão das 

atividades desenvolvidas no Centro 

de Recolha.  

Relatório mensal de 

atividades 

Acumulação de funções que 

possam comprometer a 

imparcialidade e isenção no 

que toca ao tratamento dos 

processos relacionados com 

situações de risco para a 

saúde ou segurança pública.  

B Definição de critérios 

mais explícitos, que 

assegurem maior 

igualdade e 

imparcialidade, definição 

de regras e 

procedimentos, que 

minimizem a margem de 

discricionariedade. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Unidade 

  X O serviço não teve conhecimento 

de qualquer tipo de acumulação de 

funções que comprometa a 

imparcialidade e isenção. 

 

Desatualização 

regulamentar em relação ao 

centro de recolha 

M Elaborar proposta de 

alteração ao Regulamento 

do Centro de Recolha 

Animal. 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Unidade 

 X  Elaborada proposta de 

Regulamento para o Centro de 

Recolha Oficial do Município do 

Funchal. 

A aguardar aprovação 

do GAV. 

Morosidade na resposta às 

solicitações para vacinação 

dos animais. 

A Definir procedimentos e 

cumprimento de preçários 

estabelecidos (por 

regulamento municipal). 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Unidade 

X   Campanhas de vacinação implementadas em 2 períodos 

anuais. 

Ausência /deficiência na 

aplicação da tabela de taxas, 

preços e outras receitas 

municipais no que se refere 

M Definir procedimentos e 

cumprimento de preçários 

estabelecidos (por 

regulamento municipal). 

Diretor de 

Departamento 

e Chefe de 

Unidade 

  X Por indicação da GAV a vacinação animal continua a ser 

disponibilizada em campanha gratuitamente aos munícipes. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

à vacinação animal. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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Assegurar as necessidades de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais urbanas à população do concelho do Funchal, visando a 

prestação de um serviço de qualidade a nível técnico, económico, social e ambiental. 

 

5.8.1. Divisão de Distribuição de Água (DDA) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

 

 

 

Deficiente ou insuficiente 

avaliação de necessidades. 

B Salvaguarda do registo e arquivo de 

evidências relativas à avaliação das 

necessidades que demonstrem. 

 

Diretor de 

Departament

o/Chefe de 

Divisão 

 X  Ver Contratação Pública. Documentação 

específica das 

empreitadas 

A empreitada visa substituir ou reforçar 

recursos existentes ou atender a nova 

exigência. 

 

 X  

O planeamento da empreitada foi 

realizado. 

 

 X  

Consolidação de um sistema estruturado 

de avaliação de necessidades, com 

recolha e arquivo de Obras Municipais, 

por solicitação externa. 

 X  

Aprovação superior das necessidades e 

propostas efetuadas. 

 X  

Estudo e Planeamentos 

inadequados nos grandes projetos 

ou projetos de especial 

complexidade  

B Recurso a pareceres técnicos 

especializados, por entidades 

certificadas ou com reconhecida 

experiencia. 

Diretor de 

Departament

o/Chefe de 

Divisão 

  X Poucos estudos/projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos 

 

Proposta e aprovação da 

realização de despesa que não 

M As propostas de despesa apenas deverão 

ser aprovadas quando devidamente 

Diretor de 

Departament

X   Maior grau de 

responsabilização 

Validações pelo 

Diretor das Águas 



89 
 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

está prevista em orçamento ou 

sem cabimentação prévia.  

fundamentadas, previstas em orçamento 

e com cabimentação prévia. 

o/Chefe de 

Divisão 

em todas as 

despesas 

Insuficiente fundamentação do 

tipo de procedimento. 

B Garantir o cumprimento do CCP. Diretor de 

Departament

o/Chefe de 

Divisão 

X   Cumpre-se o previsto no 

CCP 

Documentação 

específica dos 

procedimentos 

Subjetividade ou deficiente 

avaliação das propostas. 

B Definição de critérios de análise, 

objetivos claros e quantificáveis, quando 

o critério de adjudicação não for pelo 

preço mais baixo. 

Diretor de 

Departament

o/Chefe de 

Divisão 

X   Poucos estudos/projetos 

adjudicados ao preço que 

não for o mais baixo. 

Documentação 

específica dos 

procedimentos 

Insuficiente ou incorreta 

fundamentação de trabalhos a 

mais ou a possibilidade destes 

trabalhos ultrapassarem os 

montantes legalmente definidos. 

M  Trabalhos a mais deverão ser sempre 

objeto de fundamentação adequada e 

verificada a “natureza imprevista” da 

circunstância que motivou os trabalhos a 

mais, analisando-se tantos os aspetos 

técnicos, como os jurídicos.  

 

Diretor de 

Departament

o/Chefe de 

Divisão 

X   Maior controlo Validações pelo 

Diretor das Águas 

em todos os 

trabalhos a mais 

 

Deficiente acompanhamento da 

execução de contratos, não 

assegurando a calendarização dos 

trabalhos e inexistência de 

advertências aos contratantes de 

situações irregulares e/ou 

derrapagens dos prazos 

M A contabilidade deve conferir a 

legalidade de todas as faturas; se estão 

validadas pelo serviço requisitante, se se 

enquadram dentro do prazo de execução 

do contrato e verificar se as faturas de 

empreitadas são validadas por auto de 

medição. 

Chefe de 

Divisão 

 X  Maior controlo Reuniões informais 

com Técnicos 

Superiores e fiscais 

da obra responsáveis 

pela gestão do 

contrato/obra 

Consulta da base de 

dados sobre 

movimentação 

diária de 

trabalhadores, 

viaturas e 

equipamentos 

O prazo de vigência do contrato deve ser 

conferido pelos vários intervenientes na 

celebração e execução do contrato, 

devendo ser comunicado ao 

adjudicatário as situações de 

incumprimento. 

 X  
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Fiscalização regular e sistemática do 

desempenho do contratante, 

nomeadamente, através do Livro de 

Obra ou eventual definição de um 

modelo de registo do acompanhamento e 

avaliação regular do desempenho do 

contratante. 

 X  

Conflito de interesses dos 

trabalhadores que acompanham a 

execução do contrato ou que 

efetuam a confirmação da boa e 

atempada execução dos mesmos. 

M Segregação de funções nos vários 

intervenientes na celebração de 

contratos e no acompanhamento da 

execução dos contratos. 

Diretor de 

Departament

o/Chefe de 

Divisão 

 X  Maior controlo 

 

Documentação 

(projeto, obra e 

procedimentos 

Deficiente conferência/registo de 

entrada e saída de materiais para 

as obras a que se destinam. 

B Conferência em folha de obras dos 

trabalhos realizados e dos materiais 

aplicados. 

Chefe de 

Divisão 

 X  Maior controlo 

 

Registos diversos 

Envelhecimento da estrutura 

operacional e consequente má 

prestação de serviços e risco de 

sinistralidade. 

A Criação de novas atividades de acordo 

com as capacidades dos trabalhadores, 

atendendo as suas solicitações. 

 

Chefe de 

Divisão 

 X  Maior produtividade do 

trabalhador, apesar das 

limitações físicas. 

Organização interna 

(informal) das 

equipas de piquete e 

de SB); 

Informações 

médicas relativas à 

aptidão dos 

trabalhadores 

 

Sensibilização/formação sistemática e 

continuada, quando disponibilizada 

pelos Recursos Humanos. 

 X  

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informões relevantes:  
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 5.8.2. Divisão de Águas Residuais Urbanas (DARU) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

Deficiente ou insuficiente 

avaliação de necessidades. 

 

B Salvaguarda do registo e arquivo 

de evidências relativas à 

avaliação das necessidades que 

demonstrem. 

 

  

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

 X  Ver Contratação Pública. Documentação 

específica das 

empreitadas 

A empreitada visa substituir ou 

reforçar recursos existentes ou 

atender a nova exigência. 

 

 X  

O planeamento da empreitada foi 

realizado. 

 

 X  

Consolidação de um sistema 

estruturado de avaliação de 

necessidades, com recolha e 

arquivo de Obras Municipais, por 

solicitação externa. 

 

 X  

Aprovação superior das 

necessidades e propostas 

efetuadas. 

 X  

Estudo e planeamentos 

inadequados nos grandes 

projetos ou projetos de 

especial complexidade. 

B Recurso a pareceres técnicos 

especializados, por entidades 

certificadas ou com reconhecida 

experiência. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

  X Poucos estudos/projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

Proposta e aprovação da 

realização de despesa que 

não está prevista em 

orçamento ou sem 

cabimentação prévia. 

M As propostas de despesa apenas 

deverão ser aprovadas quando 

devidamente fundamentadas, 

previstas em orçamento e com 

cabimentação prévia. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Maior grau de 

responsabilização 

Validações pelo Diretor 

das Águas em todas as 

despesas 

Insuficiente fundamentação 

do tipo de procedimento. 

M Garantir o cumprimento do CCP. Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Cumpre-se o previsto no 

CCP 

Documentação 

específica dos 

procedimentos 

Subjetividade ou deficiente 

avaliação das propostas. 

B Definição de critérios de análise 

objetivos, claros e quantificáveis 

quando o critério de adjudicação 

não for pelo preço mais baixo. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Poucos estudos/projetos 

adjudicados ao preço que 

não for o mais baixo. 

Documentação 

específica dos 

procedimentos 

Insuficiente ou incorreta 

fundamentação de trabalhos 

a mais ou a possibilidade 

desses trabalhos 

ultrapassarem os montantes 

legalmente definidos. 

M Trabalhos a mais deverão ser 

sempre objeto de fundamentação 

adequada e verificada a “natureza 

imprevista” da circunstância que 

motivou os trabalhos a mais, 

analisando‐se tanto os aspetos 

técnicos, como os jurídicos. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Maior controlo Validações pelo Diretor 

das Águas em todos os 

trabalhos a mais 

Deficiente 

acompanhamento da 

execução dos contratos, não 

assegurando a 

calendarização dos 

trabalhos e inexistência de 

advertências aos 

contratantes de situações 

irregulares e/ ou 

derrapagens dos prazos. 

M A contabilidade deve conferir a 

legalidade de todas as faturas: se 

estão validadas pelo serviço 

requisitante, se se enquadram 

dentro do prazo de execução do 

contrato e verificar se as faturas 

de empreitadas são validadas por 

auto de medição; 

- O prazo de vigência do contrato 

deve ser conferido pelos vários 

intervenientes na celebração e 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

 X  Maior controlo Reuniões informais 

com Técnicos 

Superiores e fiscais da 

obra responsáveis pela 

gestão do contrato/obra.  

Consulta da base de 

dados sobre 

movimentação diária de 

trabalhadores, viaturas 

e equipamentos 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

execução do contrato, devendo 

ser comunicado ao adjudicatário 

as situações de incumprimento; 

- Fiscalização regular e 

sistemática do desempenho do 

contratante, nomeadamente, 

através do Livro de Obra ou 

eventual definição de um modelo 

de registo do acompanhamento e 

avaliação regular do desempenho 

do contratante. 

Conflito de interesses dos 

trabalhadores que 

acompanham a execução do 

contrato ou que efetuam a 

confirmação da boa e 

atempada execução dos 

mesmos. 

M Segregação de funções nos vários 

intervenientes na celebração de 

contratos e no acompanhamento 

da execução dos contratos. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

 X  Maior controlo Documentação 

(projeto, obra e 

procedimentos) 

Falta de controlo dos prazos 

e das condições do caderno 

de encargos. 

M Implementação de um sistema de 

controlo e planeamento de 

projetos que garanta o 

cumprimento de prazos e a 

execução das exigências do CE. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

  X Poucos estudos /projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos 

 

Deficiente 

conferência/registo de 

entrada e saída de materiais 

para as obras a que se 

destinam. 

M Conferência em folha de obra dos 

trabalhos realizados e dos 

materiais aplicados. 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

Divisão 

X   Maior controlo Registos diversos 

Envelhecimento da 

estrutura operacional e 

consequente má prestação 

M Criação de novas atividades de 

acordo com as capacidades dos 

trabalhadores atendendo às suas 

Diretor de 

Departamento/

Chefe de 

X   Maior produtividade do 

trabalhador, apesar das 

limitações físicas. 

Organização interna 

(informal) das equipas 

de piquete e de SB); 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

de serviços e risco de 

sinistralidade. 

solicitações; 

Sensibilização/ formação 

sistemática e continuada, quando 

disponibilizada pelos Recursos 

Humanos. 

Divisão Informações médicas 

relativas à aptidão dos 

trabalhadores 

 

 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.8.3. Divisão de Planeamento, Controlo e Inovação (DPCI) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Promiscuidade dos 

projetistas com potenciais 

fornecedores de bens ou 

serviços/executantes de obra. 

M 
Definição de diferentes níveis de 

intervenção (segregação de funções).  

Diretor de 

Departamento/Chefe 

de Divisão 

 X  Maior controlo ( o 

acompanhamento em obra 

não é, normalmente, 

realizado pelo projetista e a 

obra é alvo de um 

procedimento independente 

do projeto). 

Documentação 

(projeto, obra e 

procedimentos) 

Verificação detalhada do caderno 

de encargos. 

Diretor de 

Departamento/ 

X   Maior controlo Validações pelo 

Diretor do DIE 

em todos os 

projetos 

Dispensa da revisão de 

projeto. 

B 
Verificação e validação por 

diferentes intervenientes, antes da 

informação de despesa. 

Diretor de 

Departamento 

X   Maior controlo Validações pelo 

Diretor do DIE 

em todos os 

projetos 

Deficiente controlo dos 

prazos. 
 
 

M 

 

 

Programação adequada do projeto, 

com revisão pela direção. 

 

Diretor de 

Departamento/Chefe 

de Divisão 

X   Maior controlo Documentação 

específica 

Análise de desvios com base na 

programação do projeto. 

 

Diretor de 

Departamento/Chefe 

de Divisão 

 X  A verificação da adequação 

temporal do projeto só é 

validada na prática e, 

quando muito, avaliada pela 

análise de desvios 

Análise de 

desvios 

Envolvimento e responsabilização 

dos intervenientes, com criação de 

rotinas de contactos com projetistas 

(calendarização, forma de contacto, 

…). 

Diretor de 

Departamento/Chefe 

de Divisão 

 X  Resultados ainda não 

avaliados. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase 

Execução 2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Garantir a rotatividade e 

pluridisciplinaridade dos júris. 
Diretor de 

Departamento 

  X Poucos estudos/projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos. 

 

Garantir o cumprimento do CCP 

 

Diretor de 

Departamento 

X   Poucos estudos/projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos 

 

Promiscuidade com 

potenciais fornecedores de 

bens ou serviços/executantes 

de obra. 

M Garantir que os critérios de 

adjudicação e as especificações 

técnicas do Caderno de encargos são 

adequados (claras, completas e não 

discriminatórias) à natureza das 

prestações objeto de contrato. 

Diretor de 

Departamento/Chefe 

de Divisão 

X   Poucos estudos/projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos 

Documentação 

específica dos 

procedimentos 

Frágil responsabilização 

técnica. 
M 

 

Garantir que o projeto é verificado 

por mais do que uma pessoa (nível 

técnico e nível da chefia). 

Diretor de 

Departamento 

X   Maior grau de 

responsabilização 

Validações pelo 

Diretor do DIE 

em todos os 

projetos 

Submeter sempre que se justifique, 

projetos mais complexos e 

relevantes a verificação externa por 

entidade de reconhecida competência 

técnica. 

Diretor de 

Departamento 

  X Poucos estudos/projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos 

 

Falta de controlo dos prazos 

e das condições do caderno 

de encargos. 

A Implementação de um sistema de 

controlo e planeamento de projetos 

que garanta o cumprimento de 

prazos e a execução das exigências 

do CE. 

Diretor de 

Departamento 

  X Poucos estudos/projetos 

adjudicados e de 

preço/complexidade 

reduzidos 

 

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto 

  2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada 
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Outras informações relevantes: 

- O PPRGCIC foi divulgado internamente no serviço, aos colaboradores? Sim  

- De que forma? Reunião tida com Técnicos Superiores; disponibilização em pasta partilhada (Chefe de Divisão e Técnicos Superiores); Reuniões com diversos 

grupos de trabalhadores da DASB 
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5.8.4. Divisão Comercial e Administrativa (DCA) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Subfacturação. M 

 

Acompanhar a 

monitorização mensal de 

leituras dos contadores de 

água dos grandes 

consumidores. 

Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

X   Maior controlo sobre a evolução dos 

consumos. 

 

Base de dados com 

discriminação dos 

grandes consumidores, 

indicando consumo 

mensal. 

Verificar periodicamente 

os consumos zero 

(consumidores com 3 ou 

mais meses de consumo a 

zero). 

Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

X   Maior controlo sobre possíveis 

contadores avariados e uso 

clandestino de água. 

Listagens anexas aos 

cadernos de leituras. 

Identificar, controlar e 

acompanhar 

periodicamente a 

substituição de contadores 

em fim de vida útil e 

avariados. 

Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

X   Foi realizada uma empreitada de 

substituição de contadores em 2019 

(3500 contadores), o que permitiu 

excluir este número de contadores 

obsoletos e avariados. 

Cumprimento do 

previsto em termos de 

CE da empreitada. 

Registo individual das 

substituições realizadas. 

Ineficiência dos processos 

de cobrança. 

MB Rotatividade periódica dos 

leitores/cobradores. 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

divisão 

X   Maior controlo sobre como é 

efetuada a cobrança. 

O controlo de cobrança é 

realizado diariamente 

pelos técnicos 

designados. A 

informação, partilhada 

entre a AdF e o 

Departamento de Gestão 

Financeira e Patrimonial 

(pasta de rede), é 

atualizada diariamente e 

pode ser consultada por 

ambos os serviços. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 
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Supervisionar e gerir as competências do município relativas às obras municipais, águas e saneamento básico, bem como a gestão e manutenção dos 

equipamentos afetos à atividade municipal, garantir o respetivo planeamento em todas as suas vertentes, e gerir e otimizar os equipamentos e infraestruturas 

municipais que lhes estão associados. 

 

5.9.1. Divisão de Estudos e Projetos (DEPr) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Forte dependência de poucos 

projetistas/contratação 
B 

Garantir a rotatividade e 

pluridisciplinaridade dos 

júris 

Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  

X 

 

 

Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Em todo o caso será de difícil 

implementação atendendo  ao 

insuficiente quadro técnico para 

permitir essa rotatividade 

Procedimentos de 

contratação pública 

Garantir o cumprimento do 

CCP 

 X  Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Em todo o caso os projetos do 

departamento objeto de consulta 

externa obedeceram ao CCP 

Procedimentos de 

contratação pública 

Promiscuidade com 

potenciais fornecedores de 

bens ou serviços/executantes 

de obra 

M 

Garantir que os critérios de 

adjudicação e as 

especificações técnicas do 

Caderno de encargos são 

adequados (claras, 

completas e não 

  

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Em todo o caso adotou-se nos 

projetos concursados o critério de 

Programas de 

procedimentos e 

Cadernos de encargos 

associados aos 

concursos 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

discriminatórias) à 

natureza das prestações 

objeto de contrato 

adjudicação objetivo do mais baixo 

preço, assim as especificações técnicas 

mais consentâneas  com a natureza dos 

serviços  

Frágil responsabilização 

técnica 
M 

Garantir que o projeto é 

verificado por mais do que 

uma pessoa (nível técnico 

e nível da chefia) 

 

  

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Em todo o caso os projetos são 

previamente vistos pelas chefias de 

divisão e departamento 

Informações de 

abertura de 

procedimentos de 

contratação 

Submeter sempre que se 

justifique, projetos mais 

complexos e relevantes a 

verificação externa por 

entidade de reconhecida 

competência técnica 

  

 

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Em todo o caso os projetos 

mais complexos já são executados 

externamente 

Procedimentos de 

contratação pública 

Falta de controlo dos prazos 

e das condições do caderno 

de encargos 

A 

Implementação de um 

sistema de controlo e 

planeamento de projetos 

que garanta o 

cumprimento de prazos e a 

execução das exigências 

do CE 

  

 

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. 

 

Promiscuidade dos 

projetistas com potenciais 

fornecedores de bens ou 

serviços/executantes de 

obra. 

M 

Definição de diferentes 

níveis de intervenção 

(segregação de funções) Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Em todo o caso os projetos 

desenvolvidos internamente mantêm a 

confidencialidade até á fase de 

concurso  

Projetos elaborados 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Verificação detalhada do 

caderno de encargos 

  

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Os Cadernos de encargos são 

elaborados em consonância com o 

estipulado no CCP 

Projetos elaborados 

Dispensar a revisão de 

projeto 
B 

Verificação e validação 

por diferentes 

intervenientes, antes da 

informação de despesa 

 

  

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão. Em todo o caso os projetos são 

previamente vistos pelas chefias de 

divisão e departamento 

Projetos elaborados 

Deficiente controlo dos 

prazos 
M 

Programação adequada do 

projeto 

  

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão.  

 

Análise de desvios  X  Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão.  

 

Envolvimento e 

responsabilização dos 

intervenientes 

  

X 

 Em implementação face á pouca 

longevidade da divisão resultante da 

alteração orgânica do Departamento de 

setembro de 2019 que criou esta 

divisão.  

 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 
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5.9.2. Divisão de Edifícios e Equipamentos (DEE) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 
Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Deficiente ou 

insuficiente avaliação 

de necessidades 

B 

Salvaguarda do registo e 

arquivo de evidências 

relativas à avaliação das 

necessidades que 

demonstrem: 

- A empreitada visa 

substituir ou reforçar 

recursos existentes ou 

atender a nova exigência; 

- O planeamento da 

empreitada foi realizado; 

- Consolidação de um 

sistema estruturado de 

avaliação de necessidades, 

com recolha e arquivo de 

Obras Municipais, por 

solicitação externa; 

- Aprovação superior das 

necessidades e propostas 

efetuadas. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

 

 

 

 

X 

 

   

 

 

 

O lançamento dos procedimentos 

de contratação pública para as 

necessidades escolhidas e 

aguardam pela exe3cução 

 

 

 

 

Plano de atividades 

Estudo e planeamentos 

inadequados nos 

grandes projetos ou 

projetos de especial 

complexidade 

B 

Recurso a pareceres técnicos 

especializados, por entidades 

certificadas ou com 

reconhecida experiência 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

   

X 

 

Aguarda portaria 

 

Proposta e aprovação 

da realização de 

despesa que não está 

prevista em orçamento 

ou sem cabimentação 

prévia 

M 

As propostas de despesa 

apenas deverão ser 

aprovadas quando 

devidamente fundamentadas, 

previstas em orçamento e 

com cabimentação prévia 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

 

X 

   

Informação para as autorizações 

de abertura de procedimento, 

incluem as fundamentações e 

cabimentos necessários 

 

 

?Lançamento do 

procedimento? 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 
Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Insuficiente 

fundamentação do tipo 

de procedimento 

B 

Garantir o cumprimento do 

CCP 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

X 

   

Cumprimento sem falhas do CCP 

 

Subjetividade ou 

deficiente avaliação 

das propostas 

B 

Definição de critérios de 

análise objetivos, claros e 

quantificáveis quando o 

critério de adjudicação não 

for pelo preço mais baixo 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

X 

   

Não houve recurso a critérios de 

adjudicação diferentes 

 

Insuficiente ou 

incorreta 

fundamentação de 

trabalhos a mais ou a 

possibilidade desses 

trabalhos  

ultrapassarem os 

montantes legalmente 

definidos 

M 

Trabalhos a mais deverão ser 

sempre objeto de 

fundamentação adequada e 

verificada a “natureza 

imprevista” da circunstância 

que motivou os trabalhos a 

mais, analisando‐se tanto os 

aspetos técnicos, como os 

jurídicos. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

 

X 

   

 

Não houve recurso a Trabalhos a 

mais. 

 

Deficiente 

acompanhamento da 

execução dos contratos, 

não assegurando a 

calendarização dos 

trabalhos e inexistência 

de advertências aos 

contratantes de 

situações irregulares e/ 

ou derrapagens dos 

prazos 

M 

- A contabilidade deve 

conferir a legalidade de 

todas as faturas: se estão 

validadas pelo serviço 

requisitante, se se 

enquadram dentro do prazo 

de execução do contrato e 

verificar se as faturas de 

empreitadas são validadas 

por auto de medição; 

- O prazo de vigência do 

contrato deve ser conferido 

pelos vários intervenientes 

na celebração e execução do 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

 

 

 

 

 

 

Implementar nas obras de maior 

complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de reuniões de obra 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 
Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

contrato, devendo ser 

comunicado ao adjudicatário 

as situações de 

incumprimento 

- Fiscalização regular e 

sistemática do desempenho 

do contratante, 

nomeadamente, através do 

Livro de Obra ou eventual 

definição de um modelo de 

registo do acompanhamento 

e avaliação regular do 

desempenho do contratante 

Conflito de interesses 

dos trabalhadores que 

acompanham a 

execução do contrato 

ou que efetuam a 

confirmação da boa e 

atempada execução dos 

mesmos 

M 

Segregação de funções nos 

vários intervenientes na 

celebração de contratos e no 

acompanhamento da 

execução dos contratos 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  

A implementar tanto quanto 

possível em face do reduzido 

quadro técnico 

 

Deficiente 

conferência/registo de 

entrada e saída de 

materiais para as obras 

a que se destinam 

M 

Conferência em folha de 

obra dos trabalhos realizados 

e dos materiais aplicados 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  

X 

  

Elaboração do centro de custos 

 

Ordem de serviço 

Envelhecimento da 

estrutura operacional e 

consequente má 

prestação de serviços e 

risco de sinistralidade 

A 

- Criação de novas 

atividades de acordo com as 

capacidades dos 

trabalhadores atendendo às 

suas solicitações; 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

   

 

X 

 

 

Não houve 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 

2 
Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

- Sensibilização/ formação 

sistemática e continuada, 

quando disponibilizada pelos 

Recursos Humanos 

 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.9.3. Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal (DAEPM) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Deficiente ou 

insuficiente avaliação 

de necessidades 

B 

Salvaguarda do registo e 

arquivo de evidências 

relativas à avaliação das 

necessidades que 

demonstrem: 

- A empreitada visa 

substituir ou reforçar 

recursos existentes ou 

atender a nova exigência; 

- O planeamento da 

empreitada foi realizado; 

- Consolidação de um 

sistema estruturado de 

avaliação de 

necessidades, com recolha 

e arquivo de Obras 

Municipais, por 

solicitação externa; 

- Aprovação superior das 

necessidades e propostas 

efetuadas. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   

Registo constante das solicitações 

externas, sua avaliação técnica e 

financeira e lançamento de 

procedimentos de contratação 

para a execução de empreitadas 

para as ações escolhidas e 

aprovadas pelo executivo 

Planos anuais ou plurianuais 

de investimentos do 

Município. 

Estudo e planeamentos 

inadequados nos 

grandes projetos ou 

projetos de especial 

complexidade 

B 

Recurso a pareceres técnicos 

especializados, por entidades 

certificadas ou com 

reconhecida experiência 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  

Os grandes projetos e/ou de 

grande complexidade já são 

executados externamente 

s/ evidências em 2019 

Proposta e aprovação 

da realização de 

despesa que não está 

prevista em orçamento 

M 

As propostas de despesa 

apenas deverão ser 

aprovadas quando 

devidamente fundamentadas, 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   

O modelo das propostas para 

abertura de procedimentos contêm 

as fundamentações e 

cabimentações prévias 

Informações internas do 

serviço 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

ou sem cabimentação 

prévia 

previstas em orçamento e 

com cabimentação prévia 

Insuficiente 

fundamentação do tipo 

de procedimento 

B 

Garantir o cumprimento do 

CCP 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   

O modelo das propostas para 

abertura de procedimentos contem 

essa fundamentação 

Informações internas do 

serviço 

Subjetividade ou 

deficiente avaliação 

das propostas 

B 

Definição de critérios de 

análise objetivos, claros e 

quantificáveis quando o 

critério de adjudicação não 

for pelo preço mais baixo 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão X   

Critérios de adjudicação 

perfeitamente definidos de acordo 

com o CCP e exclusivamente pelo 

critério objetivo do preço mais 

baixo, incluindo fatores de 

desempate em situações de 

propostas com o mesmo valor 

Procedimentos de contratação 

Insuficiente ou 

incorreta 

fundamentação de 

trabalhos a mais ou a 

possibilidade desses 

trabalhos  

ultrapassarem os 

montantes legalmente 

definidos 

M 

Trabalhos a mais deverão ser 

sempre objeto de 

fundamentação adequada e 

verificada a “natureza 

imprevista” da circunstância 

que motivou os trabalhos a 

mais, analisando‐se tanto os 

aspetos técnicos, como os 

jurídicos 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   

O modelo das propostas para 

execução de trabalhos a mais e 

adendas aos contratos iniciais  

contêm as fundamentações 

técnicas e jurídicas 

Informações internas do 

serviço 

Deficiente 

acompanhamento da 

execução dos contratos, 

não assegurando a 

calendarização dos 

trabalhos e inexistência 

de advertências aos 

contratantes de 

situações irregulares e/ 

M 

- A contabilidade deve 

conferir a legalidade de 

todas as faturas: se estão 

validadas pelo serviço 

requisitante, se se 

enquadram dentro do 

prazo de execução do 

contrato e verificar se as 

faturas de empreitadas são 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  

Os modelos de situação averbam 

os autos de mensais e/ou 

periódicos dos trabalhos 

executados. 

Cumprimento de prazos ainda 

com muitas falhas.  

Deficientes registos do livro de 

Obra. 

Autos de medição  

Informações internas 

Troca de correspondência 

entre as partes via ofício e 

correio eletrónico 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

ou derrapagens dos 

prazos 

validadas por auto de 

medição; 

- O prazo de vigência do 

contrato deve ser 

conferido pelos vários 

intervenientes na 

celebração e execução do 

contrato, devendo ser 

comunicado ao 

adjudicatário as situações 

de incumprimento 

- Fiscalização regular e 

sistemática do desempenho 

do contratante, 

nomeadamente, através do 

Livro de Obra ou eventual 

definição de um modelo de 

registo do acompanhamento 

e avaliação regular do 

desempenho do contratante 

Conflito de interesses 

dos trabalhadores que 

acompanham a 

execução do contrato 

ou que efetuam a 

confirmação da boa e 

atempada execução dos 

mesmos 

M 

Segregação de funções nos 

vários intervenientes na 

celebração de contratos e 

no acompanhamento da 

execução dos contratos 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  

A implementar tanto quanto 

possível em face do reduzido 

quadro técnico 

 

Deficiente 

conferência/registo de 

entrada e saída de 

materiais para as obras 

a que se destinam 

B 

Conferência em folha de 

obra dos trabalhos 

realizados e dos materiais 

aplicados 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  

Elaboração de partes diárias com 

registo dos materiais utilizados 

nas intervenções por 

administração direta ainda 

deficiente 

Folhas de Obra 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Envelhecimento da 

estrutura operacional e 

consequente má 

prestação de serviços e 

risco de sinistralidade 

A 

- Criação de novas 

atividades de acordo com 

as capacidades dos 

trabalhadores atendendo 

às suas solicitações 

- Sensibilização/formação 

sistemática e continuada, 

quando disponibilizada 

pelos Recursos Humanos 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X  

Adaptação de trabalhos às 

capacidades físicas dos 

trabalhadores mais velhos 

Fornecimento de equipamento 

individual para segurança. 

Admissão de pessoal através de 

concursos externos 

Ações de sensibilização/formação 

deficiente 

 

Aquisição de novos 

equipamentos individuais 

Procedimento concursal 

comum para preenchimento de 

postos de trabalho de 

assistentes operacionais nas 

áreas de pedreiro, eletricista e 

calceteiro 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.9.4. Divisão de Gestão de Frota (DGF) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Aquisição de viaturas, 

máquinas e equipamentos 

sem prévio conhecimento da 

divisão de contratação 

pública e sem respetivo 

parecer técnico da divisão de 

gestão de frota 

B 

 

Informar a divisão de 

gestão de frota das 

necessidades para proposta 

de aquisição Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

   

X 

Com resultados obtidos apenas para o 

concurso do aluguer operacional de 

viaturas ligeiras 

Correio eletrónico 

Não dar seguimento ao 

processo de aquisição sem 

o parecer técnico da 

divisão de gestão de frota 

  

X 

 

 

 

Ainda sem a universalidade que se 

pretende, como seja no caso do serviço 

de bombeiros e proteção civil ( caso da 

aquisição de viaturas especiais com é o 

caso duma ambulância para a qual não 

foi solicitado o parecer técnico prévio) 

 

Possibilidade de se 

verificarem situações de 

impedimentos e/ou conflitos 

de interesse por parte dos 

membros do júri 

B 

Obrigatoriedade dos 

membros do júri 

declararem por escrito que 

não estão afetados por 

qualquer impedimento ou 

por qualquer conflito de 

interesses 

  

 

X 

  Elaboração de declarações de 

interesses 

Solicitações pela 

plataforma eletrónica 

Acingov 

Recurso ao mesmo 

fornecedor para o 

fornecimento de 

materiais/serviços 

M 

Elaboração de concurso 

público para fornecimento 

de bens e serviços pelo 

período mais alargado 

(pelo menos de um ano), 

como procedimento 

preferencial 

Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  

 

X 

 Já implementado para alguns bens e 

serviços próprios, como sejam: 

- Aluguer operacional de 78 viaturas 

ligeiras 

- Aquisição de combustíveis 

- Aquisição de pneus novos e 

reconstruídos 

- Aquisição de lubrificantes 

- Seguros 

Procedimentos de 

contratação pública 

  
Redução do tempo que 

envolve os processos de 

  

X 

  - Recurso aos tempos mínimos e 

legalmente necessários 

Procedimentos de 

contratação pública 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

aquisição de bens e 

serviços. 

Utilização indevida de 

viaturas, máquinas e de 

outros recursos existentes, 

com influência nos custos de 

manutenção e de 

combustível 

B 

Reporte das situações 

indevidas aos respetivos 

dirigentes 

Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 

X 

  Comunicação das ocorrências aos 

dirigentes dos serviços  

Correio eletrónico 

Criação de um 

regulamento de utilização 

de viaturas e máquinas 

municipais 

 

   

X 

Não implementado em virtude do 

controle não estar centralizado, ou seja 

o controle das viaturas está adstrito a 

cada serviço 

 

Imobilização de viaturas por 

demora na aquisição de 

peças/serviços ou por 

deficiente manutenção 

preventiva levando a um 

aumento de custos com a 

manutenção curativa 

MA 

 

 

Implementação de 

procedimentos 

informáticos que alertem 

as necessidades de 

manutenção preventiva 

Diretor de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 

 

X 

  Implementado para inspeções 

periódicas, lubrificações e distribuições 

Programa próprio          

( folha excel) 

Adotar procedimentos 

informáticos para gestão 

de stocks mínimos 
 

  

X 

 Está a ser implementado com 

levantamento exaustivo e com maior 

informação de toda a frota de viaturas e 

equipamentos 

Programa próprio          

( folha excel) 

Reforçar mecanismos de 

notificação interna dos 

responsáveis por viaturas 

para cumprimento da 

escala anual/periódica da 

manutenção preventiva 

 

 

 

X 

  Programa contínuo de revisões Etiquetas com 

informação colocadas 

nas viaturas 

Agilizar o processo de 

aquisição de peças para a 

manutenção 

fortuita/curativa 

 

   

X 

 

Necessidade de coordenação com a 

divisão de aprovisionamento ainda por 

implementar 
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Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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Supervisionar, gerir e planear as áreas financeiras, em todas as suas vertentes, gerir e otimizar os recursos financeiros e patrimoniais, gerir os processos de 

contratação pública e os processos de gestão e registo do património municipal. 

 

5.10.1. Divisão de Contratação Pública (DCP) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Incumprimento do CCP, 

designadamente em: 

Elaboração de peças 

procedimentais com 

requisitos passíveis de 

privilegiar ou excluir 

determinadas entidades;- 

Não definição ou definição 

inadequada de 

especificações técnicas;- 

Deficiente definição dos 

fatores e subfatores da 

avaliação de propostas;- 

Deficiente ou insuficiente 

definição dos critérios de 

adjudicação. 

 

M Implementação de um 

sistema interno de controlo 

que garanta a verificação 

dos procedimentos pré-

contratuais. 

Diretor do 

departamento 

e chefe de 

Divisão 

  X  Indisponibilidade de 

recursos técnicos e 

humanos para a 

respetiva verificação. 

 Análise do custo histórico 

para aquisições similares.  

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Diminuição das despesas ao erário 

público. 

Maior transparência a assertividade 

na contratação. 

Cumprimento do Código dos 

Contratos Públicos. 

Procedimentos 

celebrados durante o 

ano 2019 e durante este 

ano 2020. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Insuficiente fundamentação 

do recurso ao ajuste direto, 

nos termos legais. 

B Assunção do concurso 

público como 

procedimento regra. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência, igualdade entre 

os concorrentes poupança no erário 

público em virtude da maior 

concorrência. 

Diminuição dos gastos públicos.  

Procedimentos 

realizados pela 

entidade adjudicante no 

ano 2019 sendo a 

maioria concurso 

público. 

X    Procedimentos 

realizados pela 

entidade adjudicante no 

ano 2019. 

Cumprimento escrupuloso 

do CCP. 

Conflito de interesses M Obtenção de declarações 

dos interesses privados dos 

trabalhadores e 

colaboradores envolvidos 

na contratação pública. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência, 

responsabilidade, na contratação para 

a entidade Pública. 

Maior imparcialidade na contratação 

de serviços e bens. 

Declaração de 

inexistência de conflito 

de interesses 

preenchido por cada 

um dos elementos do 

júri em cada 

procedimento 

Apuramento dos casos de 

incompatibilidade que 

salvaguardem que quem 

participou, direta ou 

indiretamente, na 

preparação e elaboração 

das peças do procedimento 

não apresenta proposta ou 

se encontra relacionado 

com qualquer concorrente. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência, 

responsabilidade, na contratação para 

a entidade Pública. 

Maior imparcialidade e 

independência na contratação de 

serviços e bens. 

Declaração de 

inexistência de conflito 

de interesses 

preenchido por cada 

um dos elementos do 

júri em cada 

procedimento. 

Definição das atitudes e 

comportamentos que os 

trabalhadores e 

colaboradores devem 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência, 

responsabilidade, na contratação para 

a entidade Pública. 

Declaração de 

inexistência de conflito 

de interesses 

preenchido por cada 

um dos elementos do 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

adotar perante situações de 

conflito de interesses. 
Maior imparcialidade e 

independência na contratação de 

serviços e bens. 

júri em cada 

procedimento. 

Admissão de propostas 

extemporâneas ou de 

entidades com 

impedimentos legais. 

B Análise prévia das 

propostas por um jurista. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Cumprimento do CCP pela entidade 

adjudicante e pela Divisão e menos 

reclamações pelos concorrentes. 

Procedimentos que 

foram realizados ao 

longo do ano 2019 que 

são analisados por um 

jurista através do 

relatório preliminar. 

Utilização da Plataforma 

eletrónica de contratação 

pública. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência na contratação 

imparcialidade e igualdade e maior 

celeridade processual. 

Procedimentos que 

foram realizados ao 

longo do ano 2019 

Ausência de verificação de 

eventuais impedimentos na 

composição do júri do 

procedimento. 

B Todos os intervenientes na 

análise de propostas de 

aquisição deverão 

apresentar declarações de 

interesse. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência, 

responsabilidade e imparcialidade na 

contratação para a entidade Pública. 

Declaração de 

inexistência de conflito 

de interesses 

preenchido por cada 

um dos elementos do 

júri em cada 

procedimento. 

Designação dos mesmos 

elementos na composição do 

júri do procedimento. 

B Evitar a designação dos 

mesmos elementos dos 

júris, criando-se uma lista 

de modo a evitar a 

designação dos mesmos 

elementos, de forma 

reiterada. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X  Falta de recursos 

humanos e de técnicos 

qualificados para 

execução da medida. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Não audição dos 

concorrentes quando há 

lugar a exclusão/ relatório 

preliminar/ decisão de 

adjudicação. 

 

M Inclusão no júri de um 

jurista; 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Os procedimentos não são objeto de 

reclamações cumprindo 

escrupulosamente com a Lei, Código 

dos Contratos Públicos. 

Procedimentos 

lançados na plataforma 

durante o ano 2019 

Elaboração de uma lista 

com os procedimentos a 

seguir garantindo a 

imediata identificação das 

comunicações obrigatórias. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X  Falta de recursos 

humanos e de técnicos 

qualificados para 

execução da medida 

Subjetividade ou deficiente 

apreciação das propostas. 

 

B Definição de critérios de 

análise objetivos, claros e 

quantificáveis. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   A maioria dos programas de concurso 

tem como critério de adjudicação o 

preço mais baixo sem critérios 

subjetivos. A análise de propostas é 

feita com base no preço 

Procedimentos 

lançados na plataforma 

durante o ano 2019 e 

elaborados pela 

Divisão de Contratação 

Celebração de contratos com 

cláusulas ilegais, cláusulas 

que não correspondam às 

definidas nas peças do 

concurso ou, ainda, 

contratos que não prevejam 

ou regulem a eventual 

ocorrência de 

trabalhos/serviços a mais. 

M Redução do contrato 

escrito. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência e demonstração 

de cumprimento da Lei. 

Todos os contratos 

assinados e celebrados 

pela entidade 

adjudicante em 

consequência de 

procedimentos 

contratuais. 

Conflito de interesses dos 

trabalhadores que celebram o 

contrato ou que efetuam a 

confirmação da boa e 

atempada execução dos 

mesmos. 

 

M Segregação de funções nos 

vários intervenientes na 

celebração de contrato 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Maior transparência na formação e 

execução dos contratos. 

Contratos celebrados e 

arquivados pela 

entidade adjudicante. 

Todos os intervenientes na 

celebração do contrato 

deverão apresentar 

declaração de interesses. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

  X  Não esta prevista 

legalmente declaração 

de interesses. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Conflito de interesses. M Segregação de funções nos 

vários intervenientes. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 X    

Atribuição indevida de 

subsídios. 

M Aprovação prévia pelos 

respetivos serviços e 

reunião de Câmara das 

candidaturas a subsídio. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   Atribuição dos subsídios de forma 

mais legal e correta. Cumprimento 

escrupuloso da Lei  

Atas da reunião de 

Câmara com as 

deliberações e 

informações internas. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.10.2. Divisão de Aprovisionamento e Armazéns (DAPAR) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

Inspeção e avaliação da 

quantidade e da qualidade dos 

bens adquiridos por apenas 

um funcionário; 

 

B Formar/ sensibilizar a 

generalidade dos 

trabalhadores, em áreas 

como a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

trabalhadores. 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X     - Maior sentido de 
responsabilidade e zelo 
para com o serviço. 
- Maior 
consciencialização das 
responsabilidades 
inerentes a quem 
confere e verifica os 
bens.  

- Foi criado e afixado as diretrizes do 
armazém e manual de 
procedimentos para conhecimento 
de todos os trabalhadores. 

Inspeção e conferência dos 

bens e serviços pelo menos 

por dois funcionários; e que 

não intervieram no processo 

de contratação.. 

X   - Os erros na qualidade 
e quantidade ao 
rececionar material são 
agora facilmente 
detetados. 

- As guias de entrada de material 
estão assinadas por todos os 
intervenientes e devidamente 
arquivadas. 

Receção fictícia de bens. M Formar/ sensibilizar a 

generalidade dos 

trabalhadores, em áreas 

como a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

trabalhadores. 

 

X   - Maior sentido de 
responsabilidade e zelo 
para com o serviço. 
- Maior 
consciencialização das 
responsabilidades 
inerentes a quem 
confere e verifica os 
bens.  

- Foi criado e afixado as diretrizes 
do armazém e manual de 
procedimentos para conhecimento 
de todos os trabalhadores. 

Inspeção e conferência dos 

bens e serviços pelo menos 

por dois funcionários; e que 

não intervieram no processo 

de contratação. 

X   - Os erros ao 
rececionar material são 
agora facilmente 
detetados. 

- As guias de entrada de material 
estão assinadas por todos os 
intervenientes e devidamente 
arquivadas. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

Utilização para fins privados 

de equipamentos/ bens 

municipais. 

M Formar/ sensibilizar a 

generalidade dos 

trabalhadores, em áreas 

como a ética, a deontologia, 

os direitos e deveres dos 

trabalhadores.  

 

 

X     - Maior sentido de 
responsabilidade e zelo 
para com o serviço, 
assim como para o uso 
dos equipamentos 
móveis pertencentes 
ao Município. 

- Foi criado e afixado as diretrizes 
do armazém e manual de 
procedimentos para conhecimento 
de todos os trabalhadores. 

Regulamentar a utilização de 

equipamentos/ bens 

municipais. 

X   - Os equipamentos são 
utilizados com mais 
cuidado e pelas 
pessoas devidamente 
autorizadas para tal. 

- Foi criado e afixado as diretrizes 
do armazém e manual de 
procedimentos para conhecimento 
de todos os trabalhadores. 

Elaboração de mapa com a 

data e hora de utilização dos 

equipamentos para posterior 

cruzamento de informação 

com as respetivas obras, 

arranjos urbanísticos, 

deslocações de serviço, entre 

outros. 

X   

- Fácil identificação de 
quem e quando 
utilizou o 
equipamento. 

- O impresso de utilização de 
equipamentos é assinada pelo 
utilizador com o tempo de uso e 
devidamente arquivada. 

Instituir mecanismos de 

aferição da boa utilização 

dos equipamentos/ bens 

municipais. 

X   

- Fácil identificação de 
como foi utilizado o 
equipamento. 

- Existência de controlo GPS nas 
viaturas da Divisão; 
- Instalação de equipamentos CCTV 
exteriores que gravam até 30 dias, 
possibilitando observar a utilização 
de equipamentos como por 
exemplo empilhadoras; 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

Existência de stocks em 

excesso ou falta recorrente de 

determinado material. 

MB Instituir mecanismos de 

controlo de entradas e saídas 

de existências. 

 

 

X     - Os erros ao conferir 

as entradas de material 

e também as saídas de 

material são agora 

facilmente detetados. 

- As segregações de 

funções definidas no 

manual de 

procedimentos permite 

uma maior segurança e 

qualidade do serviço 

prestado. 

Os mecanismos estão definidos no 

manual de procedimentos. 

Definir, por tipo de material 

as quantidades mínimas e 

máximas exigíveis em stock. 

X 

- Foram definidas 

percentagens no 

programa medidata a 

definir as quantidades 

de segurança para os 

artigos. 

Sistema medidata proporciona os 

stocks mínimos recomendados. 

Divergências entre as 

contagens físicas e os saldos 

contabilísticos. 

B Instituir mecanismos 

internos de controlo de 

entradas e saídas de 

existências. 

 

 

X     - Os erros ao conferir 

as entradas de material 

e também as saídas de 

material são agora 

facilmente detetados. 

- As segregações de 

funções definidas no 

manual de 

procedimentos permite 

uma maior segurança e 

qualidade do serviço 

prestado. 

- Os mecanismos estão definidos no 

manual de procedimentos. 

- As segregações e averiguação de 

responsabilidades estão 

contempladas no manual de 

procedimentos e diretrizes dos 

armazéns. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

Promover a elaboração de 

inventário global no final do 

ano civil, e inventários 

parciais por amostragem ao 

longo do ano, a fim de se 

identificarem eventuais 

discrepâncias entre os 

registos contabilísticos e as 

contagens físicas. 

 

X   

As contagens parciais e 

globais dos artigos que 

foram devidamente 

agendadas, permitiram 

um maior rigor e 

controlo das 

quantidades dos 

artigos. 

As contagens dos artigos foram 

realizadas e os relatórios estão 

devidamente assinados e 

arquivados. 

Inexistência de advertências 

logo que detetadas situações 

de incumprimento dos prazos 

contratuais. 

B Utilização de um sistema de 

alerta automático que 

conduza à notificação do 

fornecedor para 

cumprimento dos prazos. 

 X    É recebida notificação 

automática por email 2 

meses antes do contrato 

terminar, o que permite 

informar o fornecedor 

para cumprir os prazos 

de entrega de material. 

Existe um sistema informático com 

base nas datas de contrato que envia 

notificações por email, ficando os 

mesmos arquivados na caixa de 

correio. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

 

Outras informações relevantes:  
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Supervisionar, gerir e planear a área jurídica, regulamentar e fiscalizar, em todas as suas vertentes, zelar pela aplicação e cumprimento de todos os normativos 

legais aplicáveis ao Município e aos respetivos serviços, e promover a fiscalização e a aplicação dos regulamentos e posturas municipais. 

 

5.11.1. Divisão de Contraordenações e Execuções (DCE) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Organização processual não 

eficaz quanto ao resultado/ 

boa cobrança. 

B 
Diligenciar, superiormente, 

o acesso a bases de dados 

de instituições públicas/ 

privadas com vista à 

identificação de bens 

penhoráveis. 

 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

X   
Maior eficácia na obtenção de 

dados para efeitos de penhoras. 

Ofícios enviados às 

Finanças, à Segurança 

Social, aos Bancos; 

Memo de 25 de novembro 

de 2019, para efeitos de 

apresentação no Congresso 

Nacional da ANMP: Acesso 

pelos Municípios a dados 

pessoais constantes da base 

de dados da Autoridade 

Tributária, no âmbito da 

instrução de processos de 

execução fiscal 

Prescrição de dívidas. M 
Formação adequada. 

 
X   

Aquisição de conhecimentos; 

Melhoria do desempenho. 

Ação de formação: 

“Processo de execução fiscal 

nos Municípios”, AMRAM, 

03/12/2019 

Reuniões semanais de 

coordenação 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Disponibilizar, para 

consulta do Serviço de 

Execuções Fiscais, bases 

de dados existentes nos 

diversos Serviços 

Municipais emissores das 

certidões de dívidas. 

X   
Maior eficácia na tramitação 

dos processos de execução 

fiscal. 

Aplicação informática de 

gestão das Execuções 

Fiscais e das Águas – 

Medidata 

 

Alerta, obrigatório e 

automático, no próprio 

sistema de Execuções 

Fiscais da data de 

prescrição. 

  X  
A aguardar o “update” da 

aplicação informática de 

gestão das Execuções 

Fiscais 

Dificuldade de gestão dos 

processos de 

contraordenação. 

A 
Aquisição ou 

desenvolvimento de um 

sistema de gestão de 

processos de 

contraordenação para uma 

melhor gestão dos mesmos. 

Diretor de 

departamento 

e Chefe de 

divisão 

 

  X 
 Informações internas 

solicitando um sistema de 

gestão de processos de 

contraordenação – falta de 

recursos materiais (a 

aguardar a implementação 

de um sistema de gestão dos 

processos) 

Eventual extravio de 

processos de 

contraordenação, ou de 

autos/ participações. 

M 
Localização física dos 

processos em tramitação, 

no arquivo situado no 

Serviço de 

Contraordenações. 

 

X   
Melhor organização e gestão 

dos processos. 

Arquivo físico dos processos 

no Serviço de 

Contraordenações 

 M 
Digitalização dos 

documentos externos 

relativos aos processos de 

contraordenação e 

tramitação. 

X   
Maior eficácia na tramitação 

dos processos de 

contraordenação. 

Digitalização dos 

documentos externos 

relativos aos processos de 

contraordenação e 

tramitação no Xis-Connect  

 M 
Utilização do referido 

sistema de gestão para 

inserção dos 

  X  
Informações internas 

solicitando um sistema de 

gestão de processos de 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

autos/participações, 

elaboração dos despachos, 

autos de declaração de 

testemunhas, propostas de 

decisão e decisões (com 

eliminação de circulação de 

processos em suporte físico 

de papel). 

 

contraordenação: falta de 

recursos materiais (a 

aguardar a implementação 

de um sistema de gestão dos 

processos) 

 M 
Numeração sequencial 

obrigatória e automática, 

pelo sistema de gestão, dos 

autos/participações. 

 X  
Maior eficácia e controlo na 

tramitação dos processos de 

contraordenação. 

Numeração sequencial 

obrigatória manual dos 

autos/participações – falta de 

recursos materiais (a 

aguardar a implementação 

de um sistema de gestão dos 

processos, que permita a 

numeração automática). 

Falta de mecanismos de 

controlo quanto à efetiva 

cobrança das coimas e das 

custas. 

M 
Interface entre o sistema de 

gestão de processos de 

contraordenação (conta-

corrente) e o sistema de 

contabilidade autárquica. 

 X  
Maior eficácia. Gestão automatizada dos 

lançamentos contabilísticos 

na aplicação da Medidata (a 

aguardar a implementação 

de um sistema de gestão dos 

processos, que permita a o 

interface entre o sistema de 

gestão de processos de 

contraordenação e o sistema 

de contabilidade autárquica) 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Incumprimento de prazos/ 

eventual prescrição de 

processos e impossibilidade 

de fazer cumprir prazos para 

apresentação das propostas 

de decisão de processos de 

Contraordenação. 

M 
Lançamento obrigatório da 

data da prescrição no 

sistema de gestão de 

processos de 

contraordenação. 

 

  X  
Informações internas 

solicitando um sistema de 

gestão de processos de 

contraordenação: falta de 

recursos materiais (a 

aguardar a implementação 

de um sistema de gestão dos 

processos)  

Criação de um sistema de 

alertas no sistema 

informático. 

  X  
Informações internas 

solicitando um sistema de 

gestão de processos de 

contraordenação – falta de 

recursos materiais (a 

aguardar a implementação 

de um sistema de gestão dos 

processos) 

Impossibilidade de, em 

tempo útil, proceder à 

notificação da decisão ao 

arguido. 

B 

 

Lançamento obrigatório e 

automático dos prazos de 

resolução de processos de 

contraordenação no 

sistema de gestão. 

 

  X  
Informações internas 

solicitando um sistema de 

gestão de processos de 

contraordenação – falta de 

recursos materiais (a 

aguardar a implementação 

de um sistema de gestão dos 

processos). 

Validação da proposta de 

decisão pelo superior 

hierárquico. 

X   
Maior transparência  

Cumprimento das orientações e 

respeito pelos princípios. 

Validação da proposta de 

decisão pelo superior 

hierárquico. 

Violação do dever de 

imparcialidade. 

M 

 

Formação adequada. 

 
X   

Aquisição de conhecimentos; 

Melhoria do desempenho. 

Ação de formação: “A 

fiscalização e as 

contraordenações no 

Urbanismo”, AMRAM, 

04/06/2019; 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Reuniões semanais de 

coordenação. 

Ampla divulgação de 

princípios éticos relativos 

ao desempenho de funções 

públicas. 

 

 X   
Maior transparência; 

Cumprimento das orientações e 

respeito pelos princípios. 

Email enviado a 21/11/2019 

divulgando o Plano de 

Prevenção de Riscos de 

Gestão incluindo os de 

Corrupção e Infrações 

Conexas; 

Reuniões semanais de 

coordenação. 

Subscrição do código de 

Ética. 
  X  

Maior transparência; 

Cumprimento das orientações e 

respeito pelo código. 

Reuniões semanais de 

coordenação 

A aguardar a assinatura por 

todos os colaboradores 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.11.2. Divisão de Fiscalização Técnica e Urbanística (DF) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Inação M Desenvolvimento de 

canais de participação do 

cidadão / ações de 

sensibilização. 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

 X  Realização de informações, 

participações das situações detetadas. 

Aumento do número de participações 

que deram origem a processos de 

contraordenação e por sua vez 

resultou na diminuição de 

reclamações sobre a atuação dos 

fiscais junto da vereação.  

Realização de reuniões e 

esclarecimentos diários  

Identificação das ações de 

fiscalização realizadas, 

com discriminação, por 

fiscal.  

 

X   Não foi implementada nenhuma ação 

de fiscalização especifica para além 

das previstas no Regime jurídico de 

urbanização e edificação. 

 

Deficiências instrutórias B As reclamações dos 

particulares relativas a 

ações de fiscalização 

devem ser apreciadas de 

forma independente e 

objetiva recorrendo-se, 

sempre que possível, a 

registos fotográficos. 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

X   Diminuição das reclamações em 

relação à atuação dos fiscais. 

Nas ações de fiscalização 

são efetuados registos 

fotográficos e é 

verificada a situação do 

reclamado e do 

reclamante 

Ineficiência do embargo A Aumentar as ações de 

fiscalização às situações de 

embargo. 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

X   Aumento do número de embargos As situações reportadas 

após análise, se houver 

fundamento é proposto o 

embargo e não suspensão 

por oficio como vinha a 

ser efeito. 

Zona de intervenção/ área de 

atuação fiscal repetitiva ao 

longo do tempo pode 

propiciar uma relação de 

M Definição de um Plano de 

Rotatividade para os 

fiscais, extensível a todas 

as áreas. 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

  X Não foi implementado por falta de 

recursos humanos. 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

proximidade entre o fiscal e 

o cidadão, levando a 

favorecimentos pessoais e 

abuso de poder. 

Envio de uma brigada 

diferente, ocasionalmente. 

 X  Nas férias e faltas ou situações de 

conflito é outro fiscal de zona 

diferente que vai ao local  

 

O fiscal deverá deslocar-se 

ao local, sempre que 

possível, acompanhado. 

X   Os fiscais normalmente saem aos 

pares  

Foram criadas equipas de 

dois fiscais  

Não levantamento de Autos 

de notícia ou participação 

em situações de infração. 

M Sensibilização para as 

consequências das 

infrações praticadas. 

 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

X   Aumento do número de participações 

que deram origem a processos de 

contraordenação 

As participações por 

contraordenação são 

realizadas independe 

mente de despacho 

superior 

Implementação de um 

Código de Deontologia. 

 

  X Não foi implementado  

Implementação de um 

sistema de rotatividade. 

  X Não foi implementado por falta de 

recursos humanos. 

Não foi implementado 

por falta de recursos 

humanos. 

Adoção de critérios 

diferentes para situações 

iguais, que conduzem a 

aplicação de diferentes 

medidas punitivas, 

consoante os vínculos de 

amizade/ inimizade. 

M Fixar critérios objetivos 

para análise das diversas 

infrações e dos 

procedimentos a adotar. 

 

Diretor de 

Departament

o e Chefe de 

Divisão 

X   Os resultados e medidas propostas 

são aplicados de forma idêntica ás 

situações idênticas 

independentemente do interveniente. 

Elaboração de 

procedimentos internos  

Sensibilização para as 

consequências das 

infrações praticadas. 

X   Mais colaboração dos fiscais quer a 

nível de prevenção e produção de 

informação. 

Reuniões periódicas para 

esclarecimentos sobre a 

atuação da fiscalização e 

modo de proceder. 

Acompanhamento 

sempre de necessário da 

chefe da fiscalização nas 

audiências e ações de 

fiscalização 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.11.3. Divisão de Fiscalização (DF) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Inação. 

 

 

M 

Desenvolvimento de canais 

de participação do cidadão 

/ ações de sensibilização 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

X   Maior proximidade com o munícipe,  Maior 

comprometimento com 

o serviço, diminuição e 

resolução das infrações  

Identificação das ações de 

fiscalização realizadas. 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

X   Maior proatividade individual e 

coletiva; 

Melhoria no planeamento das ações de 

fiscalização 

Maior eficácia no 

cumprimento dos 

regulamentos 

municipais. 

Zona de intervenção/ área de 

atuação fiscal repetitiva ao 

longo do tempo pode 

propiciar uma relação de 

proximidade entre o fiscal e o 

cidadão, levando a 

favorecimentos pessoais e 

abuso de poder. 

 

M 

 

Definição de um Plano de 

Rotatividade para os 

fiscais, extensível a todas 

as áreas; 

 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

  X   

Envio de uma brigada 

diferente, ocasionalmente. 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

X   Aumento da proatividade, aumento de 

numero de CO, maior eficácia  

Melhoria e eficiência 

demonstrada  

O fiscal deverá deslocar-se 

ao local, sempre que 

possível, acompanhado. 

X   Maior produtividade e melhor 

desempenho  

Melhoria da qualidade 

de trabalho apresentada 

e  

Não levantamento de Autos 

de notícia ou participação em 

situações de infração 

 

M 

 

 

Sensibilização para as 

consequências das 

infrações praticadas; 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

X   Aumento da proatividade Aumento do sentido de 

dever e 

responsabilização  

Implementação de um 

Código de Deontologia; 

 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

  X   

Implementação de um 

sistema de rotatividade. 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

  X 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Adoção de critérios 

diferentes para situações 

iguais, que conduzem a 

aplicação de diferentes 

medidas punitivas, consoante 

os vínculos de amizade/ 

inimizade. 

M 

 

Fixar critérios objetivos 

para análise das diversas 

infrações e respetiva 

graduação das medidas 

punitivas. 

 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

  X   

Sensibilização para as 

consequências das 

infrações praticadas 

Diretora 

Departament

o / Chefe 

Divisão 

  X   

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.11.4. Divisão de Licenciamentos (DL) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Priorização indevida na 

análise e decisão sobre 

processos. 

 

M Análise dos processos por 

forma sequencial de 

entrada. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

X   Processos analisados por ordem 

sequencial 
Processos submetidos a 

despacho por ordem de 

entrada dos 

requerimentos 

Adequação do tipo de 

avaliação e análise técnica 

dos processos, 

parametrizando-a 

consoante os tipos de 

procedimentos urbanísticos 

vigentes. 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

X   Análise mais célere dos processos 
Diminuição de 

processos pendentes 

Deficiente instrução dos 

processos pelos requerentes 

B Formulários, com maior 

especificação da listagem 

de documentos instrutórios. 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X  
 

Burocracia e morosidade dos 

procedimentos 

A Criação de um sistema, na 

aplicação informática, de 

justificação e alerta 

automático quanto ao 

cumprimento de prazo. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X  
 

Prestação de informação 

inadequada e ou errada aos 

requerentes. 

B Manual de boas práticas e 

protocolos de atuação entre 

as diversas unidades 

orgânicas. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X   
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Prestação de informação 

inadequada e ou errada aos 

requerentes. 

 

M 

 

 

Identificação atempada e 

pormenorizada das 

necessidades de ações de 

formação. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X   

Monitorização, trimestral, 

das atividades 

desenvolvidas. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

X   Redução substancial de informações 

inadequadas ou erradas 

Redução das 

reclamações por 

informações 

inadequadas ou erradas 

Priorização indevida na 

análise e decisão sobre 

processos. 

M Análise dos processos por 

forma sequencial de 

entrada. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

X   Processos analisados por ordem 

sequencial 

Processos submetidos a 

despacho por ordem de 

entrada dos 

requerimentos 

Adequação do tipo de 

avaliação e análise técnica 

dos processos, 

parametrizando-a 

consoante os tipos de 

procedimentos urbanísticos 

vigentes. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

X   Análise mais célere dos processos Diminuição de 

processos pendentes 

Deficiente instrução dos 

processos pelos requerentes 

B Formulários, com maior 

especificação da listagem 

de documentos instrutórios. 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X   

Burocracia e morosidade dos 

procedimentos 

A Criação de um sistema, na 

aplicação informática, de 

justificação e alerta 

automático quanto ao 

cumprimento de prazo. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X   
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 

Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Prestação de informação 

inadequada e ou errada aos 

requerentes. 

 

M 

 

 

Manual de boas práticas e 

protocolos de atuação entre 

as diversas unidades 

orgânicas. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X   

Identificação atempada e 

pormenorizada das 

necessidades de ações de 

formação. 

 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

  X   

Monitorização, trimestral, 

das atividades 

desenvolvidas. 

Diretor de 

departamento e 

Chefe de 

divisão 

X   Redução substancial de informações 

inadequadas ou erradas 

Redução das 

reclamações por 

informações 

inadequadas ou erradas 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Desconhecimento dos 

acordos estabelecidos e/ou 

do suporte legal que regula 

as relações institucionais, 

intermunicipais e/ou 

internacionais do 

Município. 

M Formação adequada; 

 

 

 

Organização e 

sistematização de toda a 

documentação relevante 

das relações institucionais, 

intermunicipais e/ou 

Internacionais do 

Município; 

 

 

Atualização sistemática da 

informação. 

 

Chefe de 

Gabinete 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Consolidação de formação nas 

ferramentas informáticas para melhor 

sistematização e controlo da 

documentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação atempada da 

informação do GAP para a 

Presidência e Gabinete de 

Comunicação e Protocolo. 

- Formação Xis connect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda interna 

partilhada  

Ausência de decisão, ou 

tomada de decisão fora de 

tempo ou decisão não 

fundamentada. 

B Decisões tomadas com 

base na fundamentação 

técnica dos serviços. 

Chefe de 

Gabinete 

 X  Informações internas dos serviços a 

acompanhar os processos e justificar 

as tomadas de decisão. 

Despachos da 

Presidência 

 

 

Prestar informações sem 

autorização superior. 

M Promover um 

comportamento 

profissional rigoroso por 

parte dos funcionários, com 

isenção e imparcialidade. 

 X  Subscrição do Código de Ética. Manual do Código de 

Ética 

 

Ausência de metodologias 

e regras de arquivamento. 

 

 

 

 

B Organização dos assuntos 

mais relevantes em pastas 

temáticas; 

 

Manutenção simultânea de 

arquivo em papel e arquivo 

 X 

 

 

 

X 

 

 Criação de pastas partilhadas no 

servidor. 

 

 

- Servidor da CMF 

 

 

 

- Arquivo Municipal 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

 

 

 

 

digital (sistema de gestão 

documental); 

 

 

 

Formação adequada. 

 

 

 

 

 

X 

Está a ser feito arquivo digital nos 

serviços responsáveis e arquivo em 

papel.  

 

Consolidação de formação nas 

ferramentas informáticas para melhor 

sistematização e controlo da 

documentação. 

 

Acesso a informações 

sigilosas 

M  Controlo de acessos aos 

documentos; 

 

Acordos de sigilo. 

 X 

 

 

X 

 Acesso aos documentos 

condicionados. 

 

 Subscrição do Código de Ética. 

Xis Connect 

 

Manual do Código de 

Ética 

Falta de encaminhamento, 

ou encaminhamento 

indevido, dos documentos 

recebidos na Presidência. 

M Utilização do sistema de 

gestão documental para 

encaminhamento de todos 

os documentos; 

 

Utilização simultânea do 

envio físico dos 

documentos através de 

entrega personalizada e/ou 

utilização de correio 

interno; 

 

Controlo de prazos nos 

serviços municipais; 

 

Verificação de casos 

pontuais e controlo de 

reclamações. 

 X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 Implementação e consolidação da 

utilização do Xis Connect em todas as 

tarefas. 

 

 

Utilização de protocolo próprio para 

documentos. 

 

 

 

 

Pedido aos serviços para informação 

sobre as respostas; 

 

 

Conhecimento de todas as 

reclamações no livro  

Xis Connect 

 

 

 

 

 

- Livro de Protocolo 

GAP 

 

 

 

 

 

Xis Connect 

 

 

UAI 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Ausência de decisão, ou 

tomada de decisão fora de 

tempo ou decisão não 

fundamentada. 

B Decisões tomadas com 

base na fundamentação 

técnica dos serviços; 

 

Cumprimento dos prazos 

estabelecidos. 

Chefe de 

Gabinete 

 X 

 

 

 

X 

 Informações internas dos serviços a 

acompanhar os processos e justificar 

as tomadas de decisão. 

 

Cooperação ativa com os serviços 

para tentar dar cumprimento aos 

prazos estabelecidos por lei. 

 

Despachos da 

Presidência. 

 

 

Ofícios e notificações. 

 

Prestar informações sem 

autorização superior. 

M Promover um 

comportamento 

profissional rigoroso por 

parte dos funcionários, 

com isenção e 

imparcialidade. 

 X  Subscrição do Código de Ética. Manual do Código de 

Ética. 

 

Ausência de metodologias 

e regras de arquivamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Organização dos assuntos 

mais relevantes em pastas 

temáticas; 

 

 

Manutenção simultânea de 

arquivo em papel e arquivo 

digital (sistema de gestão 

documental); 

 

 

Formação adequada. 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 Comunicação atempada da 

informação do GAP para a 

Presidência e Gabinete de 

Comunicação e Protocolo. 

 

 

Está a ser feito arquivo digital nos 

serviços responsáveis e arquivo em 

papel.  

 

 

Consolidação de formação nas 

ferramentas informáticas para melhor 

sistematização e controlo da 

documentação. 

Servidor da CMF 

 

 

 

Arquivo Municipal 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Acesso a informações 

sigilosas 

M  

Acordos de sigilo. 

 

  

X 

 

  

 Subscrição do Código de Ética. 

 

Manual do Código de 

Ética. 

Falta de encaminhamento, 

ou encaminhamento 

indevido, dos documentos 

recebidos na Presidência. 

M Utilização do sistema de 

gestão documental para 

encaminhamento de todos 

os documentos; 

 

Utilização simultânea do 

envio físico dos 

documentos através de 

entrega personalizada e/ou 

utilização de correio 

interno; 

 

Controlo de prazos nos 

serviços municipais; 

 

Verificação de casos 

pontuais e controlo de 

reclamações. 

 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 Implementação e consolidação da 

utilização do Xis Connect em todas as 

tarefas 

 

 

Utilização de protocolo próprio para 

documentos 

 

 

 

 

 

Pedido aos serviços para informação 

sobre as respostas; 

 

 

 

Conhecimento de todas as 

reclamações no livro  

 

Xis Connect 

 

 

 

 

- Livro de Protocolo 

GAP 

 

 

 

 

 

Xis Connect 

 

 

 

UAI 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI   

Desconhecimento das 

regras protocolares ao 

preparar as cerimónias 

protocolares e 

acompanhamento de 

entidades oficiais que são 

da responsabilidade do 

Município. 

M Formação adequada Adjunto da 

Presidência 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequência de várias ações de 

formação para o efeito, pelos membros 

do GCP, assegurando um 

conhecimento generalizado e 

consolidado das práticas de excelência 

a adotar. 

 

Diplomas de formação 

certificada; 

Sucesso e 

reconhecimento nas 

sessões públicas 

organizadas pelo 

Município. 

Erros ou lacunas na 

informação disponibilizada 

em notas de Imprensa, 

Comunicados, 

Esclarecimentos e gestão 

de conteúdos da página 

Web. 

M Definição de normas claras 

e adoção de boas práticas e 

procedimentos; 

Acompanhamento 

permanente por parte da 

pessoa responsável; 

Validação da informação 

por mais do que uma 

pessoa. 

Adjunto da 

Presidência 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 Alto nível de operacionalização na 

produção de conteúdos por parte dos 

membros do GCP, com trabalho 

sempre coordenado e vários membros a 

enviarem e publicarem diariamente 

informação fidedigna, completa e de 

qualidade para os órgãos de 

comunicação social e todas as 

plataformas municipais. 

Reprodução massiva 

das comunicações 

públicas da CMF nos 

órgãos de comunicação 

social, atestando a 

pertinência da 

informação enviada. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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Supervisionar, gerir e planear as áreas de educação, ação e desenvolvimento social, desportiva e de juventude em todas as suas vertentes, e gerir e otimizar os 

recursos e os equipamentos municipais afetos àquelas áreas, tendo em vista a melhoria das condições de coesão social e de qualidade de vida das populações do 

concelho do Funchal. 

 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Deficiente controlo na 

gestão dos equipamentos 

existentes. M

Implementação de uma 

gestão de empréstimos, 

com registo de entradas e 

saídas de bens. 

Diretora de 

departamento 

e Chefes de 

divisão 

 X  Maior controlo na gestão dos 

equipamentos existentes  

Arquivo digital do 

DEQV 

Insuficiência de registo/ 

quantificação de cedência de 

espaços a título de apoio a 

entidades. 

B

Desenvolvimento de 

ferramentas/ 

procedimentos de suporte 

à gestão. 

Diretora de 

departamento 

e Chefes de 

divisão 

 X  Maior controlo na gestão da 

ocupação dos espaços 

Arquivo digital do 

DEQV  

Favorecimento de 

determinado território ou 

entidade. 

M

Elaborar documentos 

normativos. 

Diretora de 

departamento 

e Chefes de 

divisão 

 X  Maior eficiência na aplicação dos 

regulamentos normativos 

Arquivo digital do 

DEQV  

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.15.1. Divisão de Desenvolvimento Social (DDS) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Favorecimento de território 

ou entidades. 
M

Monitorizar 

periodicamente a execução 

da Carta Social. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  Monitorização e atualização contínua 

apesar de deficitária com necessidade 

de implementação de uma plataforma 

de gestão social 

Arquivo digital da 

DDS 

Não disponibilização da 

informação a todas as 

instituições. 

MB

Divulgação da medida a 

todas as instituições da 

Rede Social. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  X   

Não disponibilização de toda 

a informação relevante para o 

processo (de forma 

consciente). 

M

Disponibilização da 

informação no sítio oficial 

da CMF. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  X   

Conflito de interesses por 

relações de proximidade, 

familiares ou de parentesco. 

 

M 

 Formar/ sensibilizar a 

generalidade dos trabalhos 

em áreas como a ética, a 

deontologia, os direitos e 

deveres dos trabalhadores; 

 

 

Elaboração de 

regulamentos de 

atribuição de apoios; 

 

 

 

Meios de controlo de 

aplicação financeira de 

apoios concebidos 

mediante relatórios 

mensais de cada projeto. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Incremento do conhecimento das 

questões da ética e da deontologia 

Nota de serviço  

Favorecimento injustificado 

a um determinado 

beneficiário/ organização. 

 

M
Prestação de melhor serviço. Os 

pedidos dos apoios sociais municipais 

são inseridos em base de dados criada 

para o efeito, seguindo a ordem de 

entrada, conforme registo em 

Xisconnect 

Base de dados da DDS 

Xisconnect 

Melhoria na gestão dos procedimentos Base de dados da DDS 

E-mail 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Inexistência de instrumento 

que estabeleça as regras de 

atribuição de apoios e que 

defina os procedimentos que 

garantam e evidenciem a 

atribuição dos mesmos de 

forma equitativa e 

transparente. 

M

Controlo das atividades 

apoiadas (apoios) e 

elaboração de relatórios; 

Elaboração e aprovação de 

normas e regulamentos 

relativos a concessão de 

benefícios. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

X 

 

 

X 

  Incremento do acesso aos diferentes 

regulamentos dos apoios sociais e aos 

pareceres jurídicos 

 

Base de dados da DDS  

Dossier de pareceres 

jurídicos da DDS 

Favorecimento de 

determinado território ou 

entidade. 

B
Atualização permanente 

das ferramentas/ 

mecanismos de 

cruzamento de dados/ 

informação. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 

 X  Monitorização e atualização contínua 

apesar de deficitária com necessidade 

de implementação de uma plataforma 

de gestão social 

  

Base de dados da DDS  

Xisconnect 

Dossier de pareceres 

jurídicos da DDS 

E-mail 

Não disponibilização de toda 

a informação relevante para 

o processo (de forma 

consciente). 

M

Não verificação na instrução 

do processo, de que os 

beneficiários cumprem todas 

as atribuições de subsídio. 

M

Não aplicação de ‘sanções’ 

quando há incumprimento 

por parte dos beneficiários. 

M 

Estabelecimento de 

consequências do 

incumprimento defeituoso 

pelo beneficiário, 

nomeadamente a 

devolução de valores ou 

outros benefícios. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  Maior eficiência na recuperação de 

valores pagos indevidamente (por 

incumprimento da não entrega de 

recibos de renda do SMA ou por 

desistência do apoio aos 

medicamentos) 

Guia de Reposição do 

Financeiro (SMA) 

E-mail / Ofício do 

Financeiro 

(Medicamentos) 

Guia de Reposição do 

Financeiro (Natalidade) 

Falta de controlo na 

atribuição de subsídio/ apoio 

e respetivos pagamentos. 
M

 Elaboração e aprovação de 

normas e regulamentos 

relativos a concessão de 

benefícios (atribuição de 

subsídios e apoios).

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

X   Maior eficácia através da 

uniformização dos procedimentos 

 

Base de dados da DDS  

Xisconnect 

Dossier de pareceres 

jurídicos da DDS 

E-mail 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Guias de Reposição do 

Financeiro 

Favorecimento na atribuição 

de apoios. 

M

-Explicitação dos critérios 

que fundamentam a 

atribuição dos apoios; 

Declaração de inexistência 

de interesses; 

- Auditoria de processos. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  Incremento do conhecimento das 

questões da ética e da deontologia 

Nota de serviço 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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5.15.2. Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Ativo (DJDEA) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Planeamento desarticulado 

tendo em conta os 

destinatários do projeto 

MB

Reunião inicial de 

preparação do programa. 

Reuniões trimestrais de 

avaliação e aferição do 

planeamento. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

X 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

X 

 

Maior articulação entre todos os 

intervenientes. 

 

Integração das 

sugestões propostas 

pelos/as utentes no 

plano de atividades 

Ausência de mecanismos de 

publicitação. 
MB

Divulgar informação de 

forma dirigida e de amplo 

acesso. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  

Incremento do nº de participantes nos 

eventos 

Publicação de eventos 

no Facebook - Funchal 

Cidade Educadora 

 

 

Seleção não criteriosa de 

formadores para ministrar as 

ações de formação. 

B

Selecionar 

conscientemente os 

formadores utilizando 

critérios de acordo com o 

perfil pretendido. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  
Formadores (mais) capacitados para as 

diversas temáticas.    

Documentos em 

preparação 

 

Reuniões de trabalho  

Inexistência de um sistema 

estruturado de avaliação de 

necessidades. 

A
Elaborar plano estratégico 

de intervenção anual. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  
Resposta mais célere e eficaz aos 

problemas. 

Documentos em 

preparação 

 

Reuniões de trabalho 

Ausência de mecanismos de 

publicitação. 
A 

Divulgação pública 

diversificada. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  
Incremento do nº de participantes nos 

eventos. 

Documentos em 

preparação 

 

Reuniões de trabalho 

Estratégica de intervenção 

desarticulada com a prática 

em vigor. 

MB 

Realizar reunião geral, 

com as entidades oficiais 

de preparação do programa 

de intervenção. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

Divisão 

X   

Maior articulação entre todos os 

intervenientes, obtendo assim mais 

sucesso organizativo. 

Agendamento de 

reuniões (via email) 

Ausência de mecanismos de 

publicitação. 
MB 

Divulgar informação de 

forma dirigida e de amplo 

acesso. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

Divisão 

X   

Incremento do nº de participantes nos 

eventos.. 

 

 

Publicação no Site e  

Facebook do Município 
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Ausência de calendarização 

das intervenções. 
MB 

Elaborar um Plano de 

Manutenção Anual;

Efetuar inspeções 

periódicas. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

Divisão 

X    

Resposta mais célere e eficaz aos 

problemas o que permite a 

implementação de boas práticas de 

gestão. 

 

Fichas de Manutenção 

Ausência de mecanismos de 

gestão. 
M 

Implementar um Sistema 

de Gestão. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

Divisão 

  X 

Resposta mais célere e eficaz aos 

problemas o que permite a 

implementação de boas práticas de 

gestão. 

Processo atual 

burocrático, perda de 

informação 

Desadequada identificação 

das necessidades. 
M 

Proceder/ atualizar 

levantamentos com 

regularidade e compará-los 

com os requisitos 

normativos de 

apetrechamentos. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

Divisão 

X   

Resposta mais célere e eficaz aos 

problemas. 

 

Base de dados 

Desadequado planeamento 

das aquisições. 
M 

Manter os referenciais 

técnicos homologados de 

acordo com a legislação 

vigente, nos programas de 

concurso de aquisição; 

Planear aquisições no 

sentido de minimizar o 

número anual de 

procedimentos. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

Divisão 

X 

 
  

Cumprimento da lei.  

Manter os equipamentos adequados à 

utilização. 

Investimentos constam 

no documento PPI 

Inexistência de um momento 

único de tratamento dos 

diversos programas de apoio. A 

Definir um calendário de 

execução dos 

regulamentos desportivos 

municipais. 

 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  X 
Necessidade de criar regulamentos 

desportivos municipais. 

Regulamento existente 

não contempla o 

âmbito desportivo. 

Não cumprimento do 

programa de Apoio ao 

Movimento Associativo 

Desportivo. 

M 

Realização de inspeções 

periódicas às entidades 

beneficiárias. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  X 

Devido à escassez de recursos humanos 

e necessidade de mecanismo de 

aferição  
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Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Não cumprimento da 

legislação em vigor. 
B 

Manter o registo atualizado 

das fichas de inspeção dos 

equipamentos; 

Aprovação superior das 

necessidades e adequação 

das propostas efetuadas. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

X   

Cumprimento da lei.  

Manter os equipamentos adequados à 

utilização. 

Fichas de inspeção e 

informações internas 

Favorecimento resultante de 

fundamentações 

inadequadas em contexto de 

atribuição de apoios às 

associações. 

 

M 

Elaboração de proposta de 

regulamento de apoio ao 

associativismo. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

  X 
Necessidade de criar regulamentos 

desportivos municipais. 

Regulamento existente 

não contempla o 

âmbito desportivo 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

5.15.3. Divisão de Educação (DE) 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

Não disponibilização de toda 

a informação relevante para 

o processo (de forma 

consciente). 

MB 

Divulgação das medidas 

de forma diversificada, 

com vista ao conhecimento 

de todo o grupo alvo. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  Incremento do número de participantes 

nos eventos / atividades; 

Maior divulgação pública das 

iniciativas com recurso aos canais de 

comunicação oficiais do Município 

incluindo os canais específicos do 

DEQV. 

Publicação do Projeto 

Educativo Municipal 

(em suporte papel e 

digital); 

Criação da Página de 

Facebook Funchal, 

Cidade Educadora. 

Inexistência de estudos 

adequados para efeitos de 

elaboração de projetos. 

MB 

Definir um calendário de 

execução do plano. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  Melhor serviço prestado, tendo em 

consideração o cumprimento da 

planificação e a avaliação dos/as 

participantes. 

Relatório de atividades 

do DEQV. 

 

Planeamento desarticulado 

tendo em conta os 

destinatários do projeto 

B 

Reunião inicial de 

preparação do programa

- Reuniões trimestrais de 

avaliação e aferição do 

planeamento. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  Incremento do grau de satisfação 

dos/as participantes; 

Criação e implementação de novos 

projetos. 

Integração no plano de 

atividades de sugestões 

propostas pelos 

parceiros. 

Ausência de mecanismos de 

publicitação. 
A 

Divulgar informação de 

forma dirigida e de amplo 

acesso. 

Diretora de 

departament

o e Chefe de 

divisão 

 X  Incremento do número de participantes 

nos eventos / atividades; 

Maior divulgação pública das 

iniciativas com recurso aos canais de 

comunicação oficiais do Município 

incluindo os canais específicos do 

DEQV. 

Publicação do Projeto 

Educativo Municipal 

(em suporte papel e 

digital); 

Criação da Página de 

Facebook Funchal, 

Cidade Educadora. 

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

Outras informações relevantes:  
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VI – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009, determina às entidades a “elaboração anual de um 

relatório sobre a execução do PPRGCIC”. 

 

Para o efeito, cada dirigente ou coordenador funcional, responsável por Unidades Orgânicas/Unidades 

operacionais deve elaborar e remeter à Unidade de Auditoria Interna, até 31 de janeiro do ano seguinte, 

um quadro síntese (conforme anexo I), contendo a evidência de: 

 

c) Implementação das medidas contidas no Plano com vista à minimização dos riscos identificados; 

d) Identificação de novos riscos detetados, a sua caraterização, o grau de gravidade e as medidas 

propostas com vista à sua mitigação. 

 

Após os serviços terem enviado o relatório de execução do PPRGCIC, relativo ao ano 2019, a UAI 

elaborou o presente relatório. 

 

A Unidade de Auditoria, em posse da informação recolhida, procedeu à sua validação e agregação e 

elaborou o relatório anual de execução do Plano que, entre outros aspetos, deverá refletir a necessidade 

de atualização/ revisão do mesmo.  

 

Atendendo a que o PPRGCIC foi aprovado em fevereiro de 2017 e desde então houve várias alterações 

orgânicas e funcionais, foi crucial proceder-se à sua revisão, a qual foi aprovada, por unanimidade, em 

reunião de Câmara de 7 de novembro de 2019, constituindo a versão 2 do manual do PPRGCIC. 

 

Com base na versão 2 do manual do PPRGCIC, as diferentes unidades orgânicas elaboraram o relatório 

de execução do PPRGCIC referente ao período entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.  

 

Em termos de conclusões, registamos neste relatório os dados enviados, pelas 35 unidades orgânicas que 

se disponibilizaram a fazê-lo.  

 

Apesar de ainda continuar a registar-se algumas falhas na entrega dos relatórios de execução do 

PPRGCIC, tivemos uma resposta muito satisfatória quando comparado com as respostas do ano transato 

(das 47 unidades orgânicas incluídas no PPRGCIC, responderam 35). A taxa de resposta foi da ordem dos 

74,4 %. 
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Além da melhoria em termos de número de respostas, registou-se também uma maior sensibilização e 

preocupação dos serviços relativamente a esta temática.  

 

Por outro lado, já foi notória alguma preocupação dos dirigentes na divulgação interna do PPRGCIC aos 

seus colaboradores, conforme é mencionado, por exemplo, no relatório da Unidade de Democracia 

Participativa e Cidadania, na Divisão de Atendimento e Administração e Divisão de Edifícios e 

Equipamentos. 

 

 Relativamente às 35 unidades orgânicas que responderam ao relatório de execução do PPRGCIC, ilustra-

se, no quadro abaixo, o número de medidas já implementadas e o número de medidas em implementação 

ou não implementadas por unidade orgânica. 

 

Unidades Orgânicas Nº de medidas 

implementadas 

Nº de medidas em curso/não 

implementadas 

DEC 6 16 

DCT 10 14 

DM 3 5 

UDPC 9 0 

DJEVU 9 8 

DCNRN 6 3 

LM 10 22 

DSI 18 37 

UAI 11 5 

DMT 16 6 

DRUP 17 11 

UBA 3 3 

DRR 16 3 

DLU 5 3 

DDA 4 13 

DARU 6 9 

DPCI 6 6 

DCA 4 0 

DEE 6 4 

DAEPM 5 5 

DEPr 0 12 
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Unidades Orgânicas Nº de medidas 

implementadas 

Nº de medidas em curso/não 

implementadas 

DGF 5 6 

DCP 14 5 

DAPAR  13 0 

DCE 8 9 

DF 5 5 

DL 6 8 

DFTU 7 5 

DEQV 0 3 

DE 0 4 

DDS 5 7 

DJDEA 7 9 

GAP 0 14 

GAV 0 11 

GCP 4 0 

TOTAL 247 271 

 

Da análise da monitorização efetuada às unidades orgânicas que responderam ao relatório de execução do 

PPRGCIC- 2019, conclui-se que os dirigentes estão, cada vez mais, envolvidos na temática da prevenção 

de situações de risco de corrupção e infrações conexas.  

 

Dos 35 serviços que entregaram o relatório, registaram-se 518 medidas, das quais, foram implementadas 

247 e 271 estão em curso/não implementadas, ou seja, foram implementadas cerca de 47,6% das medidas 

propostas.  

 

Continua a existir um grau de consecução das medidas previstas no PPRGCIC abaixo do desejável. A 

constituição de novas unidades orgânicas ou a alteração da estrutura orgânica de outras já existentes, 

durante os anos 2017, 2018 e 2019, que ainda se encontram numa fase de instalação e de início de 

implementação de algumas das medidas propostas no PPRGCIC, podem ser a principal causa dos 

resultados obtidos. 

 

Todavia poderá, ainda, existir alguma falta de sensibilização e de formação aos dirigentes e demais 

colaboradores sobre esta temática o que, também, influenciará a baixa implementação das medidas 

propostas, com o objetivo de atenuar/ minorar os riscos identificados, 
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Independentemente do número de medidas implementadas e sendo este um processo de melhoria 

contínua, o PPRGCIC promoveu o debate e divulgação dos princípios éticos e da boa gestão autárquica. 

 

Recomendações 

- Deverão ser realizadas pelas unidades orgânicas, ações de divulgação e de prestação de esclarecimentos 

do PPRGCIC a todos os colaboradores de forma a garantir o seu envolvimento e reforçar-se a eficácia 

operacional dos mecanismos existentes e introduzirem-se outros que ajudem a prevenir ou mitigar os 

riscos de gestão associados à corrupção e infrações conexas; 

  

- Desenvolver ações de formação em áreas que se articulam com os riscos de corrupção a todos os 

dirigentes e demais colaboradores, como o Código do Procedimento Administrativo, a Despesa Pública, 

o Código da Contratação Pública, Código de Ética, etc.; 

 

- Elaborar declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa, bem como 

declaração de imparcialidade a subscrever nos procedimentos concursais de diversa natureza, 

nomeadamente, no recrutamento de pessoal, pareceres técnicos, análise de propostas, etc. (conforme 

anexo II); 

 

- Recrutar quadros técnicos para formação de uma equipa de auditores internos que, conjuntamente com 

todos os dirigentes, possam dinamizar a implementação das medidas propostas no PPRGCIC, desenvolver 

e implementar ações de efetivo controlo da aplicação das medidas e criar mecanismos que diminuam a 

probabilidade de ocorrência de situações que potenciem os riscos ou, poder dar resposta imediata em caso 

de ocorrência de situações de corrupção; 

 

- Criar uma área na página da intranet e no sítio do município sobre a matéria de prevenção da corrupção 

e riscos conexos, em que serão divulgados para além do PPRGCIC, o relatório de execução, sítios da 

internet, legislação e outros documentos com relevância para o tema; 
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I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO  

 

Unidade orgânica:  

 

Riscos identificados 

Grau 

risco 

1 

Medidas Adotadas Responsável 

Fase Execução 
2 Resultados obtidos Evidências 

I EC NI 

         

         

         

         

         

         

Legenda:    1    MB – Muito Baixo     |     B – Baixo     |     M – Médio     |     A – Alto     |     MA – Muito Alto 

  2    I – Implementada     |     EC – Em Curso     |     NI – Não Implementada 

 

Outras informações relevantes:  
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II – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO RELATIVA A 

INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSA 

 

1. Identificação 

Nome: 

__________________________________________________________________________________ 

Residência:_________________________________________________________________________ 

________________________Localidade: _____________________ Código Postal: ______________ 

BI :___________________ NIF: ___________________ Cartão Único:________________________ 

 

2. Funções 

Funções:  

_________________________________________________________________________________ 

Unidade orgânica a que está afeto: 

__________________________________________________________________________________ 

3. Declaração 

 

Declara ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na lei, designadamente: 

 Na Constituição da República Portuguesa; 

 No Código do Procedimento administrativo (artº 44º a 51º) 

 No Regime de vinculação de Carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem 

funções públicas (artº 26º a 30º) 

 No Estatuto do Pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração Central, Regional 

e Local do Estado. 

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunstância pela qual possa 

razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua conduta, designadamente nas situações 

constantes do artº 48º do CPA. 

Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, impedimento ou escusa, 

dela dará imediato conhecimento ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão, ou júri de 

que faça parte. 

4. Outros aspetos considerados relevantes: 

 

 

Funchal, _____ de ____________________ de 2020 

           _____________________________  

                         (Assinatura Legível) 
 


