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PREÂMBULO  
 

A gestão do risco é uma atividade que assume um carácter 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 dos 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. 
… 
 
A gestão do risco é um processo de análise metódica dos riscos inerentes às atividades 
de prossecução das atribuições e competências das instituições, tendo por objetivo a 
defesa e proteção de cada interveniente nos diversos processos, salvaguardando-se, 
assim, o interesse coletivo. É uma atividade que envolve a gestão, strictu sensu, a 
identificação de riscos imanentes a qualquer atividade, a sua análise metódica, e, por 
fim, a propositura de medidas que possam obstaculizar a eventuais comportamentos 
desviantes. 
… 
 
A gestão do risco é uma responsabilidade de todos os trabalhadores das instituições, 
quer dos membros dos órgãos, quer do pessoal com funções dirigentes, quer do mais 
simples funcionário. 
 
 

in “Plano-tipo de Prevenção de Riscos de Gestão, 
 incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas” 

ANMP 
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ENQUADRAMENTO 

 

O Município de Loures é uma autarquia local, que orienta a sua atividade no intuito de 

operar transformações na área territorial do Município que apontem para o 

concretizar do seu desenvolvimento visando a excelência da prestação do serviço 

público, assente na adoção das melhores práticas e na criteriosa aplicação dos 

recursos públicos disponíveis, no sentido de proporcionar aos munícipes, e aos 

cidadãos em geral, a satisfação das suas necessidades bem como das legitimas 

expectativas e aspirações. 

Em conformidade com a Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, o município tem 

atribuições nos seguintes domínios: equipamento rural e urbano, energia, transportes 

e comunicações, educação, património, cultura e ciência, tempos livres e desporto, 

saúde, ação social, habitação, proteção civil, ambiente e saneamento básico, defesa do 

consumidor, promoção do desenvolvimento, ordenamento do território e urbanismo, 

polícia municipal e cooperação externa. 

As atribuições do Município de Loures, desenvolvidas pelos Serviços da Câmara 

municipal e dos Serviços Municipalizados, são prosseguidas assentando nos seguintes 

princípios e objetivos gerais1: 

• Assegurar, no âmbito da preparação e execução das decisões dos órgãos 

municipais, sob superintendência do Presidente da Câmara Municipal e do 

Presidente dos Serviços Municipalizados, a prossecução das atribuições do 

Município de Loures; 
 

• Promover, ativamente, a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços 

prestados, nomeadamente, a qualidade do atendimento, a participação e a 

resposta oportuna ao cidadão, a desburocratização, a racionalização de meios e 

a eficiência na afetação de recursos públicos; 
 

• Motivar a participação dos cidadãos, na definição das medidas necessárias à 

prossecução das atribuições municipais e dos objetivos referidos 

anteriormente, nomeadamente através da informação e de meios de 

auscultação eficazes. 

 

 

                                                           
1
 Artigo 3º da Lei Orgânica dos Serviços do Município de Loures, publicada pelo Despacho n.º 465/2011, 

na 2ª série do Diário da República n.º 05, de 07 de janeiro. 
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A Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º          

5-A/2002, de 11 de Janeiro, estabelecem o quadro de competências, assim como o 

regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias. 

Sendo que, um município não é só uma pessoa coletiva de direito público é, também, 

uma organização que prossegue objetivos, que é servida por trabalhadores e 

colaboradores, que gere recursos e atua em função e ao serviço dos cidadãos, que dela 

esperam o proporcionar de bem-estar e desenvolvimento. 

Um município é, assim, uma organização que integra uma rede de serviços e um 

elenco de servidores cuja estrutura e atividade são reguladas por normativos jurídicos, 

obedecem a poderes hierárquicos, submetem-se ao controlo de órgãos de tutela e são 

avaliados pelos cidadãos. 

Em 2009, foi elaborado o primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo 

os de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) da Câmara Municipal de Loures, 

contendo em apenso os Planos respetivos dos Serviços Municipalizados de Loures e 

das Empresas Municipais Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. e da 

Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., tendo o mesmo sido 

aprovado na 23ª Reunião Ordinária da CMLoures, realizada em 23 de Dezembro de 

2009. 

Em face da introdução e implementação desta ferramenta de gestão no ano de 2010, e 

dado o estádio de desenvolvimento da mesma, aliado à reestruturação dos Serviços 

Municipais da CMLoures e dos SMASLoures, ocorrida em Janeiro de 2011, resultou a 

necessária e obrigatória revisão do PPRGCIC. 

Tal implicou esforço adicional de participação e disponibilidade acrescida de todos os 

serviços das estruturas respetivas, com o consequente incremento de análise, 

avaliação e adequação à realidade municipal, corporizando a constatação da 

premência de implementação de um conjunto mais alargado de medidas que 

perspetivem a consolidação dos mecanismos de controlo interno existentes, bem 

como a introdução de medidas que acrescentem valor à gestão, direcionando-as para 

a temática da prevenção dos riscos de gestão, de corrupção e riscos conexos, visando a 

mitigação, senão mesmo a eliminação, de circunstâncias propiciadoras de ocorrência 

de riscos, bem como o garantir do melhor acompanhamento e monitorização da sua 

efetiva aplicação. 

Assim sendo, e dada a interdisciplinaridade, a diversidade de áreas e facetas que a 

gestão do risco pode assumir, o presente trabalho reflete o envolvimento e 

participação de todas as Unidades Orgânicas do Município e das Empresas Municipais, 

seja no que concerne à identificação e gradação dos riscos, entendidos em termos 
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latos, bem como no tocante à apresentação de medidas preventivas, procurando-se, 

deste modo, que o documento final reflita as realidades de todos os Serviços. 

De sublinhar que a implementação, execução e avaliação do PPRGCIC embora sendo 

da responsabilidade do órgão executivo e do Presidente da CMLoures e dos 

SMASLoures e dos Presidentes dos Conselhos de Administração das Empresas 

Municipais, é partilhada com especial relevância pelos seus Dirigentes. 

Todavia, de referir que o PPRGCIC se aplica, de forma genérica, aos membros dos 

órgãos municipais, ao pessoal dirigente e a todos os trabalhadores e colaboradores, a 

qualquer título, do Município. 

Desta forma, tornou-se imprescindível intensificar a postura e a atitude da 

Organização, perante uma ferramenta de gestão que, para além da sua 

obrigatoriedade legal, se mostra de elevada importância e mais-valia para a Gestão do 

Risco Organizacional. 

 

“A administração Pública não pode prescindir de uma base de rigor e de legalidade. 

Mas pode sim prescindir de métodos de trabalho ultrapassados, de procedimentos 

desadequados, obscuros e que excluem muitas vezes os interessados e, no fim de 

contas, de tudo aquilo que são oportunidades para que surja a tal << corrupção >>. (…) 

Prevenir a corrupção pressupõe uma cultura de confiança e transparência (…)” 

in “Prevenir a corrupção – um guia explicativo sobre a corrupção e 

crimes conexos”, do Gabinete para as Relações Internacionais, 

Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça (GRIEC) 

 

 

 
A CMLoures, consciente de que os riscos de gestão, de corrupção e de infrações 
conexas são um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições, 
 

• revelando-se como uma ameaça à democracia; 

• prejudicando a seriedade das relações entre a Administração Pública e os 
cidadãos; 

• obstando ao desejável desenvolvimento das economias e ao normal 
funcionamento dos mercados, 
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institui o presente “Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
Corrupção e Infrações Conexas”, na forma de primeira revisão ao  documento 
atualmente em aplicação, desenvolvido de acordo com a seguinte estrutura base: 
 
Parte I. Compromisso Ético, Missão e Visão 

Parte II. Organograma e Identificação dos Responsáveis 

Parte III. Identificação das Áreas e Atividades, dos Riscos de Gestão, de Corrupção e 

Infrações Conexas, da Qualificação da Frequência dos Riscos, das Medidas e dos 

Responsáveis 

Parte IV. Controlo e Monitorização do Plano 

Parte V. Comunicação e Divulgação do Plano 
 
Parte VI. Norma Revogatória e Vigência 
  



 
 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

7 

COMPROMISSO ÉTICO 
 

 
 
O fortalecimento da cultura organizacional, assenta na disseminação de um conjunto 
de princípios e valores fundamentais, enquanto referência de atitudes e 
comportamentos, a interiorizar e a exercer de forma ativa e com efetividade, pelos 
Membros dos Órgãos Eleitos, Dirigentes, Trabalhadores e Colaboradores a qualquer 
título, no exercício das suas funções. O aprofundamento da consciência dos seus 
deveres profissionais e deontológicos, a realização do interesse e espírito de serviço 
públicos, a satisfação de todos os participantes e interessados, constituem-se como 
preceitos alicerçais para o estabelecimento de um compromisso Ético transversal a 
todo o Município. 
 
Os princípios a observar pelos vários intervenientes nas atividades e procedimentos, 
são os valores éticos do serviço público. Estes encontram–se definidos na Carta Ética 
da Administração Pública2, a qual constitui a síntese dos comportamentos e pretende 
ser um modelo para a ação de cada um dos intervenientes mencionados no parágrafo 
que antecede. 
 
Esses princípios devem ser entendidos como deveres: 

 

1. Princípio do Serviço Público:  
 

Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos 
cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses 
particulares ou de grupo.  

 
2. Princípio da Legalidade: 

 
Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de 
acordo com a lei e o direito.  

 
3. Princípio da Justiça e da Imparcialidade: 

 
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e 
imparcial todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de 
neutralidade.  

 
 
 
 
 

                                                           
2
 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de março, que veio revogar a Carta 

Deontológica do Serviço Público. 
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4. Princípio da Igualdade: 

 
Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em 
função da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas 
ou religiosas, situação económica ou condição social.  

 
5. Princípio da Proporcionalidade: 

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

 

6. Princípio da Colaboração e da Boa-fé: 
 
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os 
cidadãos, segundo o princípio da Boa-fé, tendo em vista a realização do 
interesse da comunidade e fomentar a sua participação na realização da 
atividade administrativa. 

 

7. Princípio da Informação e da Qualidade:  
 
Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma 
clara, simples, cortês e rápida.  

 

8. Princípio da Lealdade:  
 
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, 
solidária e cooperante.  

 

9. Princípio da Integridade: 
 
Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de 
integridade de carácter.  

 

10. Princípio da Competência e Responsabilidade:  
 
Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, 
empenhando-se na valorização profissional.  
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ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

(aprovada na 22ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 17 de novembro de 2010, e na 5ª Sessão Ordinária de Assembleia Municipal, de 16 de dezembro de 2010 – Despacho 
n.º 465/2011, publicado na 2º série do Diário da República n.º 5, de 07 de janeiro) 
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MISSÃO E VISÃO  

 
 
Missão 
 
Cumprir a prossecução de interesses próprios, comuns e específicos das populações, 
assumindo-se como uma Autarquia social, ambiental, cultural e economicamente 
responsável, numa ótica de disseminação de políticas de melhoria da qualidade de 
vida e do bem-estar social, da dinamização de uma governação eficaz e de uma 
cidadania ativa, para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável. 
 
 

Visão 

A Câmara Municipal de Loures desenvolve as suas atividades no intuito da prossecução 
da melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social, de promover a integração e a 
solidariedade, de impulsionar a modernização produtiva e tecnológica, de defender a 
identidade cultural e territorial, de dinamizar uma governação eficaz e uma cidadania 
ativa, de fomentar a responsabilidade social e a sustentabilidade na organização, na 
senda da prestação de um serviço público de excelência. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ATIVIDADE, DOS RISCOS DE GESTÃO, DE CORRUPÇÃO 

E INFRAÇÕES CONEXAS, DA FREQUÊNCIA E GRADAÇÃO DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E 
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RISCOS TRANSVERSAIS 

 

Âmbito de Atuação Riscos Identificados Medidas Propostas  

1. Prevenção 

 

 

1. Insuficiente prevenção de riscos de Gestão, de corrupção e 

infrações conexas. 

1.(Re)avaliação dos riscos existentes; 

2. Incrementar os níveis do relacionamento de interdependência 

funcional entre as diversas Unidades Orgânicas Municipais, 

designadamente, entre outros, pela uniformização de procedimentos, 

desenvolvimento e implementação de medidas de articulação por via do 

estabelecimento de protocolos internos de atuação; 

3. Divulgação de situações que propiciaram situações de fraude; 

4. Ações de formação/workshops especificadamente respeitantes a 

matéria de prevenção de riscos de gestão, de corrupção e de infrações 

conexas; 

5. Divulgação a todos os Trabalhadores, pelos meios adequados, do 

PPRGCIC, da Carta Ética e do guia Prevenir a Corrupção. 

 

 

2. Falta de clareza e discricionariedade na atuação do Município;  6. Prosseguimento da clarificação da Tabela de Taxas com avaliação de 

encargos administrativos associados, bem como a eliminação de 

encargos desnecessários para os cidadãos e empresas; 

 

7. Melhoria da regulamentação municipal por via da eliminação de 

conceitos vagos e indeterminados; 

8. Estabelecimento e divulgação de prazos médios de decisão, e 

máximos sempre que viável, de procedimentos referentes a 

requerimentos efetuados pelos cidadãos, independentemente da sua 

natureza; 
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Âmbito de Atuação 
 

Riscos Identificados 
 

Medidas Propostas  

1. Prevenção (Cont.) 

 

3. Ausência, insuficiência ou deficiência na comunicação das 

regras e procedimentos em vigor no Município e prestação de 

informação incorreta ao munícipe. 

 

9. Incrementar a qualidade e os níveis de comunicação, simplificar e 

torná-la mais acessível ao cidadão; 

10. Instituição de Manuais de Procedimentos para os pedidos efetuados 

junto dos Serviços municipais; 

11. Análise pormenorizada dos fluxos procedimentais associados à 

tramitação dos pedidos e incentivar a formulação e sugestões de 

melhoria dos fluxos existentes.  

4. Ineficiência e eficácia reduzida da atividade de fiscalização nos 

vários domínios de atuação da Autarquia. 

12 Assegurar a rotatividade das equipas de fiscalização, a fim de não 

permanecerem tempo excessivo a fiscalizar o mesmo território; 

13. Fixar métricas para apreciação dos processos de contraordenação e 

estabelecer prazos de conclusão; 

14. Realizar auditorias com publicitação de conclusões e 

recomendações. 

2. Deteção 5. Risco de deteção. 15. Incrementar o controlo de procedimentos e circuitos de informação 

instituídos intra e inter UO. 

 

6. Dificuldade de acesso a informação necessária ao 

desenvolvimento processual e ao regular funcionamento da 

Estrutura. 

16. Promover as relações de interdependência funcional. 

7. Omissão e/ou prestação de informação inadequada. 17. Difundir os princípios éticos e deontológicos da Administração 

Pública. 

3. Oposição/Reação/Resposta 8. Inexistência de estrutura que vise garantir atuação, célere e 

eficaz em presença ou perspetiva de situações de risco. 

18. Implementação de estrutura de atuação e monitorização de ação 

disciplinar; 

19. Criação e indicadores de execução da estrutura; 
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Âmbito de Atuação 
 

Riscos Identificados 
 

Medidas Propostas  

3. Oposição/Reação/Resposta (Cont.) 9. Ausência de modelo estruturado de tratamento uniforme, 

isento, imparcial de situações de risco. 

20. Instituição de protocolos de atuação. 

 

 

10. Deficiente avaliação e resposta efetiva a situações 

comprovadas de erro, lapso ou omissão de atos de gestão, de 

corrupção e de infrações conexas. 

21. Incremento dos controlos. 

11. Incumprimento da lei em matéria de denúncia ao Ministério 

Público. 

22. Instituir medidas que visem garantir a comunicação ao Ministério 

Público, elucidando que as denúncias não carecem de ser remetidas aos 

Serviços Jurídicos. 
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Departamento
de 

Apoio Institucional

DAI

Divisão
de Apoio

à Presidência

DAP

Divisão 
de Auditoria e 

Controlo de Gestão

DACG

Divisão
de Modernização 

Administrativa e Inovação 
Tecnológica

DMAIT

MISSÃO: 
Assegurar o apoio técnico e administrativo à Governação Municipal e à Presidência, nomeadamente, no âmbito da gestão estratégica, da cooperação externa, das relações institucionais, da auditoria e controlo 
de gestão, da modernização administrativa e do desenvolvimento tecnológico, bem como o apoio técnico e administrativo à Assembleia Municipal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

     

DDAI 
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Departamento
de 

Apoio Institucional

DAI

Divisão 
de Apoio

à Presidência

DAP

Divisão
de Auditoria e 

Controlo de Gestão

DACG

Divisão
de Modernização 

Administrativa e Inovação 
Tecnológica

DMAIT

MISSÃO:   
Assegurar o apoio técnico e administrativo à Governação Municipal e à Presidência no âmbito da cooperação externa e das relações institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar o apoio técnico e administrativo à 

Governação Municipal e à Presidência, no 

âmbito das relações institucionais, 

coordenando e apoiando a realização de 

cerimónias oficiais, conferências e visitas de 

caráter relevante da CMLoures, a receção das 

entidades externas que se desloquem ao 

Município, a promoção da cooperação externa 

com entidades nacionais e internacionais, 

garantindo o cumprimento das bases 

programáticas de cooperação exterior da 

autarquia, de acordo com a política definida 

pela administração. 

1. Existência de situações de favoritismo injustificado 

por determinado beneficiário. 
Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Implementação de mecanismos de controlo 

interno que permitam despistar situações como a 

referida. 

DDAI/CDAP 

2. Não apresentação, por parte dos beneficiários, de 

relatórios de atividades. Frequente Moderado 
2. Verificação/apreciação do compromisso 

assumido pela entidade beneficiária. 

3. Conflito de interesses que possa prejudicar uma 

seleção imparcial de informação. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

3. Acompanhamento diário da informação 

disponibilizada aos órgãos de comunicação social. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar o apoio técnico e administrativo à 

Governação Municipal e à Presidência, no 

âmbito das relações institucionais, 

coordenando e apoiando a realização de 

cerimónias oficiais, conferências e visitas de 

caráter relevante da CMLoures, a receção das 

entidades externas que se desloquem ao 

Município, a promoção da cooperação externa 

com entidades nacionais e internacionais, 

garantindo o cumprimento das bases 

programáticas de cooperação exterior da 

autarquia, de acordo com a política definida 

pela administração (Cont.). 

4. Utilização de informação para eventual vantagem 

pessoal ou de qualquer outra forma contrária à lei 

ou em detrimento dos objetivos legítimos e éticos da 

organização. 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

 

4. Divulgação do Código de Ética e Conduta que 

venha a ser estabilizado; Importância do 

cumprimento dos procedimentos instituídos. 

DDAI/CDAP 

5. Inexistência de cabimentação prévia da despesa. 5. Implementação de mecanismos que permitam 

uma avaliação prévia das necessidades. 

6. Violação de princípios gerais da atividade 

administrativa, parcialidade, falta de isenção, 

tratamento diferenciado de entidades/munícipes. 
Moderado 

6. Formação dos trabalhadores sobre o CPA e 

matérias conexas; Assegurar o levantamento, 

diagnóstico e atualização do processo de 

atendimento. 

7. Existência deficiente de um sistema de avaliação 

de necessidades de aquisição de bens e serviços. 

Frequente Reduzido 

7. Criação de base de dados com informação 

relativa a aquisições anteriores. 

8. Avaliação deficiente ou inexistência da mesma, a 

posteriori, da qualidade dos bens/serviços adquiridos 

e respetivo preço. 

8. Avaliação do nível de qualidade e preço.  
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Departamento 
de 

Apoio Institucional

DAI

Divisão
de Apoio

à Presidência
DAP

Divisão
de Auditoria e 

Controlo de Gestão

DACG

Divisão 
de Modernização 

Administrativa e Inovação 
Tecnológica

DMAIT

MISSÃO: 
Contribuir para a otimização da gestão, acrescentando valor através da promoção da simplificação, agilização, inovação, integridade, confiança e transparência de processos e atividades desenvolvidas pelas 
Unidades Orgânicas da Câmara Municipal de Loures, visando a sua eficiência, eficácia, rendibilidade e sustentabilidade, e assim concorrer para o êxito da gestão das finanças públicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Execução de atividades de Auditoria Interna 
por via do exame e avaliação objetiva das 
atividades desenvolvidas pelas UO da 
CMLoures, e posterior acompanhamento de 
implementação de recomendações. 

1. Interferência na definição do âmbito, execução e 
comunicação de conclusões resultantes dos 
trabalhos de Auditoria Interna. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
1. Garantir a independência por via do reporte ao 
nível máximo da Câmara Municipal (Presidente). 

DDAI/CDACG 

2. Fragilidade de análise, avaliações, constatações e 
suporte a recomendações. 

Reduzido 

2. Observância das Normas e Práticas Profissionais 
de Auditoria Interna, bem como do estabelecido 
em Carta de Auditoria Interna da CMLoures; 
 
3. Elaboração de Manual de Auditoria Interna. 

3. Não deteção de irregularidades e/ou distorções. 

Moderado 
 

4. Formação: incremento de competências 
técnicas, bem como de procedimentos executados 
pelo Auditor para redução do risco de auditoria. 

4. Inexistência ou insuficiente conhecimento e 
competências em matérias de particular 
especificidade. 

Frequente 

5. Formação e recurso a colaboradores 
especialistas, internos ou externos (e.g. matérias 
jurídicas). 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Execução de atividades de Auditoria Interna 

por via do exame e avaliação objetiva das 

atividades desenvolvidas pelas Unidades 

Orgânicas da CMLoures, e posterior 

acompanhamento de implementação de 

recomendações (Cont.). 

5. Conflito de interesses: comprometimento da 
objetividade, imparcialidade e isenção. 

Pouco 
Frequente 

 
Moderado 

6. Reforço de comportamentos éticos. Elaboração 

de Código de Ética e de Conduta Profissional; 

 

7. Segregação de funções: não inclusão em Equipa 

Auditora de trabalhadores que tenham exercido 

funções na UO auditada, nomeadamente com 

intervenção nos processos a auditar; 

 

8. Obtenção de declaração de compromisso 

relativa a incompatibilidades, impedimentos e 

escusas. 

DDAI/CDACG 6. Utilização de informação, recolhida em sede de 

realização de Auditoria Interna, para obtenção de 

qualquer vantagem pessoal. 

9. Reforço de comportamentos éticos 

designadamente a confidencialidade e a 

independência. Reporte ao nível máximo da 

Câmara Municipal (Presidente); 

10. Apuramento de responsabilidade disciplinar. 

7. Não implementação e/ou aplicação não 

tempestiva de recomendações, reiteradamente 

justificadas por ausência de meios e recursos. Frequente 

Elevado 

 

11. Incrementar a sensibilização dos Dirigentes 

Municipais e da Vereação para as vantagens de 

implementação de recomendações, bem como 

para os riscos associados à sua não aplicação. 

2. Promover a existência de adequados 

sistemas de controlo de risco e diligenciar pelo 

acompanhamento da aplicação de medidas. 

8. Não observância de medidas e regras de 

prevenção da ocorrência de riscos de gestão, 

incluindo os de corrupção e infrações conexas. 
Pouco 

Frequente 

12. Consolidar a aplicação e monitorização do 

PPRGCIC, vinculando os Dirigentes das diversas UO 

ao cumprimento das medidas neste preconizado. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Elaborar propostas, por via da execução de 

“Memorandos de Auditoria Interna”, 

disciplinadores e/ou orientadores do 

funcionamento interno, visando a sua 

melhoria. 

9. Não aplicação de critérios comuns a situações de 

idêntica natureza. 

Frequente Moderado 

13. Estabelecer mecanismos de cumprimento e 

aplicação genérica de procedimentos comuns, pelo 

todo organizacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDAI/CDACG 

4. Zelar pela atualização, adequação e 

efetividade de medidas constantes de Manual 

de Controlo Interno (MCI), bem como 

promover pela existência de Manuais de 

Procedimentos em todas as UO. 

10. Não efetividade de cumprimento de medidas de 

controlo constantes de Manuais respetivos. 

Muito 

Frequente 
Elevado 

14. Ampla divulgação do MCI; 

15. Instituição de procedimentos de verificação e 

validação de aplicação de medidas preconizadas 

em MCI em sede de auditorias internas a realizar; 

16. Realização de Auditorias Internas de 

compliance; 

17. Fomentar e vincular as UO para a necessidade 

de elaboração e/ou atualização de Manuais de 

Procedimentos e respetiva monitorização de 

aplicação. 

5. Acompanhamento de Ações Inspetivas, 

promovidas por Órgãos da Tutela, e Ações de 

Auditoria Externa.  

11. Não acompanhamento da realização de Ações 

Inspetivas e de Auditoria Externa, por abordagem 

direta destas Entidades aos Serviços da CMLoures, 

obstaculizando, assim, à existência de repositório 

centralizado de informação respetiva. 

 Pouco 

Frequente 

Moderado 

18. Reforçar a divulgação das atribuições e 

competências da DACG, contidas na 

reestruturação dos Serviços Municipais, nestas 

matérias, particularizadas do Despacho 27/PRES, 

datado de 20/06/2008 (Anexo I); 

19. Reforçar a sensibilização da Vereação e dos 

Dirigentes para a necessidade de existência de 

repositório centralizado na DACG de informação 

concernente. 

 

12. Realização de ações Inspetivas a UO sem 

conhecimento da DACG; 

13. Dispersão do conhecimento de execução de 

ações e, consequente, não acompanhamento pela 

DACG. 

Reduzido  
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Departamento
de

Apoio Institucional

DAI

Divisão
de Apoio

à Presidência

DAP

Divisão
de Auditoria e 

Controlo de Gestão

DACG

Divisão 
de Modernização 

Administrativa e Inovação 
Tecnológica

DMAIT

MISSÃO: 
Assegurar o apoio técnico e administrativo à Governação Municipal e à Presidência, no âmbito da modernização administrativa e de desenvolvimento tecnológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar o apoio técnico e administrativo à 
Governação Municipal e à Presidência, no 
âmbito da modernização administrativa e de 
desenvolvimento tecnológico. 

1. Seleção e contratação de especialistas externos 
por ajuste direto. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

1. Assunção de procedimentos do concurso 

público como procedimento regra para a 

contratação de especialistas externos. 

DDAI/CDMAIT 

2. Fundamentação insuficiente do recurso ao ajuste 
direto, quando baseado em critérios materiais. 

Reduzido 

2. Assegurar que no caso em que se adote o ajuste 

direto com base em critérios materiais os mesmos 

são rigorosamente justificados, baseando-se em 

dados objetivos e devidamente documentados. 

3. Não fixação no caderno de encargos, das 
especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objeto do contrato a celebrar. Moderado 

3. Assegurar que as cláusulas técnicas fixadas no 

caderno de encargos são claras, completas e não 

discriminatórias. 

4. Atribuição indevida de credenciais de acesso à 
informação. Elevado 

4. Solicitação formal do responsável do serviço do 

respetivo acesso. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar o apoio técnico e administrativo à 
Governação Municipal e à Presidência, no 
âmbito da modernização administrativa e de 
desenvolvimento tecnológico (Cont.). 

5. Deficiente avaliação de fornecedores. 

Frequente Moderado 

5. Processo de avaliação de fornecedores 

mediante matriz a construir. 

DDAI/CDMAIT 6. Ausência de gestão e monitorização da execução 
de contratos. 

6. Instituição da figura de Gestor de Contratos; 

7. Criação e atualização contínua de ficha de 

histórico e monitorização da execução de cada 

contrato. 
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MISSÃO: 
Assegurar as funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, no domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

Departamento
de Planeamento e 

Gestão Urbanística

DPGU

Divisão 
de Planeamento Municipal de 

Ordenamento do Território

DPMOT

Divisão
de Gestão Urbanística 

da Zona Norte

DGUZN

Divisão
de Gestão Ubanística

da Zona Oriental

DGUZO

Divisão
de Gestão Urbanística 

de Projetos Estruturantes

DGUPE

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

     DDPGU 

 

 

 

 

 

 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           3
2 

MISSÃO: 
Garantir o correto ordenamento do território no âmbito do planeamento e gestão urbanística, pela aplicação dos instrumentos de planeamento e disposições legais aplicáveis, pelo exercício de ação pedagógica 
relativamente aos particulares, na prossecução do interesse público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 
 

Departamento
de Planeamento e 

Gestão Urbanística

DPGU

Divisão 
de Planeamento Municipal de 

Ordenamento do Território

DPMOT

Divisão
de Gestão Urbanística 

da Zona Norte

DGUZN

Divisão
de Gestão Ubanística

da Zona Oriental

DGUZO

Divisão
de Gestão Urbanística 

de Projetos Estruturantes

DGUPE

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Promover a elaboração de estudos/Planos 

de intervenção urbanística em determinadas 

áreas. 

2. Condução técnica dos trabalhos de revisão 

do PDM, através do desenvolvimento de um 

conjunto de estudos parcelares, produzidos 

por uma equipa multidisciplinar. 

 

1. Acumulação de funções privadas por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas; 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Criação de mecanismos de controlo acrescido do 

exercício de funções privadas, por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas.  

 

2. Acumulação de funções renovável de três em 

três anos, via aprovação superior. 

 

3. Exigência de entrega de uma Declaração de 

Impedimento, que deverá ser expressa e sob a 

forma escrita, apensa ao processo em análise. 

DDPGU/CDPMOT 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Coordenação e desenvolvimento de projetos 

de conceção urbanística, na área da 

reabilitação urbana. 

4. Análise de pretensões de instalação de 

equipamentos. 

2. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado(s) 

Técnico(s) ou Dirigente em processos da mesma 

natureza, processos instruídos pelos mesmos 

requerentes ou processos instruídos por requerentes 

com algum tipo de proximidade, o que poderá 

propiciar o favorecimento ou desfavorecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tempo excessivo de decisão; 

 

 

4. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível; 

 

 

5. Existência de favorecimento. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

4. Informatização dos procedimentos de forma a 

não permitir que a hierarquia temporal da entrada 

dos procedimentos possa ser modificada através 

de aplicação informática – AGIL e GESDOC; 

5. Monitorização do cumprimento dos prazos 

administrativos e a necessidade das aplicações 

informáticas GESDOC e AGIL poderem dar melhor 

resposta a este nível; 

6. Disponibilização, em local visível e acessível ao 

público, do organigrama do Serviço/UO, bem como 

da identificação dos respetivos Dirigentes e 

Trabalhadores; 

7. Informação visível relativa à existência do livro 

de reclamações no serviço; 

8. Existência de um relatório anual das atividades e 

reclamações apresentadas por tipo, frequência e 

resultado da decisão; 

9. Assegurar por parte dos serviços uma análise 

isenta de influências externas, garantindo o dever 

de sigilo relativo a procedimentos de gestão 

territorial aplicados ou a aplicar; 

10. Garantir uma clara separação entre análise 

técnica e análise na cadeia de decisão definida pela 

respetiva fundamentação garantida de rigor, 

legalidade e transparência; 

 

DDPGU/CDPMOT 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

  

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

11. Comunicação de infrações às respetivas ordens 

profissionais, nomeadamente no que respeita à 

intervenção em procedimento em que possa 

existir conflito de interesses. 

12. Disponibilização, através do Balcão Virtual de 

informação de carácter administrativo, propondo 

que seja total no futuro, nos termos do 

estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 

Administrativos. 

 

DDPGU/CDPMOT 
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MISSÃO: 
Garantir o correto ordenamento do território da zona norte do Município, pela aplicação dos instrumentos de planeamento e disposições legais aplicáveis, pelo exercício de ação pedagógica relativamente aos 
particulares, na prossecução do interesse público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

Departamento
de Planeamento e 

Gestão Urbanística

DPGU

Divisão 
de Planeamento Municipal de 

Ordenamento do Território

DPMOT

Divisão
de Gestão Urbanística 

da Zona Norte

DGUZN

Divisão
de Gestão Ubanística

da Zona Oriental

DGUZO

Divisão
de Gestão Urbanística 

de Projetos Estruturantes

DGUPE

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Apreciar os projetos de operações 

urbanísticas (obras de construção, ampliação, 

alteração, conservação, demolição e 

remodelação de terrenos), submetendo-os a 

decisão final. 

2. Emitir pareceres e informar os 

procedimentos legalmente previstos 

relacionados com a gestão urbanística. 

3. Fiscalizar a conformidade da execução das 

obras atrás referidas. 

 

1. Acumulação de funções privadas por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas; 

 

 

 

 
Frequente Reduzido 

1. Criação de mecanismos de controlo acrescido do 

exercício de funções privadas, por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas;  

2. Acumulação de funções renovável de três em 

três anos, via aprovação superior; 

3. Exigência de entrega de uma Declaração de 

Impedimento, que deverá ser expressa e sob a 

forma escrita, apensa ao processo em análise; 

4. Informatização dos procedimentos de forma a 

não permitir que a hierarquia temporal da entrada 

dos procedimentos possa ser modificada através 

de aplicação informática – AGIL e GESDOC. 

DDPGU/CDGUZN 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Levantar autos de notícia dos atos que 

constituam ilícitos penais ou monitorizar a 

execução dos planos municipais de 

ordenamento do território e outros 

instrumentos daí resultantes aos 

departamentos com competências nessas 

matérias contraordenacionais que sejam 

constatados no exercício da sua atividade e 

propor a instauração dos respetivos 

procedimentos. 

2. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado(s) 

Técnico(s) ou Dirigente em processos da mesma 

natureza, processos instruídos pelos mesmos 

requerentes ou processos instruídos por requerentes 

com algum tipo de proximidade, o que poderá 

propiciar o favorecimento ou desfavorecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tempo excessivo de decisão; 

 

 

4. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível; 

 

 

5. Existência de favorecimento. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

5. Monitorização do cumprimento dos prazos 

administrativos e a necessidade das aplicações 

informáticas GESDOC e AGIL poderem dar melhor 

resposta a este nível; 

6. Nomeação de um gestor de procedimento e 

identificação do respetivo contacto dentro dos 

serviços; 

7. Disponibilização, em local visível e acessível ao 

público, do organigrama do Serviço/UO, bem como 

da identificação dos respetivos Dirigentes e 

Trabalhadores; 

8. Informação visível relativa à existência do livro 

de reclamações no serviço; 

9. Disponibilização, através do Balcão Virtual de 

informação de carácter administrativo, propondo 

que seja total no futuro, nos termos do 

estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 

Administrativos; 

10. Existência de um relatório anual das atividades 

e reclamações apresentadas por tipo, frequência e 

resultado da decisão; 

11. Rotatividade de funções relativas à fiscalização 

nos processos de obras; 

12. Assegurar por parte dos serviços uma análise 

isenta de influências externas, garantindo o dever 

de sigilo relativo a procedimentos de gestão 

territorial aplicados ou a aplicar; 

DDPGU/CDGUZN 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Levantar autos de notícia dos atos que 

constituam ilícitos penais ou monitorizar a 

execução dos planos municipais de 

ordenamento do território e outros 

instrumentos daí resultantes aos 

departamentos com competências nessas 

matérias contraordenacionais que sejam 

constatados no exercício da sua atividade e 

propor a instauração dos respetivos 

procedimentos (Cont.). 

 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

13. Garantir uma clara separação entre análise 

técnica e análise na cadeia de decisão definida pela 

respetiva fundamentação garantida de rigor, 

legalidade e transparência; 

14. Comunicação de infrações às respetivas ordens 

profissionais, nomeadamente no que respeita à 

intervenção em procedimento em que possa 

existir conflito de interesses. 

DDPGU/CDGUZN 
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MISSÃO: 
Garantir o correto ordenamento do território da zona oriental do Município, pela aplicação dos instrumentos de planeamento e disposições legais aplicáveis, pelo exercício de ação pedagógica relativamente aos 
particulares, na prossecução do interesse público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 
 

Departamento
de Planeamento e 

Gestão Urbanística

DPGU

Divisão 
de Planeamento Municipal de 

Ordenamento do Território

DPMOT

Divisão
de Gestão Urbanística 

da Zona Norte

DGUZN

Divisão
de Gestão Ubanística

da Zona Oriental

DGUZO

Divisão
de Gestão Urbanística 

de Projetos Estruturantes

DGUPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Apreciar os projetos de operações 

urbanísticas (obras de construção, ampliação, 

alteração, conservação, demolição e 

remodelação de terrenos), submetendo-os a 

decisão final. 

2. Emitir parecer e informar todos os 

procedimentos legalmente previstos 

relacionados com a gestão urbanística. 

3. Fiscalizar a conformidade da execução das 

obras atrás referidas. 

1. Acumulação de funções privadas por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas; 

Frequente Reduzido 

1. Criação de mecanismos de controlo acrescido do 

exercício de funções privadas, por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas;  

2. Acumulação de funções renovável de três em 

três anos, via aprovação superior; 

3. Exigência de entrega de uma Declaração de 
Impedimento, que deverá ser expressa e sob a 
forma escrita, apensa ao processo em análise; 

DDPGU/CDGUZO 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Levantar autos de notícia dos atos que 
constituam ilícitos penais ou monitorizar a 
execução dos planos municipais de 
ordenamento do território e outros 
instrumentos daí resultantes aos 
departamentos com competências nessas 
matérias contraordenacionais que sejam 
constatados no exercício da sua atividade e 
propor a instauração dos respetivos 
procedimentos. 

2. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado(s) 

Técnico(s) ou Dirigente em processos da mesma 

natureza, processos instruídos pelos mesmos 

requerentes ou processos instruídos por requerentes 

com algum tipo de proximidade, o que poderá 

propiciar o favorecimento ou desfavorecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tempo excessivo de decisão; 

 

 

4. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível; 

 

 

5. Existência de favorecimento. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

4. Informatização dos procedimentos de forma a 

não permitir que a hierarquia temporal da entrada 

dos procedimentos possa ser modificada através 

de aplicação informática – AGIL e GESDOC; 

5. Monitorização do cumprimento dos prazos 

administrativos e a necessidade das aplicações 

informáticas GESDOC e AGIL poderem dar melhor 

resposta a este nível; 

6. Nomeação de um gestor de procedimento e 

identificação do respetivo contacto dentro dos 

serviços; 

7. Disponibilização, em local visível e acessível ao 

público, do organigrama do Serviço/UO, bem como 

da identificação dos respetivos Dirigentes e 

Trabalhadores; 

8. Informação visível relativa à existência do livro 

de reclamações no serviço; 

9. Disponibilização, através do Balcão Virtual de 

informação de carácter administrativo, propondo 

que seja total no futuro, nos termos do 

estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 

Administrativos; 

10. Existência de um relatório anual das atividades 

e reclamações apresentadas por tipo, frequência e 

resultado da decisão; 

 

DDPGU/CDGUZO 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Levantar autos de notícia dos atos que 

constituam ilícitos penais ou monitorizar a 

execução dos planos municipais de 

ordenamento do território e outros 

instrumentos daí resultantes aos 

departamentos com competências nessas 

matérias contraordenacionais que sejam 

constatados no exercício da sua atividade e 

propor a instauração dos respetivos 

procedimentos (Cont.) 

 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

11. Rotatividade de funções relativas à fiscalização 

nos processos de obras; 

12. Assegurar por parte dos serviços uma análise 

isenta de influências externas, garantindo o dever 

de sigilo relativo a procedimentos de gestão 

territorial aplicados ou a aplicar; 

13. Garantir uma clara separação entre análise 

técnica e análise na cadeia de decisão definida pela 

respetiva fundamentação garantida de rigor, 

legalidade e transparência; 

14. Comunicação de infrações às respetivas ordens 

profissionais, nomeadamente no que respeita à 

intervenção em procedimento em que possa 

existir conflito de interesses. 

 

DDPGU/CDGUZO 
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MISSÃO: 
Garantir o correto ordenamento do território no âmbito do planeamento e gestão urbanística, pela aplicação dos instrumentos de planeamento e disposições legais aplicáveis, pelo exercício de ação pedagógica 
relativamente aos particulares, na prossecução do interesse público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 
 

Departamento
de Planeamento e 

Gestão Urbanística

DPGU

Divisão 
de Planeamento Municipal de 

Ordenamento do Território

DPMOT

Divisão
de Gestão Urbanística 

da Zona Norte

DGUZN

Divisão
de Gestão Ubanística

da Zona Oriental

DGUZO

Divisão
de Gestão Urbanística 

de Projetos Estruturantes

DGUPE

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Apreciar os projetos de operações 

urbanísticas (obras de construção, ampliação, 

alteração, conservação, demolição e 

remodelação de terrenos), submetendo-os a 

decisão final. 

2. Emitir parecer e informar todos os 

procedimentos legalmente previstos 

relacionados com a gestão urbanística. 

3. Fiscalizar a conformidade da execução das 

obras atrás referidas. 

1. Acumulação de funções privadas por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas; 

Frequente Reduzido 

1. Criação de mecanismos de controlo acrescido do 

exercício de funções privadas, por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas;  

2. Acumulação de funções renovável de três em 

três  anos, via aprovação superior; 

3. Exigência de entrega de uma Declaração de 

Impedimento, que deverá ser expressa e sob a 

forma escrita, apensa ao processo em análise; 

DDPGU/CDGUPE 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Levantar autos de notícia dos atos que 

constituam ilícitos penais ou monitorizar a 

execução dos planos municipais de 

ordenamento do território e outros 

instrumentos daí resultantes aos 

departamentos com competências nessas 

matérias contraordenacionais que sejam 

constatados no exercício da sua atividade e 

propor a instauração dos respetivos 

procedimentos. 

2. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado(s) 

Técnico(s) ou Dirigente em processos da mesma 

natureza, processos instruídos pelos mesmos 

requerentes ou processos instruídos por requerentes 

com algum tipo de proximidade, o que poderá 

propiciar o favorecimento ou desfavorecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tempo excessivo de decisão; 

 

 

4. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível; 

 

 

5. Existência de favorecimento. 

Pouco 

Frequente Reduzido 

4. Informatização dos procedimentos de forma a 

não permitir que a hierarquia temporal da entrada 

dos procedimentos possa ser modificada através 

de aplicação informática – AGIL e GESDOC; 

5. Monitorização do cumprimento dos prazos 

administrativos e a necessidade das aplicações 

informáticas GESDOC e AGIL poderem dar melhor 

resposta a este nível; 

6. Nomeação de um gestor de procedimento e 

identificação do respetivo contacto dentro dos 

serviços; 

7. Disponibilização, em local visível e acessível ao 

público, do organigrama do Serviço/UO, bem como 

da identificação dos respetivos Dirigentes e 

Trabalhadores; 

8. Informação visível relativa à existência do livro 

de reclamações no serviço; 

9. Disponibilização, através do Balcão Virtual de 

informação de carácter administrativo, propondo 

que seja total no futuro, nos termos do 

estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 

Administrativos; 

10. Existência de um relatório anual das atividades 

e reclamações apresentadas por tipo, frequência e 

resultado da decisão; 

 

DDPGU/CDGUPE 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Levantar autos de notícia dos atos que 

constituam ilícitos penais ou monitorizar a 

execução dos planos municipais de 

ordenamento do território e outros 

instrumentos daí resultantes aos 

departamentos com competências nessas 

matérias contraordenacionais que sejam 

constatados no exercício da sua atividade e 

propor a instauração dos respetivos 

procedimentos (Cont.). 

 

Pouco 

Frequente Reduzido 

11. Rotatividade de funções relativas à fiscalização 

nos processos de obras; 

12. Assegurar por parte dos serviços uma análise 

isenta de influências externas, garantindo o dever 

de sigilo relativo a procedimentos de gestão 

territorial aplicados ou a aplicar; 

13. Garantir uma clara separação entre análise 

técnica e análise na cadeia de decisão definida pela 

respetiva fundamentação garantida de rigor, 

legalidade e transparência; 

14. Comunicação de infrações às respetivas ordens 

profissionais, nomeadamente no que respeita à 

intervenção em procedimento em que possa 

existir conflito de interesses. 

 

DDPGU/CDGUPE 
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MISSÃO: 

Garantir a reconversão das áreas urbanas de génese ilegal, assegurando a sua qualificação e legalização de modo sustentado. Definir estratégias para as áreas insuscetíveis de reconversão. 

 

Equipa Multidisciplinar 
das Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal

EMAUGI

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Promover a reconversão das AUGI, quer 

através da apreciação de operações de 

loteamento de iniciativa particular, quer com a 

promoção de projetos de iniciativa municipal. 

 

2. Emitir pareceres e informar os 

procedimentos legalmente previstos no âmbito 

da gestão urbanística das AUGI. 

 

3. Assegurar ações de fiscalização no âmbito 

das obras de urbanização e de edificação nas 

AUGI. 

 

1. Acumulação de funções privadas por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas; 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Criação de mecanismos de controlo acrescido do 

exercício de funções privadas, por parte dos 

Técnicos e Dirigentes intervenientes nos 

procedimentos de autorização e licenciamento de 

operações urbanísticas;  

2. Acumulação de funções renovável de três em 

três anos, via aprovação superior; 

3. Exigência de entrega de uma Declaração de 

Impedimento, que deverá ser expressa e sob a 

forma escrita, apensa ao processo em análise. 

 

 

CEMAUGI 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Promover ações para a consolidação do 

conhecimento da realidade das AUGI e das 

áreas insuscetíveis de reconversão urbanística, 

garantindo a definição de estratégias de 

intervenção no cumprimento da missão da UO. 

 

2. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado(s) 

Técnico(s) ou Dirigente em processos da mesma 

natureza, processos instruídos pelos mesmos 

requerentes ou processos instruídos por requerentes 

com algum tipo de proximidade, o que poderá 

propiciar o favorecimento ou desfavorecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tempo excessivo de decisão; 

 

 

4. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível; 

 

 

5. Existência de favorecimento. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

4. Informatização dos procedimentos de forma a 

não permitir que a hierarquia temporal da entrada 

dos procedimentos possa ser modificada através 

de aplicação informática – AGIL e GESDOC; 

5. Monitorização do cumprimento dos prazos 

administrativos e a necessidade das aplicações 

informáticas GESDOC e AGIL poderem dar melhor 

resposta a este nível; 

6. Nomeação de um gestor de procedimento e 

identificação do respetivo contacto dentro dos 

serviços; 

7. Disponibilização, em local visível e acessível ao 

público, do organigrama do Serviço/UO, bem como 

da identificação dos respetivos Dirigentes e 

Trabalhadores; 

8. Informação visível relativa à existência do livro 

de reclamações no serviço; 

9. Disponibilização, através do Balcão Virtual de 

informação de carácter administrativo, propondo 

que seja total no futuro, nos termos do 

estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 

Administrativos; 

10. Existência de um relatório anual das atividades 

e reclamações apresentadas por tipo, frequência e 

resultado da decisão; 

CEMAUGI 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Promover ações para a consolidação do 

conhecimento da realidade das AUGI e das 

áreas insuscetíveis de reconversão urbanística, 

garantindo a definição de estratégias de 

intervenção no cumprimento da missão da UO 

(Cont.). 

 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

11. Rotatividade de funções relativas à fiscalização 

nos processos de obras; 

12. Assegurar por parte dos serviços uma análise 

isenta de influências externas, garantindo o dever 

de sigilo relativo a procedimentos de gestão 

territorial aplicados ou a aplicar; 

13. Garantir uma clara separação entre análise 

técnica e análise na cadeia de decisão definida pela 

respetiva fundamentação garantida de rigor, 

legalidade e transparência; 

14. Comunicação de infrações às respetivas ordens 

profissionais, nomeadamente no que respeita à 

intervenção em procedimento em que possa 

existir conflito de interesses. 

 

CEMAUGI 
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Departamento
de Obras, 

Mobilidade e Energia

DOME

Divisão 
de Infraestruturas 

Viárias e de 
Telecomunicações

DIVT

Divisão 
de Construção 

de Equipamentos Coletivos
e Espaços Públicos

DCECEP

Divisão 
de Conservação

de Equipamentos   
Coletivos

DCEC

Divisão 
de Mobilidade

e Transportes Públicos

DMTP

Divisão 
de Energia

DE

MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do equipamento rural e urbano, energia, transportes e 
comunicações. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

  

  
 DDOME 
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MISSÃO: 
Projetar, promover, executar e fiscalizar com meios próprios ou externos, todas as obras e empreitadas referentes à construção e manutenção das infraestruturas viárias municipais de modo a contribuir para a 
segurança e bem-estar dos respetivos utilizadores. Acompanhar as intervenções dos operadores de subsolo. 

Departamento
de Obras, 

Mobilidade e Energia

DOME

Divisão 
de Infraestruturas 

Viárias e de
Telecomunicações

DIVT

Divisão
de Construção 

de Equipamentos Coletivos
e Espaços Públicos

DCECEP

Divisão 
de Conservação

de Equipamentos 
Coletivos

DCEC

Divisão
de Mobilidade

e Transportes Públicos

DMTP

Divisão 
de Energia

DE

 

 

 

 

  

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Projetar/programar/executar/fiscalizar as 

intervenções nas infraestruturas rodoviárias 

que pertençam a redes da responsabilidade da 

Câmara Municipal. 

 

2. Promover o lançamento de empreitadas 

para construção, manutenção e conservação 

das infraestruturas rodoviárias. 

 

3. Realizar intervenções nessas infraestruturas 

por administração direta. 

 

4. Acompanhar e monitorizar as intervenções 

dos diversos operadores no solo e subsolo do 

espaço público. 

 

1. Contratação da despesa segundo a figura do 

ajuste direito. 
Frequente 

Elevado 
1. As transcritas na Nota de Serviço 01/DOME/AP, 

datada de 2011/01/24 (Registo Gesdoc 

E/008473/2011, cfr. documento em Anexo). 

CDIVT 

2. Critérios para a seleção das empresas a convidar, 

para efeitos do ajuste direto. 

Moderado 

3. Normas para a definição da nomeação dos júris 

dos procedimentos. 

Pouco 

Frequente 

2. Definir Nota de Serviço a implementar neste 

âmbito. 

4. Prescrição de materiais em projeto e em sede de 

aprovisionamento de materiais para a Administração 

Direta. 
Frequente 

3. Substituir a designação comercial dos materiais 

a aplicar em sede de projeto e/ou 

aprovisionamento para a Administração Direta 

pelas suas características técnicas. 

5. Temporalmente obter sob ou sobrevalorização 

dos procedimentos de contratação pública. 
Pouco 

Frequente 

4. Criação de base de dados para a definição de 

preços unitários padrão, para as espécies dos 

trabalhos a executar (enquadrados dentro de 

intervalos de confiança) para efeitos da definição 

do valor base dos trabalhos a contratar. 
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MISSÃO: 

Projetar, promover e fiscalizar as obras de construção e grande ampliação de edifícios municipais, equipamentos coletivos e espaços públicos, visando responder às necessidades, satisfação e bem-estar dos 

munícipes. 

Departamento
de Obras, 

Mobilidade e Energia

DOME

Divisão
de Infraestruturas 

Viárias e de
Telecomunicações

DIVT

Divisão 
de Construção 

de Equipamentos Coletivos
e Espaços Públicos

DCECEP

Divisão 
de Conservação

de Equipamentos 
Coletivos

DCEC

Divisão
de Mobilidade

e Transportes Públicos

DMTP

Divisão
de Energia

DE

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Projetar e promover as obras de 
equipamentos coletivos, espaços urbanos e 
espaços verdes do Município. 
 
2. Assegurar a realização eficiente, técnica e 
económica dos projetos. 
 
3. Promover o lançamento de empreitadas 
para construção de equipamentos e espaços 
urbanos, assegurar a existência e fiscalizar a 
execução do plano de segurança e proceder à 
fiscalização dessas obras. 
 

1. Contratação da despesa segundo a figura do 

ajuste direito. 
Frequente 

Elevado 
1. As transcritas na Nota de Serviço 01/DOME/AP, 

datada de 2011/01/24 (Registo Gesdoc 

E/008473/2011, cfr. documento em Anexo). 

CDCECEP 

2. Critérios para a seleção das empresas a convidar, 

para efeitos do ajuste direto. 

Moderado 

3. Normas para a definição da nomeação dos júris 

dos procedimentos. 

Pouco 

Frequente 

2. Definir Nota de Serviço a implementar neste 

âmbito. 

4. Prescrição de materiais em projeto e em sede de 

aprovisionamento de materiais para a Administração 

Direta. 
Frequente 

3. Substituir a designação comercial dos materiais 

a aplicar em sede de projeto e/ou 

aprovisionamento para a Administração Direta 

pelas suas características técnicas. 

5. Temporalmente obter sob ou sobrevalorização 

dos procedimentos de contratação pública. 
Pouco 

Frequente 

4. Criação de base de dados para a definição de 

preços unitários padrão, para as espécies dos 

trabalhos a executar (enquadrados dentro de 

intervalos de confiança) para efeitos da definição 

do valor base dos trabalhos a contratar. 
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Departamento 
de Obras, 

Mobilidade e Energia

DOME

Divisão 
de Infraestruturas 

Viárias e de 
Telecomunicações

DIVT

Divisão 
de Construção 

de Equipamentos Coletivos e 
Espaços Públicos

DCECEP

Divisão 
de Conservação 

de Equipamentos 
Coletivos

DCEC

Divisão 
de Mobilidade

e Transportes Públicos

DMTP

Divisão 
de Energia

DE

MISSÃO: 

Garantir as tarefas de conceção, promoção e controlo da execução dos projetos e das empreitadas de reabilitação e/ou ampliação do património, edificado do Município. Desenvolver as ações de conservação e 

manutenção dos equipamentos coletivos que se encontram sob gestão municipal, tendo em vista contribuir para a satisfação e bem-estar dos respetivos utilizadores. 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Promover o lançamento de empreitadas e 
assegurar a existência e fiscalizar a execução 
do plano de segurança das obras, enquanto 
dono de obra. 
 
2. Promover/realizar as obras de manutenção 
e conservação dos equipamentos municipais, 
assegurando a realização eficiente, técnica e 
económica dos projetos. 
 
3. Programar, executar e controlar as 
intervenções, por administração direta. 
 

1. Contratação da despesa segundo a figura do 

ajuste direto. 
Frequente 

Elevado 
1. As transcritas na Nota de Serviço 01/DOME/AP, 

datada de 2011/01/24 (Registo Gesdoc 

E/008473/2011, cfr. documento em Apêndice). 

CDCEC 

2. Critérios para a seleção das empresas a convidar, 

para efeitos do ajuste direto. 

Moderado 

3. Normas para a definição da nomeação dos júris 

dos procedimentos. 

Pouco 

Frequente 

2. Definir Nota de Serviço a implementar neste 

âmbito. 

4. Prescrição de materiais em projeto e em sede de 

aprovisionamento de materiais para a Administração 

Direta. 
Frequente 

3. Substituir a designação comercial dos materiais 

a aplicar em sede de projeto e/ou 

aprovisionamento para a Administração Direta 

pelas suas características técnicas. 

5. Temporalmente obter sub ou sobrevalorização 

dos procedimentos de contratação pública. 
Pouco 

Frequente 

4. Criação de base de dados para a definição de 

preços unitários padrão, para as espécies dos 

trabalhos a executar (enquadrados dentro de 

intervalos de confiança) para efeitos da definição 

do valor base dos trabalhos a contratar. 
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Departamento 
de Obras, 

Mobilidade e Energia

DOME

Divisão 
de Infraestruturas 

Viárias e de 
Telecomunicações

DIVT

Divisão 
de Construção

de Equipamentos Coletivos
e Espaços Públicos

DCECEP

Divisão 
de Conservação de 

Equipamentos          
Coletivos

DCEC

Divisão 
de Mobilidade

e Transportes Públicos

DMTP

Divisão 
de Energia

DE

MISSÃO: 

Apoiar a definição e executar a política do Município no que se refere à mobilidade sustentável. Gerir o sistema de circulação viária e de estacionamento, nomeadamente, o seu ordenamento e sinalização. 
Identificar e propor medidas que garantam a plena acessibilidade e circulação pedonal. Elaborar, desenvolver e monitorizar o Plano Municipal de Segurança Rodoviária. Identificar as necessidades de deslocação 
das pessoas e mercadorias, visando a adequação ou expansão da rede de transportes públicos e de transporte em Táxi. 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Apoiar a definição e executar a política do 

Município, no que se refere à mobilidade 

sustentável. 

2.  Elaborar, monitorizar e avaliar a aplicação 

do plano municipal de segurança rodoviária. 

3. Projetar e gerir o sistema de circulação viária 

e de estacionamento, nomeadamente, no que 

respeita ao seu ordenamento e sinalização. 

4. Definir e implementar uma adequada rede 

de transportes públicos, no âmbito do 

necessário relacionamento entre o Município, 

o Governo,  a Autoridade Metropolitana de 

Transportes e os operadores do sistema de 

transportes. 

1. Contratação da despesa segundo a figura do 

ajuste direto. 
Frequente 

Elevado 
1. As transcritas na Nota de Serviço 01/DOME/AP, 

datada de 2011/01/24 (Registo Gesdoc 

E/008473/2011, cfr. documento em Anexo). 

CDMTP 

 

2. Critérios para a seleção das empresas a convidar, 

para efeitos do ajuste direto. 

Moderado 

 

3. Normas para a definição da nomeação dos júris 

dos procedimentos. 

Pouco 

Frequente 

2. Definir Nota de Serviço a implementar neste 

âmbito. 

4. Prescrição de materiais em projeto e em sede de 

aprovisionamento de materiais para a Administração 

Direta. 
Frequente 

3. Substituir a designação comercial dos materiais 

a aplicar em sede de projeto e/ou 

aprovisionamento para a Administração Direta 

pelas suas características técnicas. 

5. Temporalmente obter sub ou sobrevalorização 

dos procedimentos de contratação pública. 

 Pouco 

Frequente 

 

4. Criação de base de dados para a definição de 

preços unitários padrão, para as espécies dos 

trabalhos a executar (enquadrados dentro de 

intervalos de confiança) para efeitos da definição 

do valor base dos trabalhos a contratar. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Assegurar o exercício das competências do 

Município relativas à atividade de transportes 

de táxi. 

 

6. Programar, executar e controlar as 

intervenções, por administração direta. 

 

  

  

 

CDMTP 
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Departamento
de Obras, 

Mobilidade e Energia

DOME

Divisão 
de Infraestruturas 

Viárias e de 
Telecomunicações

DIVT

Divisão 
de Construção

de Equipamentos Coletivos
e Espaços Públicos

DCECEP

Divisão 
de Conservação de 

Equipamentos            
Coletivos

DCEC

Divisão 
de Mobilidade 

e Transportes Públicos

DMTP

Divisão
de Energia

DEMISSÃO: 

Desenvolver gestão racional e eficiente da utilização da energia por parte dos Serviços e equipamentos municipais, iluminação pública, monumental e ornamental, bem como a realização de estudos, projetos e 

obras referentes a essas atividades. Promover ações de conservação e manutenção dos equipamentos elétricos, eletromecânicos, assim como das instalações de telecomunicações municipais ou a cargo do 

Município, contribuindo para a satisfação e bem-estar dos respetivos utilizadores. 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Elaborar os estudos e projetos elétricos e 
eletrotécnicos de iluminação pública, 
monumental e ornamental, assegurando a 
respetiva gestão. 
 
2. Assegurar o relacionamento técnico e 
acompanhar a execução do contrato de 
concessão em baixa tensão e respetivo 
cumprimento. 
 

1. Contratação da despesa segundo a figura do 

ajuste direto. 

 Frequente 

Elevado 

1. As transcritas na Nota de Serviço 01/DOME/AP, 

datada de 2011/01/24 (Registo Gesdoc 

E/008473/2011, cfr. documento em Anexo). 

CDE 

 

2. Critérios para a seleção das empresas a convidar, 

para efeitos do ajuste direto. 

Moderado 
3. Normas para a definição da nomeação dos júris 

dos procedimentos. Pouco 

Frequente 

2. Definir Nota de Serviço a implementar neste 

âmbito. 

3. Assegurar uma adequada gestão da energia 
nos edifícios e equipamentos municipais. 
 
4. Assegurar o bom funcionamento dos 
equipamentos elétricos, eletromecânicos e das 
instalações de telecomunicações municipais. 
 
5. Programar, executar e controlar as 
intervenções, por administração direta. 
 

4. Prescrição de materiais em projeto e em sede de 

aprovisionamento de materiais para a Administração 

Direta. 
Frequente 

Moderado 

3. Substituir a designação comercial dos materiais 

a aplicar em sede de projeto e/ou 

aprovisionamento para a Administração Direta 

pelas suas características técnicas. 

5. Temporalmente obter sub ou sobrevalorização 

dos procedimentos de contratação pública. 
Pouco 

Frequente 

4. Criação de base de dados para a definição de 

preços unitários padrão, para as espécies dos 

trabalhos a executar (enquadrados dentro de 

intervalos de confiança) para efeitos da definição 

do valor base dos trabalhos a contratar. 
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Departamento
de 

Educação

DE

Divisão 
de Desenvolvimento
Curricular Educativo

DDCE

Divisão 
de Ação

Social Escolar

DASE

Divisão 
de Planeamento

da Educação e Gestão
da Rede Escolar

DPEGRE

MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

     
DDE 
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Departamento
de

Educação

DE

Divisão 
de Desenvolvimento
Curricular Educativo

DDCE

Divisão
de Ação 

Social Escolar

DASE

Divisão
de Planeamento

da Educação e Gestão
da Rede Escolar DPEGRE

MISSÃO: 
Cumprir e fazer cumprir as orientações da Administração com as competências legisladas para as Câmaras e demais legislação no âmbito da educação, tendo como destinatários a comunidade e população 
escolar, com destaque para a educação pré-escolar e 1º ciclo. Contribuir para que a escola desenvolva também uma função social. Assegurar condições para o pleno desenvolvimento de crianças e alunos, 
nomeadamente a personalidade, formação cívica e comunitária, desenvolvimento físico equilibrado, assegurando o direito à diferença. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Programa de Enriquecimento Curricular: 

1.1. Transferência/Apoios financeiros; 

1.2. Recursos humanos; 

1.3. Materiais; 

1.4. Concurso público de transportes para 

natação. 

1. Insuficiente avaliação e verificação das despesas 

efetuadas com os apoios atribuídos.  

Frequente  

Moderado 

 

1. Celebração de Protocolos. 

CDDCE 

2. Insuficiente conhecimento de perfil do pessoal 

auxiliar. 

2. Visitas trimestrais de observação. Reforço de 

competências através da realização de ações de 

formação. 

3. Reduzido grau de confirmação de bens e serviços 

adjudicados/fornecidos de conformidade com o 

estabelecido em caderno de encargos respetivo. 
Muito 

Frequente 

3. Reforçar a obrigatoriedade de envio de 

relatórios dos parceiros, com identificação de 

despesas discriminadas, e consequente análise 

detalhada do conteúdo dos mesmos, por parte dos 

Serviços da DDCE.  

4. Insuficiente definição de clausulado técnico em 

caderno de encargos. 
Pouco 

Frequente 
Elevado 

4. Melhorar as definições técnicas constantes de 

caderno de encargos, a confirmação do serviço 

conforme caderno de encargos e a aplicação de 

inquéritos de satisfação aos pais. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Projetos Educativos: 

2.1 Transferências/apoios financeiros. 

5. Avaliação e verificação insuficiente de despesas 

efetuadas; 

6. Ausência de controlo de cumprimento de prazos. 

Frequente 

 

Moderado 

 

5. Incrementar o cumprimento das Normas de 

candidatura; 

6. Obrigatoriedade de observância de 

preenchimento completo de formulários; 

7. Visitas periódicas de observação; 

8. Melhorar a informação constante de relatórios 

de atividades, que devem ser detalhados com 

descritivo da aplicação do apoio financeiro; 

9. Instituição de penalização em futuras 

candidaturas pela não entrega de relatórios e/ou 

outros elementos de apresentação obrigatória. 

 

CDDCE 

3. Projetos Educativos de Associações de Pais 

e IPSS. 

7. Avaliação e verificação insuficiente de despesas 

efetuadas; 

8. Ausência de controlo de cumprimento de prazos. 

10. Incrementar o cumprimento das Normas de 

candidatura; 

11. Obrigatoriedade de observância de 

preenchimento completo de formulários; 

12. Melhorar a informação constante de relatórios 

de atividades. 
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Departamento
de 

Educação

DE

Divisão 
de Desenvolvimento
Curricular Educativo

DDCE

Divisão 
de Ação

Social Escolar

DASE

Divisão 
de Planeamento

da Educação e Gestão
da Rede Escolar

DPEGRE
MISSÃO: 

Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem da prossecução das atribuições do Município no domínio da educação, concretamente no que respeita às competências 

técnicas adstritas à ação social escolar e aos transportes escolares. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Serviço de Apoio à Família. 1. Não cumprimento ou cumprimento deficiente de 

clausulado constante de caderno de encargos, 

referente ao concurso público para a prestação de 

serviço de refeições das Escolas do Ensino Básico e 

Jardins de Infância. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Divulgação on-line no sítio da CMLoures e no 

Portal da Educação do Normativo do SAF; 

2. Disponibilização do caderno de encargos on-line 

no sítio da CMLoures e Portal da Educação; 

3. Disponibilização do caderno de encargos ao 

Agrupamento de Escolas para conhecimento e 

controlo da sua aplicação; 

4. Deslocações aos equipamentos educativos para 

avaliar a prestação do serviço de refeições e 

verificação do estabelecido em caderno de 

encargos;  

5. Diligenciar a realização de visitas periódicas aos 

refeitórios por parte do Instituto Ricardo Jorge; 

6. Relatórios de avaliação do serviço prestado. 

CDASE 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Serviço de Apoio à Família (Cont.). 1. Não cumprimento ou cumprimento deficiente de 

clausulado constante de caderno de encargos, 

referente ao concurso público para a prestação de 

serviço de refeições das Escolas do Ensino Básico e 

Jardins de Infância (Cont.). 
Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

7. Realização de reuniões mensais com a entidade 

adjudicatária do serviço para análise de, eventuais, 

irregularidades detetadas e adoção de medidas 

corretivas. 

CDASE 

 

2. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 

instrumentos de controlo do processo de faturação 

da adjudicatária. 

8. Premência do reforço dos instrumentos de 

controlo do processo – preenchimento de mapa 

único mensal pelos intervenientes no processo 

(CMLoures, adjudicatária, agrupamentos 

escolares); 
 

9. Relatórios de avaliação do serviço prestado. 

3. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 

instrumentos de controlo do processo de faturação 

aos encarregados de educação. 

Frequente 

Reduzido 

10. Estabelecimento de medidas de incremento de 

esforço de cobrança; 

11. Informação formal ao munícipe do valor em 

dívida, e promoção da realização de acordos de 

pagamento para recuperação de dívida; 

12. Caso não exista o cumprimento dos 

pagamentos enviar para contraordenação; 

13. Relatórios de avaliação do serviço prestado. 

2. Atribuição de apoios e subsídios a 

entidades parceiras através de: 

2.1. Cedência de instalações; 

2.2. Pessoal para acompanhamento do serviço 

de refeições; 

2.3. Garantir o serviço de refeições; 

2.4. Garantir o serviço de prolongamento de 

horário; 

4. Não cumprimento ou cumprimento deficiente de 

instrumentos que regulam a atribuição de subsídios 

aos parceiros. 

Pouco 

Frequente 

14. Assinatura dos protocolos no âmbito do serviço 

de refeições e prolongamento de horário; 

15. Definição de critérios de atribuição de 

subsídios; 

16. Apresentação do relatório de atividades e 

contas anual das entidades (não se encontra 

legislado nem referenciado em Normas de 

Funcionamento); 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2.5 Garantir material didático no serviço de 

prolongamento de horário. 

4. Não cumprimento ou cumprimento deficiente de 

instrumentos que regulam a atribuição de subsídios 

aos parceiros (Cont.). 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

17. Apresentação de documentos comprovativos 

de aquisição de material didático pelos 

agrupamentos de escolas e entidades parceiras 

(procedimento que não se encontra consignado 

em legislação específica, nem referenciado em 

Normas de Funcionamento). 

CDASE 

 

3. Auxílios Económicos. 5. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 

instrumentos de controlo de atribuição de verbas 

aos encarregados de educação – mapas de 

assinaturas. 

Moderado 

18. Reforço de instrumentos de controlo de 

atribuição de subsídios – mapas de assinatura; 

19. Informação aos agrupamentos escolares do 

número de alunos e verbas atribuídas; 

20. Manter e reforçar o controlo de mapas de 

devolução de verbas enviadas pelos agrupamentos 

de escolas de subsídios não atribuídos; 

21. Apresentação de documentos comprovativos 

do material escolar adquirido (procedimento que 

não se encontra consignado em legislação 

específica, nem referenciado em Normas de 

Funcionamento). 

4. Transportes Escolares: 

4.1. Vinhetas de Passe. 

6. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 

instrumentos de controlo – previstos em 

regulamento aprovado anualmente. Elevado 

22. Manter o regulamento que prevê a atribuição 

de apoios, reforçar a sua aplicação e promover a 

respetiva divulgação; 

23. Manter e reforçar listagens de controlo de 

entrega de apoios atribuídos; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Transportes Escolares (Cont.) 

 

6. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 

instrumentos de controlo – previstos em 

regulamento aprovado anualmente (Cont.). 

 

Pouco 

Frequente 

 

 

 

 

 

Elevado 

 

 

24. Manter o envio por parte dos vários 

intervenientes implicados no processo de 

documentos comprovativos de entrega de apoios e 

incrementar a sua análise. 

CDASE 

 

5. Circuitos Especiais. 7. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 

instrumentos de controlo, previstos em regulamento 

aprovado anualmente. 

25. Manter o regulamento que prevê a atribuição 

de apoios, reforçar a sua aplicação e promover a 

respetiva divulgação; 

26. Incrementar o acompanhamento e análise de 

listagens de controlo de entrega de apoios 

atribuídos. 

6. Juntas de Freguesia. 8. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 

instrumentos de controlo previstos em regulamento 

aprovado anualmente. 

Moderado 

27. Manutenção de instrumentos de controlo de 

atribuição de apoios de subsídios – mapas de 

assinatura; 

28. Informação aos agrupamentos escolares do 

número de alunos e verbas atribuídas; 

29. Manter e reforçar o controlo de mapas de 

devolução de verbas enviadas pelas Juntas de 

Freguesia dos subsídios não atribuídos. 
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Departamento
de

Educação

DE

Divisão 
de Desenvolvimento
Curricular Educativo

DDCE

Divisão
de Ação

Social Escolar

DASE

Divisão
de Planeamento 

da Educação e Gestão
da Rede Escolar

DPEGRE

MISSÃO: 
Assegurar a qualidade da educação no ensino básico e pré-escolar da rede pública, garantindo as condições físicas e de recursos humanos, através de uma gestão adequada da rede escolar. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Efetuar o planeamento da rede de recursos 

educativos de competência municipal, 

nomeadamente através da emissão de 

pareceres técnicos. 

 

 

2. Elaborar propostas e assegurar o 

acompanhamento de intervenções de 

conservação/manutenção, ampliação e 

construção de raiz de equipamentos 

educativos, bem como o apetrechamento com 

mobiliário e equipamento básico, em 

articulação com o serviço responsável (DOME). 

1. Existência de lacunas na fundamentação técnica, 

ausência de dados estatísticos ou outras 

informações pertinentes para a elaboração de 

pareceres. 

 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

 

1. Incentivar a divulgação de informação técnica e 

de outras áreas da educação e gestão da rede 

escolar. 

CDPEGRE 
2. Deficiente acompanhamento das condições físicas 

do parque escolar e de intervenções desenvolvidas 

pelos Serviços municipais. 

 

 

2. Manter e incrementar as visitas periódicas às 

unidades educativas do Município. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Assegurar a gestão da rede escolar, 

garantindo as condições físicas, recursos 

materiais e humanos necessários ao seu 

funcionamento. 

3. Inexistência ou existência deficiente de estudos 

adequados para efeitos de elaboração das propostas 

de material didático, com incidência nas 

características técnicas, e aquisições de outros bens 

ou serviços não conhecendo o mercado em áreas 

específicas. 

 

 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

 

3. Realização de levantamento e atualização das 

especificidades técnicas dos programas base de 

material didático; 

 

4. Acautelar pela recolha prévia de cotações de 

mercado e aconselhamento dos serviços técnicos. 

 

CDPEGRE 

4. Acompanhamento deficiente dos procedimentos 

para aquisição de bens e serviços realizadas por 

equipamento educativo, com informação sobre 

fornecedores, custos e prazos de entrega/execução, 

como forma de despistagem de eventual favoritismo 

ou de situação de incumprimento. 

Moderado 

5. Manter atualizada a ferramenta informática 

implementada. 

 

5. Acompanhamento deficiente da execução do 

contrato de aquisição de bens e serviços, 

nomeadamente no que concerne a controlo de 

prazo de entrega/execução, verificação dos níveis de 

qualidade e quantidade dos bens e serviços 

prestados. 

Frequente 

6. Maior acompanhamento dos prazos acordados e 

envio de advertências, em tempo devido, aos 

fornecedores; 

7. Verificação in loco da execução; 

8. Elaboração de relatórios periódicos sobre os 

contratos de prestação de serviço de média/longa 

duração. 

6. Ausência de instrumentos que regulem a 

atribuição de subsídios a entidades para material 

didático, pedagógico ou apoio a ações de cariz 

socioeducativo. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

9. Acautelar a definição prévia de critérios de 

atribuição de subsídio ou justificação inequívoca 

da necessidade de atribuição do benefício. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Assegurar a gestão da rede escolar, 

garantindo as condições físicas, recursos 

materiais e humanos necessários ao seu 

funcionamento (Cont.). 

7. Não apresentação, pelos beneficiários, dos 

relatórios das atividades que demonstrem a 

aplicação do subsídio atribuído. 

Frequente Moderado 

10. Zelar pela apresentação do relatório ou 

documentos comprovativos da aquisição dos 

materiais ou aplicação da verba atribuída, no que 

respeita a atribuição de outros apoios/subsídios. 

 

CDPEGRE 

8. Utilização de critérios pouco objetivos para 

fundamentação (indeferimento/deferimento) de 

requerimentos de trabalhadores (pessoal não 

docente). 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

11. Cumprimento da legislação e regulamentos 

municipais; 

12. Apresentar critérios objetivos para situações 

não definidas em documentos gerais. 
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Departamento
de

Atividades Económicas e Turismo

DAET

Divisão 
de Desenvolvimento 

Económico
e Promoção do Emprego

DDEPE

Divisão 
de Turismo

DT

MISSÃO: 

Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos domínios da promoção do desenvolvimento, defesa do consumidor e 

cooperação externa, na vertente da cooperação para o desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 
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MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos domínios da promoção do desenvolvimento, defesa do consumidor e 
cooperação externa, na vertente da cooperação para o desenvolvimento. 

Departamento
de 

Atividades Económicas e Turismo

DAET

Divisão 
de Desenvolvimento

Económico
e Promoção do Emprego

DDEPE

Divisão
de Turismo

DT

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Promover uma estratégia de 

desenvolvimento socioeconómico do 

Município no sentido de fomentar a captação 

do investimento ao nível dos agentes 

económicos. 

1. Não concretizar as adjudicações em tempo útil 

considerando a data de realização das iniciativas 

programadas (feiras, exposições, workshops) e 

executar a planificação previamente definida no 

âmbito dos projetos subvencionados/comunitários 

em tempo útil. 

Frequente Moderado 

1. Maior planificação das diversas atividades a 

desenvolver. 

CDDEPE 

SACE 
 
2. Prestar apoio técnico/ coaching a 
potenciais criadores de empresas 
 
2.1. Avaliação do perfil empresarial - Balanço 
de competências; 
 
2.2. Planeamento do negócio – da ideia ao 
projeto; 
 
2.3. Alternativas de Financiamento; 
 

 

 

2. Tempo excessivo de “instrução” do pré-projecto/ 
elaboração de candidatura; 
 
3. Priorização indevida de tratamento dos processos 
(atendimento, elaboração de pré-projecto, 
elaboração de candidatura). 
 

Pouco 
Frequente 

 
Reduzido 

 
 
2. Sensibilização e responsabilização para a 
necessidade de encurtar o prazo de resposta; 
 
3. Avaliação da natureza da relação entre Técnico e 
Munícipe. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2.4. Formalidades - criação de empresas; 
 
2.5. Licenciamento de instalações/ atividades 
Elaboração de candidaturas/ projetos de 
investimento. 
 

 

Pouco 
Frequente 

 

Reduzido 
 

 

CDDEPE 

3. Prestar apoio técnico/ gestão da procura de 
emprego: 
 
3.1. Balanço de competências pessoais/ 
profissionais; 
 
3.2. Abordagem ao mercado de trabalho; 
 
3.3. Planeamento da procura de emprego; 
 
3.4. Técnicas de procura de emprego; 
 
3.5. Alternativas para o reforço de 
competências (alternativas sistema ensino/ 
formação). 
 

4. Parcialidade nas informações. 
 

4. Rotatividade dos técnicos. 
 

4. Dinamização de workshops: 
 
4.1. Como criar uma empresa – passo a passo; 
 
4.2. Planeamento da Procura de Emprego; 
 
4.3. Formalidades – constituição legal de uma 
empresa. 

5. Seleção do animador. 

Moderado 
 

5. Avaliação de competências pessoais/ 
profissionais; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

SIAI 
 
5. Apoio Técnico/atendimento geral – Novos 
Investimentos/Apoio aos Empresários: 
 
5.1. Prestar informações genéricas de acordo 
com a atividade a exercer/exercida; 

 
5.2. Prestar informações sobre zonamentos 
industriais (PDM); 
 
5.3. Prestar informações sobre modelos de 
financiamento; 

 

5.4. Licenciamento de instalações/atividade, 
ampliação ou relocalização de empresa; 

 

5.5. Prestar informações sobre bolsa informal 
de terrenos e instalações. 

 
 
 
 
 
6. Priorizar informação circunstanciada e 
encaminhamento; 
 
7. Favorecimento do acompanhamento de 
licenciamentos (DPGU); 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Parcialidade na prestação de informação de dados 
constantes da bolsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouco 
Frequente 

 
 
 
 
 
 
 

Reduzido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado 
 

 

 

 

 

6. Sensibilização e responsabilização para a 

necessidade de encurtar o prazo de resposta; 

 

7. Avaliação da natureza da relação entre Técnico e 

Empresário; 

 

 

 

 

 

 

8. Trabalho em equipa e rotatividade dos Técnicos. 

CDDEPE 

 
6. Projeto Comunitário – InnoHubs 
 
6.1. Visitas, internas e externas, e contactos 
com parceiros comunitários; 
 
6.2. Realização de encontros setoriais; 
 
6.3. Desenvolvimento de modelo de inovação 
com vista à criação de um Centro de Inovação 
em Loures. 

 
 
 
9. Falta de rigor na utilização de verbas de 
cofinanciamento; 
 
 
 
10. Favorecimento de empresas em detrimento de 
outras. 
 

 
 
 
 
 

Reduzido 

 

 

 

9. Incrementar o rigor de cumprimento de 

regulamentos comunitários e de controlo 

financeiro respetivo; 

 

10. Trabalho em equipa com entidades públicas 

externas e obediência aos protocolos e ações 

públicas publicitadas. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

7. Protocolos com IAPMEI, AICEP e ISCTE de 
dinamização de workshops: 
 
7.1. Encontros para a competitividade; 
 
7.2. Plano de ação anual; 
 
7.3. Encaminhamento de Investidores / 
Empresários; 
 
7.4. Missões de internacionalização 
(importação e exportação). 

11. Subutilização das ações disponibilizados pelos 

diversos organismos públicos. 

 

 
 
 
 
 
 

Pouco 
Frequente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reduzido  
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Adequada divulgação/publicitação de 

realizações públicas. 

 

CDDEPE 

8. Missões empresariais: 
 
8.1. Preparação da missão; 
 
8.2. Realização da missão; 
 
8.3. Balanço e análise. 
 

 

12. Subaproveitamento dos resultados. 

 

 

 

 

12. Trabalho em equipa, instituições públicas locais 

e entidades credenciadas. 

 

9. Visitas institucionais às empresas: 
 
9.1. Seleção das empresas. 

13. Parcialidade na seleção das empresas, 

privilegiando umas em detrimento de outras. 

 

13. Estabelecimento de critérios de programação 

das visitas. 

 
10. Viabilidade socioeconómica – Processo de 
contraordenação e urbanístico: 
 
10.1 Visita ao local / atividade; 
 
10.2. Elaboração de informação. 
 

14. Análise incorreta dos elementos indexados ao 

processo. 

14. Anexação ao processo de todos os documentos 

de análise e justificação. 
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MISSÃO: 
Preservação dos fatores naturais e culturais (patrimoniais) de modo a criar uma imagem do Município de Loures como destino turístico de qualidade e aumentar a sua posição competitiva no mercado turístico, 
ajustando e qualificando a oferta turística em função das tendências para uma maior valorização dos aspetos ambientais, das atividades recreativas, desportivas e culturais e de valores tradicionais que lhe são 
característicos. 

Departamento 
de 

Atividades Económicas e Turismo

DAET

Divisão 
de Desenvolvimento Económico

e Promoção do Emprego

DDEPE

Divisão
de Turismo

DT

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Organização de ações que visem a promoção 

e dinamização turística do Município de 

Loures. 

1. Insuficiente divulgação. 
Frequente 

Reduzido 

 

1. Alargar os meios de divulgação (outdoors, faixas 

de rua). 

CDT 

2. Incumprimento de critérios de participação em 

eventos candidatáveis. 

Pouco 

Frequente 

2. Estabelecimento e divulgação de Normas de 

Participação; 

3. Divulgação de legislação existente junto dos 

interessados; 

4. Promoção de ações informativas e/ou 

formativas. 

2. Promoção de uma maior e melhor 

rentabilização dos recursos orçamentais e 

humanos da Divisão. 

3. Inexistência de uma avaliação a posteriori do nível 

de qualidade e do preço dos bens e serviços 

adquiridos aos diversos fornecedores/prestadores 

de serviços. 

5. Avaliação a posteriori do nível de qualidade e do 

preço dos bens e serviços adquiridos aos diversos 

fornecedores/prestadores de serviços. 
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MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente, saneamento básico e promoção do desenvolvimento 
rural. 

Departamento 
de Ambiente

e Transportes Municipais

DATM

Divisão
de Sustentabilidade 

Ambiental

DSA

Divisão
de Serviços 

Públicos Ambientais

DSPA

Divisão 
de Espaços Verdes,

Florestação e 
Desenvolvimento Rural

DEVFDR

Divisão
de Transportes Municipais

DTM

Gabinete 
de Intervenção Médico-

Veterinária
e Defesa da Saúde Pública

GIMVDSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 
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MISSÃO: 
Acompanhar e desenvolver projetos de índole ambiental; Efetuar ações de fiscalização ambiental; Desenvolver e acompanhar ações de educação e sensibilização ambiental. 

Departamento 
de Ambiente

e Transportes Municipais

DATM

Divisão
de Sustentabilidade 

Ambiental

DSA

Divisão
de Serviços 

Públicos Ambientais

DSPA

Divisão 
de Espaços Verdes,

Florestação e 
Desenvolvimento Rural

DEVFDR

Divisão
de Transportes Municipais

DTM

Gabinete 
de Intervenção Médico-

Veterinária
e Defesa da Saúde Pública

GIMVDSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

Identificação dos 
Responsáveis 

1. Acompanhamento de processos de 

aquisição de bens e serviços. 

1. Supressão dos procedimentos necessários à 

realização da despesa (ex. prévias cabimentação e 

autorização da despesa pelo órgão competente). 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Ações de formação e sensibilização dos 

funcionários que desenvolvem esta tarefa; 

 

2. Criação de uma matriz de fornecedores. 

CDSA 

2. Tráfico de influências. 

 

3. Participação económica em negócio. 

 

4. Violação das regras gerais de autorização de 

despesa. 

5. Repetição de procedimentos de aquisição do 

mesmo bem /serviço ao longo do ano. 
Frequente Moderado 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Acompanhamento de processos de 

aquisição de bens e serviços (Cont.). 

6. Favorecimento de familiares ou pessoas com 

relações de amizade. 

 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

 

 

 

CDSA 

 

7. Violação do dever de sigilo profissional. 

8. Violação dos princípios gerais de contratação. 

9. Assunção de despesas sem cabimento prévio na 

respetiva dotação orçamental. 

 

Moderado 

10. Aceitação de prestação de serviços relativamente a 

situações não salvaguardadas contratualmente. 

 

Reduzido 

11. Inexistência ou programação deficiente da 

calendarização dos trabalhos. 

 

Frequente 

Moderado 

12. Não acompanhamento e avaliação regulares do 

desempenho da entidade adjudicante, de acordo com 

os níveis de quantidade e qualidade estabelecidos no 

contrato. 

 

Elevado 

13. Inexistência de verificação de quantidades e 

qualidade dos bens fornecidos e serviços prestados. 

 

Moderado 

2. Utilização de bens públicos; Cedência de 

equipamentos (SESA); Ofertas à CMLoures 

(Centro de Documentação Ambiental). 

14. Apropriação ou utilização indevida de bens 

públicos. 
Pouco 

Frequente 
Reduzido 

3. Implementação de um sistema de inventariação 

e controlo de utilização de equipamentos. 

15. Não inventariação de bens potenciadora de, 

eventual, apropriação ou utilização indevida de bens 

públicos, para fins privados. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Utilização de bens públicos; Cedência de 

equipamentos (SESA); Ofertas à CMLoures 

(Centro de Documentação Ambiental) (Cont.). 

16. Deficiências ao nível da inventariação e avaliação 

de bens, designadamente do SESA. 
Muito 

Frequente 
Moderado 

 

CDSA 

17. Cedência de equipamento por pessoa ou órgão 

sem competência para o efeito. 
Pouco 

Frequente 
Reduzido 

18. Ofertas à CMLoures sem processo formal de 

aceitação. 
Frequente Moderado 

3. Acompanhamento de estudos de índole 

ambiental. 

19. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado(s) Técnico(s) 

ou Dirigente em processos da mesma natureza o que 

poderá propiciar o favorecimento ou o 

desfavorecimento de terceiros. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

4. Criação e implementação de matriz de 

calendarização e responsabilização de Técnicos 

respetivos. 

20. Ausência de decisão em tempo útil. Muito 

Frequente 
Elevado 

21. Acumulação de funções privadas, por parte dos 

Trabalhadores e do Pessoal Dirigente que possam 

gerar conflito com o exercício das suas funções 

enquanto Trabalhadores da Administração Pública. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

22. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível. 
Frequente Elevado 

4. Ações de Vigilância Ambiental.  23. Conluio entre os intervenientes do processo. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

5. Ações de formação e de sensibilização dos 

funcionários que desenvolvem esta tarefa; 

 

6. Elaboração de Manual de Procedimentos do 

Setor de Vigilância Ambiental; 

 

7. Implementação de um Sistema de Controlo de 

Reclamações Ambientais. 

24. Existência de situações de favorecimento. 
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MISSÃO: 
Cumprir a prossecução de interesses próprios, comuns e específicos das populações, assumindo-se como uma autarquia social, ambiental, cultural e economicamente responsável, numa ótica de disseminação de 
políticas de melhoria da qualidade de vida e bem-estar social e da dinamização de uma governação eficaz e de uma cidadania ativa, para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável. Promover 
a proteção do Ambiente, a limpeza e salubridade pública e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Departamento 
de Ambiente

e Transportes Municipais

DATM

Divisão
de Sustentabilidade 

Ambiental

DSA

Divisão
de Serviços 

Públicos Ambientais

DSPA

Divisão 
de Espaços Verdes,

Florestação e 
Desenvolvimento Rural

DEVFDR

Divisão
de Transportes Municipais

DTM

Gabinete 
de Intervenção Médico-

Veterinária
e Defesa da Saúde Pública

GIMVDSP

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Remoção de viaturas em fim de vida e 

remoção de viaturas estacionadas em infração 

ao art. 163º do Código da Estrada. 

 

2. Planeamento, coordenação e otimização da 

limpeza manual e mecânica dos espaços 

públicos. 

 

1. Deficiência na Instrução dos processos; 

 

2. Deficiente controlo interno; 

 

3. Apropriação indevida de bens públicos ou 

privados; 

 

4. Omissão de informação no reporte à gestão; 

 

5. Inexistência de um sistema estruturado de 

avaliação de necessidades e respetivas prioridades. 

Pouco 

Frequente 
Moderado 

1. Informatização de todos os processos; 

 

2. Criação de procedimentos bem definidos; 

 

3. Implementação de sistemas de segurança e 

vigilância; 

 

4. Promover um controlo interno eficiente; 

 

5. Implementação de sistema estruturado de 

avaliação de necessidades e respetivas prioridades; 

 

CDSPA 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Apoio técnico às Juntas de Freguesia na área 

da limpeza pública, no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências. 

 

4. Planeamento e promoção da 

implementação e manutenção do mobiliário 

urbano destinado à limpeza dos espaços 

públicos. 

 

5. Controlo preventivo de pragas urbanas. 

 

 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

6. Obrigatoriedade de registo de toda a 

informação em GESDOC. 

CDSPA 

6. Atuação em situações de emergência e de 

risco para a saúde pública. 

 

7. Saneamento de lixeiras. 

 

8. Limpeza de linhas de água. 

 

9. Desmatação de bermas e passeios nas áreas 

urbanas. 

 

10. Limpeza de terrenos municipais. 

6. Possibilidade de existência de interesses próprios 

em detrimento do interesse público no âmbito das 

iniciativas promovidas pela DSPA. 

7. Implementação de sistema de avaliação e 

promoção de ações de auditoria, a realizar por 

entidades fora da DSPA. 

11. Gestão de Cemitérios e do Crematório 

Municipal. 

7. Omissão de informação, referente a arrecadação 

de receitas, no reporte à gestão; 

 

8. Contingência de falha no cumprimento de 

procedimentos de gestão; 

 

9. Aceitação de gratificações. 

8. Promover e incrementar aplicação de 

procedimentos objetivos de controlo interno 

eficientes e eficazes. Sensibilização e formação dos 

Trabalhadores. 
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MISSÃO: 
Assegurar a gestão, manutenção e conservação e dinamização dos espaços verdes municipais; Assegurar as competências inerentes à autarquia no âmbito das tarefas dos Gabinetes Técnicos Florestais e das 
Equipas de Sapadores Florestais; Promover e implementar estratégias e iniciativas locais de desenvolvimento rural; Promover, recuperar e conservar o património rural no âmbito de uma estratégia de valorização 
e atratividade dos territórios rurais. 

Departamento 
de Ambiente

e Transportes Municipais

DATM

Divisão
de Sustentabilidade 

Ambiental

DSA

Divisão
de Serviços 

Públicos Ambientais

DSPA

Divisão 
de Espaços Verdes,

Florestação e 
Desenvolvimento Rural

DEVFDR

Divisão
de Transportes Municipais

DTM

Gabinete 
de Intervenção Médico-

Veterinária
e Defesa da Saúde Pública

GIMVDSP

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar a manutenção e conservação dos 

espaços verdes, mobiliário urbano e 

equipamentos de carácter informativo ou 

lúdico-desportivos existentes nos espaços 

verdes municipais. 

1. Incumprimento do exercício dos deveres 

funcionais; 

 

2. Insuficiente controlo do cumprimento do exercício 

dos deveres funcionais e da qualidade dos 

procedimentos. 

Frequente Moderado 

1. Incrementar o acompanhamento e supervisão 

dos trabalhadores pelo encarregado/chefe de 

equipa, técnicos de acompanhamento e superior 

hierárquico. Realização de reuniões periódicas 

para acompanhamento dos trabalhadores e das 

atividades desenvolvidas; 

 

2. Melhorar a supervisão e revisão dos 

procedimentos adotados. Implementação de boas 

práticas com vista à melhoria contínua dos 

serviços. Realização de reuniões periódicas para 

acompanhamento dos trabalhadores e das 

atividades desenvolvidas. 

CDEVFDR 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar a manutenção e conservação dos 

espaços verdes, mobiliário urbano e 

equipamentos de carácter informativo ou 

lúdico-desportivos existentes nos espaços 

verdes municipais (Cont.). 

3. Desvio/utilização de ferramentas, equipamentos, 

materiais e outros consumíveis para benefício 

próprio. 

Muito 

Frequente 
Elevado 

3. Implementação de medidas de controlo regular 

do património. Desenvolvimento de um sistema de 

gestão de stocks. 

CDEVFDR 

4. Uso inadequado de ferramentas/equipamento no 

exercício dos deveres funcionais. 

4. Formação e sensibilização dos trabalhadores. 

 

5. Supervisão e revisão das boas práticas laborais. 

Elaboração de fichas de manutenção. 

5. Inadequado acompanhamento de aquisição de 

bens e serviços; 

6. Assunção de despesas sem cabimento prévio na 

respetiva dotação orçamental. 

Frequente 

Reduzido 

 

6. Planificação das despesas; 

 

7. Elaboração de contratos de assistência para 

manutenção dos equipamentos e maquinarias 

diversas e de fornecimento de materiais e 

consumíveis, que permitam dar resposta a 

situações urgentes não planificáveis. 

7. Não acompanhamento e avaliação regulares do 

desempenho da entidade adjudicante, de acordo 

com as quantidades e qualidade estabelecidos em 

contrato; 

 

8. Inexistência de verificação de quantidades e 

qualidade dos bens fornecidos e serviços prestados, 

em correspondência com o adjudicado. 

Pouco 

Frequente 

8. Verificação e fiscalização sistemática das 

situações com elaboração periódica de relatórios 

de acompanhamento; 

 

9. Instituição de procedimentos de verificação e 

validação de quantidades e qualidade. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Assegurar a gestão e dinamização dos 

espaços verdes municipais. 

9. Prestação de informação inadequada aos 

utilizadores dos espaços verdes municipais. 

Frequente 

Reduzido 

10. Participação dos trabalhadores em ações de 

formação em atendimento ao público; 

 

11. Desenvolvimento de Manual de Procedimentos 

Internos. 

 

CDEVFDR 

 

10. Favorecimento na reserva de espaços para a 

realização de eventos em espaços verdes municipais. 

Moderado 

12. Revisão dos procedimentos em uso; Definição 

de critérios objetivos de utilização de espaços 

verdes municipais; 

 

13. Segregação de funções; 

14. Tomada de decisão, com registo documental, 

devidamente fundamentada. 

11. Cobrança incorreta do aluguer dos equipamentos 

desportivos existentes nos espaços verdes 

municipais. Muito 

Frequente 

 

 

Elevado 

15. Supervisão e revisão dos procedimentos 

adotados; 

 

16. Adoção de sistema de cobrança informatizado. 

12. Omissão na informação de reporte à gestão 

referente à cobrança de aluguer de equipamentos 

desportivos existentes nos espaços verdes 

municipais. Pouco 

Frequente 

 

17. Elaboração de mapa mensal; 

 

18. Obrigatoriedade de emissão de talão de venda, 

previamente numerado sequencialmente. 

13. Aceitação de ofertas à CMLoures sem processo 

formal de aceitação. 
Moderado 

19. Controlo regular do património, verificando se 

houve integração física e formal da referida oferta 

em património municipal. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Assegurar a gestão e dinamização dos 

espaços verdes municipais (Cont.). 

14. Aceitação de ofertas/gratificações por parte dos 

trabalhadores no exercício dos deveres funcionais; 
Pouco  

Frequente 
Elevado 

20. Alertar para as respetivas consequências 

disciplinares ou outras; 

 

21. Desenvolvimento de Manual de Procedimentos 

Internos. 

CDEVFDR 

 

3. Elaborar Protocolos de descentralização de 

competências do Município para as Freguesias. 

15. Centralização de toda a informação num único 

Técnico e num único repositório de informação; 

 

16. Contabilização incorreta das áreas dos espaços 

verdes a descentralizar; 

 

17. Descentralização não efetiva por omissão de 

procedimento que envolve parecer vinculativo de 

um dos intervenientes do processo. 
Frequente Moderado 

22. Criar sistema de verificação/confirmação dos 

dados nas várias fases dos projetos e respetivos 

intervenientes, internos e externos; 

 

23. Identificação clara e inequívoca de 

responsabilidades das entidades intervenientes, 

internas ou externas às autarquias; 

 

24. Cumprimento de todas as fases inerentes ao 

processo com participação de todos os 

intervenientes. 

4. Análise e parecer sobre ocorrências de 

índole Ambiental. 

18. Tomada de decisões que podem propiciar o 

favorecimento ou desfavorecimento das entidades 

envolvidas. 

25. Alertar para as respetivas consequências 

disciplinares ou outras; 

 

26. Elaboração de Manual de Procedimentos 

Internos. Implementação de Sistema de Controlo 

de Reclamações/informações de Ocorrências 

Ambientais. 

5. Promoção e implementação de estratégias e 

iniciativas locais de desenvolvimento; 

 

6. Elaboração de candidaturas a Programas 

Comunitários de Financiamento/Projetos de 

Desenvolvimento. 

19. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado(s) 

Técnico(s) ou Dirigentes em processos da mesma 

natureza, propiciando o favorecimento ou 

desfavorecimento de entidades. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

27. Criação de equipas multidisciplinares para 

elaboração de Projetos/Candidaturas; 

 

28. Tomada de decisão, com registo documental, e 

devidamente fundamentada. 
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MISSÃO: 
Assegurar os transportes e a cedência de equipamentos para as atividades da responsabilidade da Câmara ou solicitadas por entidades externas a esta. Zelar pelo bom estado de conservação das viaturas e 
outros equipamentos da frota. Participar nos processos de aquisição de viaturas e veículos, colaborando na elaboração dos cadernos de encargos dos concursos. Tomar as medidas necessárias, visando o 
funcionamento da estrutura ao mais baixo custo possível. 

Departamento 
de Ambiente

e Transportes Municipais

DATM

Divisão
de Sustentabilidade 

Ambiental

DSA

Divisão
de Serviços 

Públicos Ambientais

DSPA

Divisão 
de Espaços Verdes,

Florestação e 
Desenvolvimento Rural

DEVFDR

Divisão
de Transportes Municipais

DTM

Gabinete 
de Intervenção Médico-

Veterinária
e Defesa da Saúde Pública

GIMVDSP

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Afetação de viaturas. 

 

2. Cedência de viaturas a entidades externas à 

autarquia. 

 

3. Gestão dos seguros e acidentes. 

 

4. Monitorização da utilização das viaturas e 

máquinas. 

 

5. Promover a manutenção e reparação da 

frota municipal. 

1. Afetação incorreta de viaturas e equipamentos. 
Muito 

Frequente 
Elevado 

1. Conferência periódica de listagem de afetação 

de viaturas e equipamentos. 

CDTM 

2. Falha frequente de elaboração de relatórios. 

Frequente Reduzido 

2. Incrementar a motivação dos Trabalhadores; 

 

3. Acompanhamento e supervisão da elaboração 

dos relatórios; 

 

4. Ações de formação adequadas. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

 3. Danificação de viaturas por inundação; 

 

4. Aprovação indevida de vistorias a veículos de 

transporte em “Táxi”. 

Frequente 

Elevado 

 

5. Revisão e aperfeiçoamento do Plano de 

Evacuação das Oficinas Municipais; 

 

6. Instituir a rotatividade dos Trabalhadores. 

CDTM 

5. Ausência ou erros na verificação dos percursos 

efetuados pelos autocarros em regime de aluguer. Muito 

Frequente 

7. Instituir a rotatividade dos Trabalhadores; 

8. Estabelecer procedimento de reanálise à 

faturação, com carácter aleatório. 

6. Promover a realização de reparação desnecessária 

de viaturas por recurso a oficinas particulares. 

Frequente 

9. Instituir níveis de validação/fundamentação/ 

parecer. 

7. Utilização indevida de Cartões Galp Frota e Via 

Verde. Moderado 

10. Implementação de mecanismos de controlo e 

validação, de todos os movimentos gerados com 

os referidos cartões. 

8. Manipulação dos concursos de aquisição de 

viaturas. 
Pouco 

Frequente 
Elevado 

11. Instituir a rotação dos Técnicos que elaboram 

os cadernos de encargos e impor que os mesmos 

não, em acumulação, integrem os júris dos 

concursos. 

9. Quebra dos deveres funcionais, tais como a 

integridade e a responsabilidade; 

 

10. Falha no controlo de qualidade dos 

procedimentos; 

 

11. Inadequação do perfil técnico e comportamental 

ao exercício das funções; 

 

12. Prestação de informação inadequada. 

 

Muito 

Frequente 
Moderado 

12. Implementação de adequado 

acompanhamento e supervisão. Rotatividade dos 

Trabalhadores; 

13. Supervisão e revisão dos procedimentos 

adotados; 

 

14. Adoção e difusão das melhores práticas e 

conhecimentos; 

 

15. Segregação de funções; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

 

 

 

 

Frequente Moderado 

16. Partilha de conhecimento, experiências e 

informação técnica; 

 

17. Adequação das necessidades formativas ao 

perfil exigido; 

 

18. Motivação individual; 

 

19. Rotatividade do pessoal; 

 

20. Definição de níveis de responsabilidade, 

acompanhamento pelos Dirigentes e reporte aos 

mesmos das matérias questionadas. 

CDTM 
13. Extravio de documentos e equipamentos ou sua 

inutilização, por ação humana ou causas naturais. Muito 

Frequente 
Elevado 

21. Ações regulares de verificação do cumprimento 

das regras de manuseamento e utilização dos 

documentos e equipamentos. 

14. Não articulação dos serviços. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

22. Implementação de reuniões periódicas de 

acompanhamento das atividades; 

 

23. Uso de ferramentas informáticas. 

15. Desvio de peças de viaturas e ferramentas. 

Muito 

Frequente 
Elevado 

24. Controlo regular do património; 

 

25. Análise das avarias e controlo na aplicação de 

peças; 

 

26. Segregação de funções. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

 16. Desvio de combustível para utilização em 

benefício próprio; 

 

17. Controlo insuficiente de faturação de alugueres 

de viaturas. 

Frequente Elevado 

27. Controlo do consumo das viaturas, aferição do 

contador da cisterna; 

 

28. Reconfirmação dos abastecimentos por parte 

da UO utilizadora; 

 

29. Incremento dos procedimentos de análise dos 

fundamentos para recurso ao aluguer de viaturas. 

Instituir a obrigatoriedade de confirmação do 

serviço prestado pela UO requerente/utilizadora. 

 

CDTM 

18. Utilização indevida das viaturas. Muito 

Frequente 
Moderado 

30. Melhorar o controlo na utilização de viaturas 

de modo a instituir confirmações aleatórias. 

19. Ausência de controlo de faturação. 

Frequente Elevado 

31. Tipificação de procedimentos de validação e 

conferência; 

32. Segregação de funções. 
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MISSÃO: 
Zelar pela saúde pública, saúde e bem-estar animal. Na área de higiene e segurança alimentar atuar por forma a garantir a higiene e segurança dos géneros alimentícios comercializados no Município, através de 
ações de sensibilização, inspeção e controlo de estabelecimentos alimentares. Na área de saúde e bem-estar animal executar medidas de profilaxia médica para prevenção de zoonoses e avaliar as condições de 
alojamento e de bem-estar animal. 

Departamento 
de Ambiente

e Transportes Municipais

DATM

Divisão
de Sustentabilidade 

Ambiental

DSA

Divisão
de Serviços 

Públicos Ambientais

DSPA

Divisão 
de Espaços Verdes,

Florestação e 
Desenvolvimento Rural

DEVFDR

Divisão
de Transportes Municipais

DTM

Gabinete 
de Intervenção Médico-

Veterinária
e Defesa da Saúde Pública

GIMVDSP

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Inspeção sanitária das instalações de 

alojamento de animais, de produtos de origem 

animal e dos estabelecimentos onde se 

abatam, preparem, produzam, transformem, 

fabriquem, conservem, armazenem ou 

comercializem animais ou produtos de origem 

animal e seus derivados. 

1. Tomada de decisões que podem propiciar o 

favorecimento ou desfavorecimento de determinado 

agente económico/condicionamento de pareceres. 

Frequente 

Moderado 

 

1. Participação de mais de um técnico nas vistorias; 

 

2. As decisões são sempre comunicadas por escrito 

e devidamente fundamentadas. 

MVM 

2. Participar nas campanhas de saneamento ou 

de profilaxia determinadas pela Direção Geral 

de Veterinária (DGV). 

2. Omissão na prestação de contas, referentes a 

arrecadação de receitas, à DGV. Pouco 

Frequente 

3. Emissão de recibos individuais e elaboração de 

mapa mensal de resumo dos valores cobrados. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Inspeção sanitária aos centros de 

atendimento médico-veterinários e outros 

estabelecimentos de prestação de cuidados a 

animais e participação nos seus 

licenciamentos. 

3. Tomada de decisões que podem propiciar o 

favorecimento ou desfavorecimento de determinado 

agente económico/condicionamento de pareceres. Frequente 

Moderado 

 

4. Participação de mais de um técnico nas vistorias; 

 

5. As decisões são sempre comunicadas por escrito 

e devidamente fundamentadas. 

MVM 

4. Vigilância, avaliação e resolução de 

problemas de insalubridade e/ou 

incomodidade provocadas por animais e de 

problemas associados ao bem-estar animal. 

Pouco 

Frequente 

6. Participação de mais de um técnico nas vistorias; 

 

7. Imagens fotográficas do verificado; 

 

8. As decisões são sempre comunicadas por escrito 

e devidamente fundamentadas. 

5. Gestão técnica e operacional do Centro de 

Recolha Oficial - recolha e alojamento de 

animais errantes, remoção/recolha de animais 

mortos ou sinistrados, ocisão de animais, 

encaminhamento de cadáveres, promoção da 

adoção de animais. 

4. Omissão na prestação de contas (receitas); 

 

5. Falta de registos dos animais; 

 

6. Capacidade deficitária para acolhimento dos 

animais recolhidos; 

 

7. Erros na identificação dos animais. 

9. Emissão de recibos individuais e elaboração de 

mapas quinzenais resumo dos valores cobrados; 

 

10. Construção de um novo Centro de Recolha 

Oficial (CRO); 

 

11. Registos de processos individuais de todos os 

animais, ações, movimentos, proveniência e 

destino dos mesmos; 

 

12. Registos de entrega dos cadáveres no Centro 

de Incineração. 

6. Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a 

informação relativa ao movimento 

nosonecrológico dos animais. 

8. Ausência de registos sobre o movimento dos 

animais. 

13. Elaboração de processos individuais de todos 

os animais que dão entrada no CRO, com registo 

fotográfico, datas, entregas, capturas, adoções, 

abate, agressões, etc.; 

 

14. Elaboração de mapas mensais. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

7. Notificação imediata de doenças de 

declaração obrigatória e adoção de medidas de 

profilaxia, determinadas pela Autoridade 

Sanitária Veterinária Nacional, sempre que se 

detetem casos de doença de carácter 

epizoótico. 

9. Não comunicação dos casos de doença 

verificados; 

 

10. Não aplicação das medidas impostas pela DGV. 
Pouco 

Frequente 
Moderado 

15. Controlo da receção das medidas instituídas, 

através de registo GESDOC. 

MVM 
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MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios da ação social, saúde e habitação.  

Departamento 
de Coesão Social 

e Habitação

DCSH

Divisão 
de Inovação Social 

e Promoção da Saúde

DISPS

Divisão 
de Igualdade
e Cidadania

DIC

Divisão
de

Habitação

DH

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gerir e controlar a execução dos contratos 

de prestação de serviços. 

1. Inexistência de um controlo rigoroso dos custos 

associados a contratos. 
Pouco 

Frequente 

Moderado 

1. Controlo de custos, através da informatização e 

atualização de mapas. 

DDCSH 

2. Planeamento de iniciativas e atividades 

dirigida aos munícipes. 

2. Inexistência de um sistema estruturado de 

avaliação de necessidades e respetivas prioridades. 
Frequente 

2. Implementação de sistema estruturado de 

avaliação das necessidades; 

 

3. Elaboração de relatórios de atividades e registo 

de toda a informação em GESDOC. 

3. Gestão do património habitacional 

municipal. 

3. Inexistência de cabimentação prévia da despesa. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

4. Instituição de check-list de procedimentos a 

observar nos procedimentos de ajuste direto; 

 

5. Implementação de sistema estruturado de 

avaliação das necessidades; 

 

6. Montagem de base de dados com informação 

relevante sobre intervenções/aquisições 

anteriores. 
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MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios da ação social e da saúde. 

Departamento 
de Coesão Social 

e Habitação

DCSH

Divisão 
de Inovação Social 

e Promoção da Saúde

DISPS

Divisão 
de Igualdade 
e Cidadania

DIC

Divisão
de

Habitação

DH

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Realização de Iniciativas e Programas 

dirigidos aos munícipes. 

1. Inexistência de instrumentos que estabeleçam as 

regras de funcionamento, critérios e condições de 

acesso a Programas/Iniciativas. 

Frequente 

Moderado 

1. Criação, aprovação e divulgação de 

regulamento/quadro normativo, que estabeleça 

regras de funcionamento e condições de acesso a 

Programas/Iniciativas. 

DDCSH/CDISPS 

 

2. Aquisição de bens e serviços para atividades 

de lazer, sócio-recreativas e de promoção para 

a saúde. 

2. Indefinição de responsabilidades de cada um dos 

intervenientes no processo de aquisição de bens e 

serviços. 

2. Definição prévia das responsabilidades de cada 

um dos intervenientes nos processos de aquisição. 

3. Comparticipações financeiras a instituições 

para desenvolvimento de atividades e projetos 

específicos na área social e da saúde. 

3. Não cumprimento pela entidade beneficiária do 

acordado com a CMLoures (ex. acordo, protocolo ou 

contrato-programa) 

3. Acompanhamento mais pormenorizado da 

atividade ou projeto promovido e definição de 

sanções por incumprimento pelas entidades 

beneficiárias. 

4. Organização de atividades de âmbito lúdico-

recreativo, com a participação de instituições. 

4. Insuficiência de normas que definam a 

participação de determinadas instituições. 

Reduzido 4. Definição de cláusulas que fundamentem a 

escolha das instituições. 

5. Atribuição de apoios logísticos a instituições, 

incluindo materiais e transportes. 

 

5. Inexistência de documento interno que regule a 

sua atribuição. 

 

Moderado 

5. Elaboração de Regulamento Municipal, relativo 

à concessão de apoios, financeiros ou outros, que 

estabeleça os procedimentos e critérios de 

atribuição, acompanhamento e validação de 

aplicação do benefício público concedido. 



 
 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

8
9

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

6. Implementar e dinamizar projetos de 

promoção para a saúde e prevenção de 

doenças na área do Município, em parceria 

com as várias estruturas de âmbito local, 

regional e nacional. 

6. Inexistência de um documento interno que regule 

a atribuição de apoios a entidades que prestem 

apoio à população residente no Município na 

vertente da saúde. 
Frequente Moderado 

6. Estabelecimento de obrigatoriedade de 

apresentação por parte da entidade apoiada de 

documentação de habilitação e de relatório 

discriminado da aplicação do apoio. 
DDCSH/CDISPS 
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MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios da igualdade e da cidadania. 
 

Departamento 
de Coesão Social 

e Habitação

DCSH

Divisão 
de Inovação Social 

e Promoção da Saúde

DISPS

Divisão 
de Igualdade
e Cidadania

DIC

Divisão
de

Habitação

DH

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Atividades de apoio, integração, promoção 

em matéria de entidades religiosas, de 

integração social e dos direitos humanos. 

1. Inexistência de processo cronologicamente 

organizado que identifique os intervenientes que 

nele praticam atos. 

Frequente 

Reduzido 

1. Estabelecimento de regras e procedimentos de 

instrução de processos. 

DDCSH/CDIC 

2. Inexistência de instrumento que estabeleça as 

condições de atribuição de benefícios públicos, 

apoios financeiros e/ou outros apoios da CMLoures. 

Moderado 

2. Elaboração, aprovação e publicitação de 

Regulamento Municipal, relativo à concessão de 

apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os 

procedimentos e critérios de atribuição, 

acompanhamento e validação de aplicação do 

benefício público concedido; 

 

3. Estabelecimento de obrigatoriedade de 

apresentação por parte da entidade apoiada de 

documentação de habilitação e de relatório 

discriminado da aplicação do apoio. 
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MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios da habitação social. 
 

Departamento 
de Coesão Social 

e Habitação

DCSH

Divisão 
de Inovação Social 

e Promoção da Saúde

DISPS

Divisão 
de Igualdade
e Cidadania

DIC

Divisão
de

Habitação

DH

  

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gestão do património habitacional 

municipal. 

1. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado técnico, o 

que poderá propiciar o favorecimento ou 

desfavorecimento. 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

1. Segregação de funções. 

DDCSH/CDH 

 

2. Morosidade de decisão. 2. Disponibilização, através das novas tecnologias 

da informação, de toda a informação de carácter 

administrativo, nos termos do estabelecido na lei 

de acesso aos documentos administrativos. 

 

3. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível. 

Reduzido 

3. Criação de Manual de Procedimentos; 

 

4. Monitorização/avaliação do cumprimento dos 

procedimentos, conforme definido no Manual de 

Procedimentos. 

4. Prestação de falsas declarações por parte do 

beneficiário de renda apoiada. 

5. Despistar, periodicamente, junto da Segurança 

Social e Serviços de Finanças, eventual património 

ou outros benefícios dos titulares de renda 

apoiada. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gestão do património habitacional 

municipal (Cont.). 

5. Não aplicação de sanções quando há 

incumprimento ou cumprimento defeituoso do 

contrato por parte do beneficiário. 

Pouco 

Frequente 

Moderado 
6. Regulamentação que contemple a aplicação de 

sanções. 

DDCSH/CDH 

6. Fundamentação insuficiente ou incorreta dos 

trabalhos a mais nos contratos de empreitada. Elevado 

7. Instituir mecanismos de verificação do 

cumprimento da legislação no que diz respeito aos 

trabalhos a mais. 

 

7. Inexistência de cabimentação prévia da despesa. 

Reduzido 

8. Instituição de check-list de procedimentos a 

observar; 

 

9. Implementação de sistema estruturado de 

avaliação das necessidades; 

 

10. Montagem de base de dados com informação 

relevante sobre intervenções/aquisições 

anteriores. 
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Equipa Multidisciplinar 
de Implementação
do Contrato Local

de Segurança

EMCLS

 

 

 
 
 
 

 

MISSÃO: 
Promover as condições de segurança, gerindo os conflitos provenientes de delinquência juvenil, pequena criminalidade, violência doméstica, fenómenos e sentimentos de insegurança. 
 

  

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Projetos e ações de segurança. 1. Todos os riscos inerentes a bairros de alto risco. 

Frequente Elevado 

1. Manutenção permanente de informação sobre 

os acontecimentos de modo a diligenciar ação em 

conformidade. 

CEMCLS 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           9
4 

Departamento
de Cultura,

Desporto e Juventude

DCDJ

Divisão
de Cultura

DC

Divisão
de Desporto
e Juventude

DDJ

MISSÃO: 
Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios da cultura, tempos livres, desporto e juventude. 

 
 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar o planeamento e programação de 

projetos e atividades de natureza cultural, 

recreativa, desportiva e juvenil. 

1. No âmbito da contratação pública: 

 

1.1. Planeamento deficiente dos procedimentos, 

obstando a que sejam assegurados prazos razoáveis; 

 

1.2. Insuficiência no estabelecimento de clausulado 

técnico resultante da escassez de definição e estudos 

adequados para efeitos de execução dos projetos. 

 

  1. Elaboração de Manual de Procedimentos 

Internos; 

 

2. Elaboração de documento de planeamento 

estratégico do DCDJ. 

DDCDJ 

Frequente 
 

Moderado 
 

Muito 

Frequente 

3. Estudos de diagnóstico da realidade cultural, 

desportiva e juvenil. 

2. No âmbito de procedimentos pré-contratuais: 

 

2.1. Não observância de requisitos legais, 

designadamente no que concerne a procedimentos 

referentes à realização de despesa (por ex. a prévia 

cabimentação da despesa); 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

4. Elaboração de Manual de Procedimentos 

Internos; 

5. Instituição de check-list de procedimentos a 

observar. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar o planeamento e programação de 

projetos e atividades de natureza cultural, 

recreativa, desportiva e juvenil (Cont.). 

2.2. Insuficiente fundamentação no recurso ao ajuste 

direto, quando baseado em critérios materiais; 

 

2.3. Insuficiente ou deficiente enunciação dos 

critérios de adjudicação e dos fatores/subfactores de 

avaliação de propostas quando aplicável. 

Pouco 

Frequente 

 

 

 

Elevado 

 

 
 

 

DDCDJ 

2. Fomentar a dinamização do movimento 

associativo e promover o aparecimento de 

novas estruturas. 

 

3. Incentivar e promover, em parceria com o 

movimento associativo concelhio, projetos que 

contribuam para o desenvolvimento cultural, 

desportivo e juvenil. 

 
4. Avaliar a eficácia, no que se refere ao 

interesse público, dos apoios atribuído às 

Associações locais. 

3. Atribuição inadequada de subsídios resultante de 

desajustamento no Regulamento que estabelece as 

regras de atribuição de benefícios públicos (RMAA): 

 

3.1. Definição pouco clara dos requisitos e critérios 

de atribuição de apoios; 

 

3.2. Ausência de matriz /escala de pontuação de 

cada critério de parametrização e cálculo dos apoios 

a atribuir. 

 

 

 

Muito 

Frequente 

 

 

6. Revisão/elaboração de novo RMAA onde 

passem a constar regras definidas com clareza e 

objetividade nos requisitos para atribuição de 

apoios públicos, tendo por base critérios 

adequadamente parametrizados. 

4. Inadequada avaliação de candidaturas a apoios 

por: 

 

4.1. Escassez de informação/fundamentação de 

pareceres; 

 

4.2. Inexistência de declarações de interesses 

privados dos funcionários envolvidos nos processos 

de concessão de benefícios. 

 

 

 

Frequente 

7. Elaboração de Manual de Procedimentos 

Internos; 
 

8. Implementação de check-list de procedimentos 

a observar; 

 

9. Instituição de procedimentos que visem garantir 

o cumprimento da exigência de apresentação de 

candidaturas de modo uniforme e completo, na 

forma e conteúdo, de acordo com os requisitos 

constantes de regulamento específico (RMAA); 

Reduzido 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

 4. Inadequada avaliação de candidaturas a apoios 

(Cont.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequente 

 

 

 

Reduzido 

 

10. Entrega de relatório de atividades e contas do 

ano anterior por parte dos candidatos; 

 

11. Entrega de declaração comprovativa da 

regularização da situação fiscal e contributiva; 
 

12. Divulgação dos apoios concedidos, no sítio da 

CMLoures, no Portal do Associativismo e através 

de ofício às entidades beneficiárias; 

 

13. Declarações de interesses privados dos 

funcionários envolvidos nos processos de 

concessão de benefícios. 

DDCDJ 
5. Atribuição de apoios 

 

5.1. Não correspondência entre o conteúdo das 

candidaturas aprovadas e os documentos 

comprovativos de despesa entregues e/ou 

inconformidade entre datas de faturação e 

candidatura; 

 

5.2. Ausência de controlo quanto ao incumprimento 

por parte dos beneficiários; 

 

 

5.3. Falta de relatórios periódicos sobre a execução  

 

 

Pouco 

Frequente 

 

 

 

 

Frequente 

 

 

 

Muito 

Frequente 

 

 

Elevado 

 

 

 

 

 

Moderado 

 

 

 

Moderado 

 

 

 

14. Aplicação das sanções previstas no RMAA; 

 

15. Exigência de envio de relatórios periódicos de 

execução dos apoios e subsídios concedidos, por 

parte das entidades beneficiárias; 

 

16. Elaboração de relatórios periódicos de 

acompanhamento, controlo e execução dos apoios 

atribuídos; 

 

17. Obrigatoriedade de formalização em processo  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

 dos apoios por parte das entidades beneficiárias; 

 

5.4 Procedimentos incorretos no que se refere a 

pedidos de apoio não enquadráveis no RMAA. 

 

 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 
 

para sujeição a deliberação de Câmara de todas as 

propostas de apoio que não se enquadrem no 

âmbito do RMAA. 

DDCDJ 

6. Registo municipal do movimento associativo 

desatualizado e incompleto; 

 

7. Acesso a consulta de dados pouco funcionais, em 

suporte de papel. 
Frequente Reduzido 

18. Reformulação da base de dados do movimento 

associativo e atualização do registo das 

Associações; 

 

19. Criação de mecanismo de divulgação dos 

apoios no sítio da CMLoures; 

 

20. Inscrição das entidades beneficiárias no Portal 

do Associativismo. 
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MISSÃO: 
Implementação de uma política municipal de cultura, nas suas diversas vertentes: promoção, dinamização e manutenção dos equipamentos culturais; definição de estratégias e desenvolvimento ou apoio a 
atividades, projetos de âmbito cultural e recreativo que contribuam para o desenvolvimento de novos públicos e dinamização de práticas culturais e de cidadania; estímulo ao associativismo quer através do 
fomento de novas associações quer do apoio às existentes no cumprimento dos seus objetivos, articulando-os com as prioridades do Município. 

Departamento
de Cultura,

Desporto e Juventude

DCDJ

Divisão 
de Cultura

DC

Divisão 
de Desporto
e Juventude

DDJ

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar a gestão e funcionamento dos 
equipamentos culturais municipais e promover 
projetos e atividades neste âmbito. 

1. No âmbito da cobrança das receitas: 
 
1.1. Insuficiente definição de procedimentos 
internos de controlo de cobrança de receitas, 
provenientes dos equipamentos culturais 
municipais. 

 
 

Pouco 
Frequente 

 
 

Elevado 

1. Elaboração de Manual de Procedimentos 

Internos; 

 

2. Criação de aplicação informática em rede com a 

DGF para controlo financeiro. 

CDC 

2. No âmbito do Património: 
 
2.1. Reduzido grau de controlo ao nível do 
arrolamento, avaliação e gestão de bens 
transacionáveis; 

Moderado 

3. Criação e implementação de aplicação de gestão 

de artigos existentes para venda nas Lojas dos 

Museus (publicações, brindes). 

2.2. Insuficiente registo de incorporação e guarda de 
achados arqueológicos, acervo museológico, etc.; 
 

Muito 
Frequente 

 

Elevado 
 

4. Inventário de bens; 
 
5. Criação de local de armazenamento adequado; 
 
6. Criação de espaço de reserva. 

2.3. Deficiente cobertura de seguros de peças; 
 
2.4. Indefinição de procedimentos que regulem a 
prática arqueológica no Município. 

Moderado 

7. Contratação de seguros, conforme previsto no 
Regulamento da Rede de Museus; 
 
8. Aprovação da Carta Arqueológica em Reunião 
de Câmara. 
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MISSÃO: 
Implementação de uma política municipal de desporto e de juventude integrada, através da promoção, dinamização e manutenção de infraestruturas municipais qualificadas; Definição de estratégias e 
desenvolvimento ou apoio a atividades, projetos e programas de âmbito desportivo e juvenil que contribuam para o estímulo à adoção de hábitos de vida saudável e para o incentivo a práticas culturais e de 
cidadania; Estímulo ao associativismo, quer através de novas associações quer do apoio às existentes no cumprimento dos seus objetivos, incutindo-lhes critérios de inovação. 

Departamento
de Cultura,

Desporto e Juventude

DCDJ

Divisão 
de Cultura

DC

Divisão
de Desporto
e Juventude

DDJ

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Assegurar a gestão e funcionamento dos 
equipamentos municipais vocacionados para o 
desporto e juventude e promover projetos e 
atividades neste âmbito. 

1. No âmbito da cobrança das receitas: 
 
1.1. Insuficiente definição de procedimentos 
internos de controlo de cobrança de receitas, 
provenientes dos GAJ e equipamentos desportivos 
municipais. 

Pouco 
Frequente 

Elevado 

1. Elaboração de Manual de Procedimentos 
Internos; 
 
2. Criação de aplicação informática em rede com a 
DGF para controlo financeiro. 
 

CDDJ 

2. Falta de fiabilidade no controlo de existências. 
Frequente Moderado 

3. Criação de aplicação de gestão e atualização de 
existências. 

 

 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           1
0

0 

Departamento
de 

Recursos Humanos

DRH

Divisão 
de Administração

dos Recursos Humanos

DARH

Divisão 
de Planeamento,

Qualificação e Avaliação dos 
Recursos Humanos

DPQA

Divisão 
de Higiene e Segurança, 

Saúde Ocupacional
e Apoio Social

DHSSOAS

MISSÃO: 
Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do planeamento, recrutamento e da seleção de 
pessoal, da qualificação, avaliação e realização dos direitos dos trabalhadores, da comunicação interna, da higiene e segurança e saúde ocupacional, bem como do apoio social interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

     
DDRH 
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MISSÃO: 
Promover a administração dos recursos humanos nos domínios do recrutamento e seleção, do processamento de vencimentos e outros abonos, do controlo de assiduidade, de licenças e de férias, da aposentação, 
e da atualização dos respetivos cadastros, em execução das políticas de pessoal e orientações estabelecidas de acordo com as disposições legais. 

Departamento
de 

Recursos Humanos

DRH

Divisão 
de Administração

dos Recursos Humanos

DARH

Divisão 
de Planeamento,

Qualificação e Avaliação dos 
Recursos Humanos

DPQA

Divisão 
de Higiene e Segurança, 

Saúde Ocupacional
e Apoio Social

DHSSOAS

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Recrutamento e seleção de novos 

Trabalhadores. 

1. Recrutamento: 

1.1. Não cumprimento do princípio da equitatividade 

na aplicação dos métodos de seleção; 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

1. Nomeação de júris indiferenciados com 

aplicação da rotatividade dos mesmos. 

DDRH/CDARH 

1.2. Planeamento deficiente dos procedimentos; 2. Criar um Manual de Procedimentos. 

1.3. Intervenção de elementos com relações de 

proximidade, familiares ou de parentesco com os 

candidatos; 

3. Implementar rotatividade dos trabalhadores que 

desenvolvem os procedimentos; 

 

4. Implementar ações de auditoria das tarefas 

inerentes ao procedimento concursal, capazes de 

identificar eventuais desvios. 

1.4. Não disponibilização, aos interessados, de 

mecanismos de acesso facilitado e célere a 

informação procedimental. Elevado 

5. Disponibilização da informação procedimental 

relativa aos processos de seleção na página 

eletrónica e nos locais determinados legalmente, 

com a celeridade máxima possível e dentro dos 

prazos legalmente definidos. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Recrutamento e seleção de novos 

Trabalhadores (Cont.). 

2. Contratação a Termo e Prestação de Serviços: 

 

2.1. Utilização da contratação a termo ou da 

contratação de serviços em avença como mecanismo 

para satisfação das necessidades permanentes do 

serviço. 

 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

 

 

6. Definição de critérios e requisitos para a 

contratação a termo ou por avença nos termos do 

legalmente estabelecido; 

 

7. Dependência da contratação de parecer jurídico 

prévio para verificação dos requisitos legais; 

 

8. Dependência da contratação a termo certo da 

existência de lugares temporários no Mapa de 

Pessoal. 

 

DDRH/CDARH 

2. Processamento de vencimentos e outros 

abonos. 

3. Trabalho Extraordinário: 

 

3.1. Utilização do recurso ao trabalho extraordinário 

como forma de satisfação de necessidades 

permanentes do serviço.  

 

 

9. Elaboração de orientações quanto ao trabalho 

extraordinário a desempenhar, nomeadamente 

quanto à sua fundamentação e limites à sua 

realização; 

 

10. Implementação de sistemas de verificação das 

situações de fato. 

4. Processamento de vencimentos e outros abonos: 

 

4.1. Processamento indevido de vencimentos e/ou 

outros abonos ou vantagens patrimoniais 

decorrentes de situações jus-laborais dos 

trabalhadores; 

 

Elevado 

 

 

11. Assegurar a emissão de parecer sobre todas as 

situações jus-laborais; 

 

12. Implementar rotatividade dos trabalhadores 

que desenvolvem os procedimentos; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Processamento de vencimentos e outros 

abonos (Cont.). 

 

 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

13. Implementar procedimentos de auditoria das 

tarefas inerentes ao processamento, capazes de 

identificar eventuais desvios. 

DDRH/CDARH 

 

4.2. Preenchimento incorreto dos documentos / 

impressos que contribuem para o cálculo e 

atribuição de subsídios e abonos e para outras 

situações cadastrais permanentes; 

 

 

 

4.3. Atribuição indevida de vantagens jus-laborais 

e/ou remuneratórias, resultantes da análise 

efetuada para efeitos de autorização de licenças, 

abonos, subsídios, horários e outros estatutos 

laborais específicos. 

Elevado 

14. Implementar procedimentos de controlo e 

auditoria, cruzando a informação com a realidade 

sempre que possível, de forma a permitir a 

confirmação imediata dos elementos inscritos, 

nomeadamente através do recurso a fiscalização 

centralizada em tempo real; 

 

15. Implementar procedimentos que permitam 

uma análise mais completa da situação profissional 

do trabalhador, bem como a verificação da sua 

situação de facto (cumprimento de horários, 

situação familiar, etc.), promovendo uma 

construção jurídica mais sustentada e uma 

apreciação superior completa. 

3. Controlo da assiduidade, férias, faltas e 

licenças. 

 

5. Processamento de vencimentos e outros abonos: 

 

5.1. Processamento indevido de vencimentos e/ou 

outros abonos ou vantagens patrimoniais 

decorrentes de situações jus-laborais dos 

trabalhadores; 

 

5.2. Preenchimento incorreto dos documentos / 

impressos que contribuem para o cálculo e 

atribuição de subsídios e abonos e para outras 

situações cadastrais permanentes; 

 

 

 

16. Assegurar a emissão de parecer sobre todas as 

situações jus-laborais; 

 

17. Implementar rotatividade dos trabalhadores 

que desenvolvem os procedimentos; 

 

18. Implementar procedimentos de auditoria das 

tarefas inerentes ao processamento, capazes de 

identificar eventuais desvios; 

 

19. Implementar   procedimentos  de   controlo   e  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Controlo da Assiduidade, Férias, Faltas e 

Licenças (Cont.). 

 

5.3. Atribuição indevida de vantagens jus-laborais e 

e/ou remuneratórias, resultantes da análise 

efetuada para efeitos de autorização de licenças, 

abonos, subsídios, horários e outros estatutos 

laborais específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Assiduidade e acidentes em serviço: 

 

6.1. Atribuição inadequada de atestados / baixas 

médicas e outros atos justificativos da ausência ao 

serviço; 

 

6.2. Incorreta qualificação dos acidentes em serviço, 

com os consequentes efeitos legais. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

auditoria, cruzando a informação com a realidade 

sempre que possível, de forma a permitir a 

confirmação imediata dos elementos inscritos, 

nomeadamente através do recurso a fiscalização 

centralizada em tempo real; 

 

20. Implementar procedimentos que permitam 

uma análise mais completa da situação profissional 

do trabalhador, bem como a verificação da sua 

situação de fato (cumprimento de horários, 

situação familiar, etc.), promovendo uma 

construção jurídica mais sustentada e uma 

apreciação superior completa. 

 

 

 

21. Elaborar listas atualizadas de trabalhadores em 

situação de atestado / baixa médica, para efeitos 

de fiscalização domiciliária da mesma; 

 

22. Divulgar, pelos serviços, informação relativa 

aos procedimentos a seguir para identificação / 

caracterização do acidente, tendo em vista uma 

adequada apreciação médica das circunstâncias, 

apesar do diferimento no tempo entre os 

momentos relevantes; 

 

23. Implementar um sistema informático que 

garanta a partilha de informação entre a DARH e a 

DHSSOAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDRH/CDARH 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Desenvolvimento de procedimentos de 

aposentação de trabalhadores. 

 

5. Gestão dos processos individuais dos 

trabalhadores. 

 

6. Atualização do cadastro dos trabalhadores. 

7. Cadastro dos trabalhadores: 

 

7.1. Emissão incorreta de certidões / declarações 

referentes à carreira profissional do trabalhador, 

visando a obtenção de vantagens não devidas; 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Inclusão ou omissão de documentação cadastral 

e factualidade relevante para o processo individual 

dos trabalhadores. 

 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

24. Implementar procedimentos de verificação e 

validação periódica da informação cadastral 

constante da base de dados de gestão de pessoal, 

sujeita a confirmação casuística pela hierarquia; 

 

25. Implementar um sistema informático que 

permita a emissão automática de certidões / 

declarações, suportado na informação cadastral 

existente na base de dados de gestão de pessoal. 

 

26. Implementar um sistema informático onde 

conste a informação cadastral histórica e o registo 

futuro de todos os dados relevantes de cada 

trabalhador, com a possibilidade de auditar a 

criação, alteração e eliminação dos registos; 

 

27. Implementar procedimentos de arquivo dos 

documentos nos processos individuais dos 

trabalhadores com elaboração de "índice" 

respetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDRH/CDARH 

Moderado 
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MISSÃO: 
Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com as atividades dos serviços, através da qualificação profissional, do planeamento e qualificação dos recursos 
humanos e da comunicação interna com os trabalhadores. 

Departamento
de 

Recursos Humanos

DRH

Divisão 
de Administração

dos Recursos Humanos

DARH

Divisão 
de Planeamento,

Qualificação e Avaliação dos 
Recursos Humanos

DPQA

Divisão
de Higiene e Segurança,

Saúde Ocupacional
e Apoio Social

DHSSOAS

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Desenvolvimento de formação/qualificação 

profissional. 

1. Inexistência de cabimentação prévia da despesa;  
 

2. Inexistência ou existência deficiente de critérios 

de seleção de formandos. 

Pouco 

Frequente 

Reduzido 

1. Elaboração de normas de procedimentos 

internas, complementares aos normativos legais 

vigentes e respetiva divulgação/comunicação 

interna. 

DDRH/CDPQA 

2. Gestão do processo de avaliação do 

desempenho. 

3. Ausência ou deficiente fundamentação dos 

resultados das decisões de avaliação; 
 

4. Utilização de critérios de avaliação pouco 

objetivos que inviabilizem a aplicação do princípio da 

equidade. Moderado 

3. Planeamento de recursos humanos. 5. Inexistência ou existência deficiente de um 

sistema estruturado de avaliação das necessidades 

de pessoal originando planeamento deficiente dos 

procedimentos de gestão. 
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MISSÃO: 
Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, no âmbito da higiene e segurança e saúde ocupacional, bem como de apoio social, em articulação com as atividades dos serviços, 
através da qualificação profissional dos recursos humanos, do planeamento e da comunicação interna com os trabalhadores municipais. 

Departamento
de 

Recursos Humanos

DRH

Divisão
de Administração

dos Recursos Humanos

DARH

Divisão
de Planeamento,

Qualificação e Avaliação dos 
Recursos Humanos

DPQA

Divisão
de Higiene  e Segurança, 

Saúde Ocupacional
e Apoio Social

DHSSOAS

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Segurança e saúde no trabalho. 

 

 

1. Procedimentos não adequados. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Elaboração do Manual de Procedimentos para 

todos os atos e tarefas do serviço, objetivando a 

clareza e uniformização do trabalho; 

 

2. Elaboração do Guia do Observatório da 

Qualidade, com questionário a clientes internos e 

externos. 
DDRH/CDHSSOAS 

2. Refeitório Municipal. 3. Elaboração do Manual de Procedimentos para 

todos os atos e tarefas do serviço, nomeadamente 

na relação com fornecedores e venda de senhas. 
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Departamento
de Gestão Administrativa
e Informação Municipal

DGAIM

Divisão 
de Apoio Técnico
e Administrativo

DATA

Divisão 
de Gestão

do Arquivo Municipal

DGAM

Divisão
de Informação

e Relações Públicas

DIRP

Divisão 
de Administração

do Património Imobiliário

DAPI

Divisão Jurídica

DJUR

MISSÃO: 
Dirigir e coordenar as Divisões afetas ao Departamento, às quais compete o apoio administrativo geral à Câmara Municipal de Loures e ao seu funcionamento organizacional, assegurar o relacionamento com os 
cidadãos, nomeadamente no âmbito da informação municipal e do atendimento aos munícipes, incluindo a gestão da correspondência e do Arquivo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Diligenciar pela Administração do 

Património Municipal. 

 

2. Assegurar as funções de notariado privativo, 

representação forense e o serviço de 

Execuções Fiscais, assim como a emissão de 

licenciamentos fora do âmbito urbanístico, 

bem como as funções atribuídas pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

14/2010, até à instalação da Polícia Municipal. 

1. Isenção indevida de pagamento de taxas para 

atividades de licenciamento; 

 

2. Incumprimento das regras resultantes das 

exigências legais na elaboração das propostas para 

deliberação de Câmara; 

 

3. Não disponibilização, aos interessados, de 

mecanismos de acesso facilitado e célere a 

informação procedimental relativa aos 

procedimentos. 

 

Frequente 

 

Moderado 

1. Segregação de funções no sentido de o serviço 

de licenciamento não efetuar propostas de 

isenção; 

 

2. Reforço das medidas referentes à 

fundamentação de facto e de direito, tendo em 

vista assegurar o cumprimento dos princípios da 

legalidade, igualdade e imparcialidade; 

 

3. Disponibilização, através das novas tecnologias 

de informação, de toda a informação de carácter 

administrativo, nos termos da Lei de Acesso aos 

Documentos Administrativos. 

DDGAIM 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

Execuções Fiscais 

Missão: Assegurar o cumprimento das atribuições municipais no âmbito do processo de execução fiscal. 

3. Instrução de processos de execução fiscal 

com vista à cobrança coerciva das dívidas. 

4. Desigualdade de tratamento dos executados. 

Pouco 

Frequente 
Moderado 

4. Definição de regras gerais, claras e precisas de 

atuação na tramitação dos processos; 

 

5. Fixação de prazos para execução das diligências 

processuais. 

 

DDGAIM 

5. Favorecimento de executados com vista à 

extinção de processos de execução. 

6. Avaliação periódica do estado dos processos 

6. Controlo deficiente dos valores pagos e da sua 

afetação aos processos de execução fiscal. 

7. Avaliação periódica da liquidação e cobrança 

dos processos; 

 

8. Realização de pagamentos na tesouraria e 

controlo diário das Guias de Receita emitidas face 

aos pagamentos efetuados. 

 

Notariado 

Missão: Assegurar a formalização de contratos em que o Município seja parte. 

4. Instrução de procedimentos com vista à 

celebração de contratos escritos, decorrentes 

do CCP e restante contratação, com exclusão 

dos procedimentos relativos à área de 

Recursos Humanos, incluindo escrituras 

públicas sempre que for esta a forma exigida. 

7. Deficiências na instrução dos procedimentos. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

9. Designação de instrutor para cada 

procedimento; 

 

10. Elaboração de Manual de Procedimentos; 

 

11. Realização regular de reunião de serviço com 

vista à avaliação de dificuldades de instrução e 

definição de metodologias de atuação. 

DDGAIM 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Instrução de procedimentos com vista à 

celebração de contratos escritos, decorrentes 

do CCP e restante contratação, com exclusão 

dos procedimentos relativos à área de 

Recursos Humanos, incluindo escrituras 

públicas sempre que for esta a forma exigida 

(Cont.). 

8. Receção de elementos documentais insuficientes 

para a elaboração da minuta ou do contrato. 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

 

12. Solicitação ao serviço promotor do 

procedimento para a apresentação dos elementos 

em falta; 

 

13. Disponibilização de informação geral da 

instrução por via eletrónica, acessível a todos os 

trabalhadores do Serviço. 

 

DDGAIM 

9. Participação dos mesmos intervenientes na 

negociação e redação dos contratos. 

14. Implementação de segregação de funções 

fazendo com que seja garantida a não intervenção 

do Serviço de Notariado na negociação do 

conteúdo contratual. 

 

10. Deficiente cumprimento da obrigação de 

notificação da adjudicação e do relatório final de 

análises das propostas aos concorrentes. 

15. Implementação de medidas de controlo do 

cumprimento da obrigatoriedade da notificação da 

decisão de adjudicação, acompanhada do relatório 

de análise de propostas que a fundamenta. 

11. Dispensar indevidamente o adjudicatário da 

entrega dos documentos de habilitação e/ou da 

caução exigidos. 

16. Controlar o cumprimento da obrigatoriedade 

da apresentação dos documentos de habilitação 

e/ou da caução exigidos ao abrigo do 

procedimento. 

12. Controlo deficiente da receção, dentro do prazo, 

dos documentos de habilitação e/ou caução, e da 

verificação da respetiva validade. 

17. Notificação para regularização da 

documentação; 

 

18. Em caso de incumprimento, comunicação ao 

serviço instrutor, tendo em vista a determinação 

da caducidade da adjudicação e comunicação à 

autoridade competente; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Instrução de procedimentos com vista à 

celebração de contratos escritos, decorrentes 

do CCP e restante contratação, com exclusão 

dos procedimentos relativos à área de 

Recursos Humanos, incluindo escrituras 

públicas sempre que for esta a forma exigida 

(Cont.). 

12. Controlo deficiente da receção, dentro do prazo, 

dos documentos de habilitação e/ou caução, e da 

verificação da respetiva validade (Cont.). 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

 

19. Disponibilização, a todos os concorrentes, 

através de novas tecnologias de informação, de 

toda a informação relativa ao procedimento, 

concretamente dos documentos de habilitação 

apresentados. 

 

DDGAIM 

13. Inexistência de correspondência entre as 

cláusulas da minuta do contrato e as cláusulas 

contratuais estabelecidas nas peças do 

procedimento. 

Elevado 

20. Manutenção do envio para verificação da 

minuta do contrato pelo Serviço instrutor do 

processo, prévia à sujeição da mesma a aprovação 

pelo órgão competente. 

 

14. Objeções levantadas pelo adjudicatário à minuta 

de contrato, com proposta de alteração que 

modifiquem o conteúdo do estipulado nas peças do 

procedimento. 

Moderado 

21. Reenvio do procedimento ao serviço promotor 

da adjudicação para análise e proposta de decisão. 

15. Não liquidação e cobrança ou liquidação 

deficiente dos valores devidos ao abrigo do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures e do 

Regulamento Emolumentar dos Registos e 

Notariado. 

22. Incremento de procedimentos de validação e 

controlo sistemático da garantia de correção de 

liquidação, previamente a ser submetida a decisão 

do órgão competente, e consequente cobrança de 

valores a arrecadar. 
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Departamento
de Gestão Administrativa
e Informação Municipal

DGAIM

Divisão 
de Apoio Técnico
e Administrativo

DATA

Divisão
de Gestão

do Arquivo Municipal

DGAM

Divisão 
de Informação 

e Relações Públicas

DIRP

Divisão
de Administração 

do Património Imobiliário

DAPI

Divisão Jurídica

DJUR

MISSÃO: 
Apoio técnico e administrativo às reuniões do órgão executivo; Promover o licenciamento de atividades diversas; gerir e controlar a execução dos contratos de vigilância, limpeza, locação de equipamentos 
multifuncionais, comunicações (rede fixa, dados e móvel), água, gás e recolha de efluentes do Município; assegurar receção e distribuição de expediente; garantir apoio logístico geral aos serviços municipais 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Apoio técnico e administrativo às Reuniões 

do órgão executivo. 

1. Falta de planeamento ou planeamento deficiente 

dos procedimentos relativos à elaboração da Ordem 

do Dia e disponibilização da respetiva 

documentação. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Definir objetivos e planos de trabalho; 

 

2. Criar procedimentos visando a concretização 

dos objetivos traçados; 

 

3. Considerar padrões rigorosos de desempenho e 

responsabilização pelo incumprimento dos 

procedimentos definidos; 

 

4. Acompanhamento e monitorização da execução 

das tarefas; 

 

5. Rotatividade dos técnicos na execução das 

tarefas; 

 

6. Conferência do trabalho por mais do que uma 

pessoa. 

CDATA 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Apoio técnico e administrativo às Reuniões 

do Órgão Executivo (Cont.). 

2. Existência de ambiguidades, lacunas e omissões e 

incorreções na elaboração das atas das reuniões da 

CMLoures, nomeadamente ao nível da precisão e 

rigor das intervenções apresentadas e das 

deliberações. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

7. Solicitar confirmação das intervenções por 

escrito, na elaboração das atas; 

 

8. Confirmação das deliberações por parte dos 

membros da CMLoures aquando da aprovação da 

ata. 

CDATA 

2. Loures Municipal – Boletim de Deliberações 

e Despachos. 

3. Não publicitação de deliberações do executivo 

municipal; 

 

4. Incorreções ambiguidades, lacunas e omissões na 

publicação. 

9. Definir objetivos e planos de trabalho; 

 

10. Criar procedimentos visando a concretização 

dos objetivos traçados; 

 

11. Considerar padrões rigorosos de desempenho 

e responsabilização pelo incumprimento dos 

procedimentos definidos; 

 

12. Acompanhamento e monitorização da 

execução das tarefas. 

3. Serviço de licenciamentos (licenciamento de 

atividades diversas, designadamente: venda 

ambulante; espetáculos e divertimentos nas 

vias e lugares públicos; ruído; máquinas de 

diversão; acampamentos ocasionais; registo de 

cidadãos comunitários). 

5. Falta de imparcialidade potenciada pela 

intervenção sistemática de determinado Técnico em 

processos da mesma natureza; processos 

apresentados pelos mesmos requerentes gerando 

alguma proximidade o que poderá levar ao 

favorecimento ou desfavorecimento; 

 

6. Ausência de decisão em tempo útil – tratamento 

diferenciado de processos expresso no tempo que se 

verifica para tomada de decisão; 

 

13. Implementação de medidas de organização do 

trabalho de forma a assegurar a rotatividade dos 

técnicos, visando obstar à criação de um vínculo de 

proximidade; 

14. Informatização dos procedimentos de forma a 

não permitir que a hierarquia temporal de entrada 

dos procedimentos possa ser modificada; 

 

15. Reuniões semanais para verificação do 

cumprimento da análise sequencial dos processos 

e controlo de prazos; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Serviço de licenciamentos (licenciamento de 

atividades diversas, designadamente Venda 

Ambulante; Espetáculos e Divertimentos nas 

vias e lugares públicos; Ruído; Máquinas de 

Diversão; Acampamentos Ocasionais; Registo 

de cidadãos comunitários) (Cont.). 

7. Não cumprimento da sequência de entrada dos 

processos para análise; 

 

8. Não cumprimento dos prazos de execução; 

 

9. Ausência de informação procedimental 

sistematizada de forma clara e disponível ao 

cidadão. 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

16. Disponibilização de informação em local 

acessível e visível, relativa à existência do Livro de 

Reclamações no serviço, organograma e meios de 

reclamação que o requente tem disponíveis. 

CDATA 

10. Ausência de reporte de situações relevantes; 

 

11. Emissão indevida de licenças; 

 

12. Existência de erros e/ou omissões na liquidação 

ou na cobrança das taxas e juros de mora; 

 

13. Não notificação do ato de liquidação. 

17. Reforçar a definição de objetivos e planos de 

trabalho; 

 

18. Criar procedimentos de controlo visando a 

concretização dos objetivos traçados; 

 

19. Considerar padrões rigorosos de desempenho 

e responsabilização pelo incumprimento dos 

procedimentos definidos; 

 

20. Acompanhamento e monitorização da 

execução das tarefas, com cruzamento de dados; 

 

21. Apresentação de relatórios mensais 

elucidativos dos valores cobrados em face dos 

pedidos rececionados. 

14. Insuficiente formação adequada às funções 

desempenhadas; 

 

 

Frequente 

22. Promover formação que permita uma 

atualização constante dos colaboradores com os 

diplomas legais, orientados para os objetivos 

estratégicos do serviço; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Área de Gestão de Contratos. 15. Não acompanhamento e avaliação regulares do 

desempenho do contratante de acordo com padrões 

de qualidade/quantidade fixados no contrato; 

 

 

 

 

 

 

16. Inexistência de um controlo rigoroso dos custos 

dos contratos; 

 

17. Avaliação da qualidade dos serviços prestados 

efetuada somente por um funcionário; 

 

18. Favorecimento ilícito por relação de proximidade 

entre fornecedores/prestadores de serviços e 

elementos das equipas. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

23.  Implementação   de   procedimentos   

internos que garantam a boa e atempada 

execução dos contratos por parte dos prestadores 

de serviços mediante:  

 

 

 

23.1. Fiscalização regular do desempenho do 

contratante, de acordo com o contratualizado, 

com elaboração de relatórios mensais; 

 

23.2. Controlo de custos através da apresentação 

de mapas mensais; 

 

23.3.. Comunicação imediata ao prestador do 

serviço de situações irregulares ou anómalas na 

prestação do serviço; 

 

23.4. O controlo e acompanhamento da execução 

dos contratos deverá ser devidamente 

documentado e efetuado por equipas compostas 

por dois funcionários sujeitas a rotatividade. 

CDATA 

19. Conhecimento insuficiente do CCP. 24. Promover a frequência de ações de formação 

na área da contratação pública. 

5. Serviço de Expediente. 20. Não registo de documentos; 

 

21. Extravio de documentos sem registo; 

 

22. Extravio de valores (cheque/vale postal). 

25. Melhorar a definição dos procedimentos 

visando a concretização dos objetivos do serviço; 

 

26. Instituir padrões rigorosos de desempenho e 

difundir   conhecimento   sobre   responsabilização 

CDATA 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Serviço de Expediente (Cont.).  

  

pelo incumprimento dos procedimentos definidos; 

 

27. Acompanhamento e monitorização da 

execução das tarefas, através de reuniões mensais; 

 

28. Rotatividade dos técnicos na execução das 

tarefas: triagem, receção, registo e 

encaminhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDATA 

6. Apoio Logístico Geral - Serviço de 

Reprografia, Área de Vigilantes, Serviço de 

Limpeza, Brigada de Carregadores. 

23. Utilização indevida dos recursos/bens existentes, 

potenciando a utilização em proveito próprio. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

29. Melhorar a definição dos procedimentos 

visando a concretização dos objetivos do serviço; 

 

30. Criar procedimentos visando a concretização 

dos objetivos traçados; 

 

31. Instituir padrões rigorosos de desempenho e 

difundir conhecimento sobre responsabilização 

pelo incumprimento dos procedimentos definidos; 

 

32. Promover o uso eficiente e económico dos 

recursos através do acompanhamento e 

monitorização, avaliando a sua otimização. 
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Departamento
de Gestão Administrativa
e Informação Municipal

DGAIM

Divisão
de Apoio Técnico
e Administrativo

DATA

Divisão 
de Gestão

do Arquivo Municipal

DGAM

Divisão 
de Informação

e Relações Públicas

DIRP

Divisão 
de Administração 

do Património Imobiliário

DAPI

Divisão Jurídica

DJUR

MISSÃO: 
Organizar os arquivos do Município e garantir o respetivo acesso; Propor e aplicar o regulamento do arquivo municipal; Gerir o arquivo histórico, fotográfico e audiovisual, garantindo o respetivo acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Receção de documentação e apoio à leitura. 1. Falta de imparcialidade. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Informação relativa à existência de Livro de 

Reclamações. 

CDGAM 

2. Investigação da documentação à guarda do 

Arquivo Municipal. 

2. Tempo excessivo de espera. 2. Implementação de medidas que visem permitir 

acesso mais rápido à documentação, bem como de 

mecanismos controlo dos tempos de espera. 

3. Receção de documentação produzida e 

recebida pelas unidades orgânicas do 

Município. 

3. Planeamento deficiente das incorporações e 

avaliações para eliminação ou conservação. 

3. Melhorar o planeamento das tarefas a executar, 

tendo em conta os objetivos previstos, e 

implementar procedimentos para os atingir. 

4. Eliminação de arquivo documental cujos 

prazos de conservação administrativa estejam 

findos. 

4. Tempo de resposta aos pedidos de documentação 

para consulta nos serviços. 

4. Alterar o suporte original da documentação 

(digitalizar) para acesso mais rápido, pelos 

serviços. 
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Departamento
de Gestão Administrativa
e Informação Municipal

DGAIM

Divisão 
de Apoio Técnico
e Administrativo

DATA

Divisão
de Gestão

do Arquivo Municipal

DGAM

Divisão 
de Informação

e Relações Públicas

DIRP

Divisão 
de Administração 

do Património Imobiliário

DAPI

Divisão Jurídica

DJUR

MISSÃO: 
Disponibilizar informação relativa às atividades Municipais e tratar a documentação recebida através do balcão virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Representar o Município em certames, feiras 

e iniciativas municipais e disponibilizar 

informação sobre as atividades e a orgânica do 

Município. 

 

2. Emitir certidões de livretes e licenças de 

condução de ciclomotores. 

 

3. Vender cartões municipais e as edições 

municipais. 

 

4. Rececionar inscrições para atividades 

promovidas pelo Município e para atividades 

da Gesloures. 

1. Transmissão de informações desatualizadas, 

incompletas ou incorretas. 

Pouco 

Frequente 
Moderado 

1. Promover a difusão atualizada da informação 

relevante para o desempenho do Serviço; 

 

2. Manutenção de atualização regular do Manual 

de Procedimentos e incremento da sua aplicação; 

 

3. Implementação de um sistema de recolha de 

opiniões relativamente ao atendimento prestado. 
CDIRP 
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MISSÃO: 
Gerir o imobilizado municipal de modo eficiente e coerente com a correspondência aos objetivos definidos pela Administração, com tradução no desenvolvimento dos processos e procedimentos necessários à 
aquisição/alienação/oneração de bens imóveis, incluindo os de expropriação; gerir a carteira de seguros do Município e procedimentos inerentes; inventariar e controlar o imobilizado do Município. 

Departamento
de Gestão Administrativa
e Informação Municipal

DGAIM

Divisão 
de Apoio Técnico 
e Administrativo

DATA

Divisão 
de Gestão

do Arquivo Municipal

DGAM

Divisão
de Informação

e Relações Públicas

DIRP

Divisão
de Administração

do Património Imobiliário

DAPI

Divisão Jurídica

DJUR

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Instrução de processos expropriativos. 1. Possibilidade de conluio na fixação da 

indemnização devida pela expropriação. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Recurso a avaliações externas por peritos 

credenciados da Lista Oficial do Ministério da 

Justiça; 
 

2. Acompanhamento dos procedimentos, e 

participação em reuniões por mais de um técnico. 

CDAPI 

2. Instrução de processos de negociação de 

imóveis. 

2. Possibilidade de conluio na negociação; 

 

 

 

3. Possibilidade de favorecimento de uns 

relativamente a outros interessados. 

3. Recurso a avaliações externas por peritos 

credenciados da Lista Oficial do Ministério da 

Justiça; 
 

4. Acompanhamento dos procedimentos e 

participação em reuniões por mais de um técnico; 
 

5. Detalhe no processo de aquisição 

físico/jurídico/cartográfico; 
 

6. Recurso a procedimento concursal sempre que 

não exista justificação legal e de interesse público 

para que não seja aplicado; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Instrução de processos de negociação de 

imóveis (Cont.).  

Pouco 

Frequente 

Elevado 

7. Regulamento disciplinador da análise de 

propostas referentes a imóveis municipais e do 

modo da sua alienação/oneração. 

CDAPI 

3. Instrução de procedimentos inerentes à 

gestão/oneração de propriedades imóveis 

municipais. 

4. Possibilidade de favorecimento de uns 

relativamente a outros interessados. 

Reduzido a 

Moderado 

8. Recurso a procedimento concursal sempre que 

não exista justificação legal e de interesse público 

para que não seja aplicado; 

 

9. Regulamentação da análise de propostas 

referentes a imóveis municipais e do modo da sua 

alienação/oneração, considerando a vertente 

disciplinar. 

 

4. Instrução de processos de gestão corrente 

do património imóvel municipal. 

5. Não deteção de situações de ocupação indevida 

do património municipal. 

Moderado 

10. Instituição de visitas periódicas às 

propriedades municipais por equipas sujeitas a 

rotatividade, com elaboração de relatório 

concernente. 

 

6. Favorecimento de utilização de propriedades sem 

formalização. 

11. Divulgação pública interna e externa da 

informação recolhida nas visitas às propriedades. 

 

7. Não deteção de falta de limpeza e/ou vedação do 

património municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Segregação de funções / instrução de 

procedimentos versus prestação de informação e 

zelo das propriedades; 

 

13. Prestação de informação sobre necessidades 

de limpeza e/ou vedação das propriedades 

municipais às UO da CMLoures responsáveis por 

esta atividade. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Instrução de processos de gestão corrente 

do património imóvel municipal (Cont.). 

8. Não ser efetuada intervenção de 

recuperação/valorização de imóveis municipais. 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

 

14. Alerta das UO responsáveis pelas obras em 

propriedade municipal sempre que se verifique 

necessidade de conservação 

/manutenção/valorização do imobilizado imóvel; 

 

15. Promover, junto das UO a quem se encontra 

acometida a gestão dos equipamentos municipais, 

direta ou por via indireta resultante da utilização 

por entidades terceiras, a responsabilização pelo 

acompanhamento da boa utilização, manutenção, 

conservação e valorização dos mesmos. 

 

CDAPI 

5. Inventariação e controlo do imobilizado 

(incluindo etiquetagem de bens móveis e 

identificação de bens imóveis). 

9. Não cumprimento pelas regras legais e 

procedimentais estabelecidas. 

 

 

16. Segregação de funções. 

 

 

10. Insuficiente cumprimento de procedimentos 

estabelecidos. 

17. Revisão do MCI. 

11. Ineficiência gerada pela inflexibilidade da base de 

dados recolha e cruzamento da informação 

necessária ao inventário. 

18. Adequação do software de apoio ao inventário. 

12. Não deteção de situações de abate de bens. 19. Controlo físico regular dos bens; 

 

20. Execução do serviço por mais do que uma 

pessoa; 

 

21. Responsabilização das UO pelo incumprimento 

dos procedimentos estabelecidos; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Inventariação e controlo do imobilizado 

(incluindo etiquetagem de bens móveis e 

identificação de bens imóveis) (Cont.). 

13. Insuficiente conhecimento pela organização, 

bem como pela população, do imobilizado 

municipal. 

 Frequente 

 

Elevado 

 

22. Procedimento de articulação entre 

DPGU/DAPI/DIRP para a identificação de 

propriedades imóveis municipais; 

 

23. Fornecimento de informação completa e 

georreferenciada, à organização e à população, do 

que integra o imobilizado municipal. 
 

CDAPI 

6. Contratos estabelecidos entre o Município e 

outras entidades. 

14. Não deteção de situações de incumprimento de 

condições contratuais. 

24. Implementação de suporte informático capaz 

de alertar para prazos não cumpridos e de 

divulgação alargada; 

 

25. Divulgação da informação na Intranet e no sítio 

da CMLoures que permita efetuar o controlo de 

cumprimento de condições contratuais. 

 

7. Controlo das cedências ao Município ao 

abrigo de licenciamentos /autorizações (RJUE). 

15. Ausência de verificação rigorosa das áreas 

cedidas. 

26. Visitas periódicas às propriedades por equipas 

diferentes; 

 

27. Presença da DAPI na receção provisória e/ou 

definitiva das obras/ infraestruturas; 

 

28. Fomentar medidas de articulação que visem 

garantir o envio pelo DPGU de informação 

georreferenciada que garanta que as parcelas 

cedidas ao Município são propriedade de pleno 

direito da entidade cedente, designadamente por 

via da prévia comparação do cadastro predial 

rústico em sobreposição com o domínio municipal, 

e que se estas encontram desoneradas. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

8. Regularização registral do património 

imobiliário municipal. 

16. Ausência de regularização registral de imóveis a 

favor do Município. 

Pouco  

Frequente 

Moderado  

a Elevado 

29. Promover junto da DPGU a confirmação da 

compatibilidade entre o destino de aquisição das 

áreas de cedência e o zonamento do PDM, do PU 

ou PP, que as abrange; 

 

30. Controlo interno das regularizações registrais 

por mais do que uma pessoa num processo 

dinâmico de gestão do património; 

 

31. Criar um módulo/separador na base de dados 

Gestão de Imagens da DAPI para controlo de todas 

as regularizações registrais referentes a todas as 

propriedades imóveis municipais. 

 

CDAPI 

9. Gestão dos seguros do Município. 17. Transferência, insuficiente ou por excesso, dos 

riscos inerentes à atividade do Município; 

 

18. Má gestão da relação com a prestadora de 

serviços. 

32. Análise de riscos com recursos a reuniões 

periódicas trimestrais com várias UO; 

 

33. Colaboração da corretora de seguros para a 

gestão de carteira numa perspetiva negocialmente 

mais eficiente, eficaz e económica. 

 

10. Articulação com a DH para a alienação de 

frações habitacionais municipais. 

19. Prestação de informação incompleta pela DH. 

Elevado 

34. Diligenciar, em articulação com a DH, a 

prestação de informação completa, que vise 

assegurar o adequado registo patrimonial. 
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Departamento
de Gestão Administrativa
e Informação Municipal

DGAIM

Divisão 
de Apoio Técnico e 

Administrativo

DATA

Divisão 
de Gestão

do Arquivo Municipal

DGAM

Divisão 
de Informação 

e Relações Públicas

DIRP

Divisão
de Administração 

do Património Imobiliário

DAPI

Divisão Jurídica

DJUR

MISSÃO: 
Zelar pelo cumprimento dos Regulamentos Municipais e das leis gerais cuja competência para fiscalizar e instruir processos de contraordenação está atribuída à Câmara Municipal de Loures. 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Fiscalização Municipal e instrução de 

processos de contraordenação. 

1. Recebimento de subornos para não atuar. 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

1. Difundir o conhecimento sobre 

responsabilização pelo incumprimento dos 

procedimentos aplicáveis; Dar conhecimento ao 

MP das queixas de particulares sobre ilícitos; 
 

2. Constituição de equipas de dois elementos; 
 

3. Rotatividade anual das equipas. 

CDJUR 

2. Não comunicação de infrações detetadas. 4. Instituir medidas de controlo sobre os relatórios 

diários e mensais de atividade. 

3. Utilização de viaturas de serviço para fins 

particulares. Moderado 
5. Incrementar o controlo de registo de 

quilómetros efetuados; 

4. Favorecimento de arguidos nas propostas de 

decisões elaboradas pelos instrutores. 

Elevado 

6. As propostas de decisão são precedidas de 

reunião de instrutores na qual se define a 

harmonização da sanção a aplicar; 
 

7. Pedidos de escusa nos casos legalmente 

previstos; 
 

8. Participação aleatória dos coordenadores nas 

deslocações com os fiscais. 
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MISSÃO: 
Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsional, suas alterações e revisões e o controlo da sua execução, a preparação dos documentos de prestação de contas, o registo contabilístico e a 
legalidade dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal, os pagamentos e recebimentos e a aquisição de bens móveis e serviços. 

Departamento
de Planeamento,

Finanças e Logística

DPFL

Divisão 
de Planeamento e Controlo

de Actividades

DPCA

Divisão
de Gestão Financeira

DGF

Divisão
de Contabilidade

DC

Divisão
de Logística

DL

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Preparação dos instrumentos de gestão 

previsional, suas alterações e revisões e o 

controlo da sua execução. 

 

2. Preparação dos documentos de prestação 

de contas, o registo contabilístico e a 

legalidade dos factos patrimoniais e operações 

de natureza orçamental. 

 

3. O cumprimento das obrigações de natureza 

contributiva e fiscal, os pagamentos e 

recebimentos. 

 

4. Aquisição de bens móveis e serviços. 

1. Insuficiência em matéria de organização e 

controlo dos processos administrativos. 

 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

1. Promover a cultura de responsabilização dos 

Serviços para a necessidade de garantir a aplicação 

das normas, procedimentos e despachos 

municipais. 

 

DDPFL 

2. Insuficiência do sistema de controlo interno. 

Elevado 

2. Atualização/Reformulação dos procedimentos 

estabelecidos em MCI.  

 

3. Desadequadas interação e articulação entre 

diversas unidades do DPFL intervenientes nos 

processos administrativos, nos casos em que tal 

interação e articulação tenham de ocorrer. Moderado 

3. Promoção da circulação interna de todas as 

informações ao nível dos Dirigentes. 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           1
2

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

 
4. Não deteção de incumprimento de normas legais, 

administrativas, planos e procedimentos 

estabelecidos para o exercício da atividade do DPFL. 

 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

4. Atualização/Reformulação dos procedimentos 

estabelecidos em MCI. 

DDPFL 

5. Não aperfeiçoamento do processo de gestão do 

DPFL, extensivo a cada uma das UO que o integram, 

nas suas componentes de controlo, eficiência e 

eficácia. 

 Moderado 

5. Incremento da articulação e definição de 

orientações junto dos Dirigentes do DPFL, visando 

a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

6. Não avaliação/monitorização/controlo do 

cumprimento de implementação efetiva do 

PPRGCIC, aprovado para cada uma das UO. 

 

6. Monitorização da aplicação das medidas 

propostas. 
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Departamento
de Planeamento,

Finanças e Logística

DPFL

Divisão 
de Planeamento e Controlo 

de Actividades

DPCA

Divisão
de Gestão Financeira

DGF

Divisão
de Contabilidade

DC

Divisão
de Logística

DL
MISSÃO: 
Planear e controlar a elaboração dos instrumentos previsionais, o relatório de gestão, candidaturas a programas e iniciativas comunitárias e da Administração Central, controlar o serviço da dívida e o 
endividamento municipal, assim como assegurar os deveres de informação no âmbito da Lei das Finanças Locais. 
 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Acompanhamento de execução financeira 

do Protocolo de Delegação de Competências 

do Município nas Freguesias. 

1. Não apresentação em tempo útil da informação. 

Frequente 

Reduzido 

1. Agilização de procedimentos para uma melhor 

circularização da informação. 

DDPFL/CDPCA 

2. Acompanhamento e controlo financeiro dos 

protocolos, contratos programa e contratos 

com efeitos financeiros plurianuais. 
Moderado 

2. Estabelecimento de procedimentos visando a 

prestação de informação, por parte dos Serviços, 

em tempo oportuno.  

3. Elaboração do Relatório de 

Gestão/Atividades anual. Muito 

Frequente 
Elevado 

4. Elaboração de informação, de periodicidade 

mensal, à Gestão. Pouco 

Frequente 
Reduzido 

3. Fixação de prazo para fecho do mês. 

5. Elaboração dos Instrumentos de Gestão 

Previsional e respetivas alterações e revisões. 

2. Insuficiências da aplicação informática. 

Frequente Moderado 

4. Diligenciar pela introdução de ajustes que visem 

obstar às insuficiências detetadas; 

 

5. Harmonização da informação a prestar pelos 

Serviços. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

6. Acompanhamento e gestão do Orçamento e 

Opções do Plano. 

3. Insuficiências da aplicação informática. 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

6. Melhoria do acompanhamento por parte da 

entidade gestora da aplicação informática – 

Medidata. 

DDPFL/CDPCA 

7. Cabimentação respeitante a Opções do 

Plano. 

4. Assunção de despesa sem cabimento prévio; 

 

 

5. Classificação incorreta.  

Elevado 

7. Maior responsabilização pelo cumprimento de 

normas legais e procedimentos financeiros; 

 

8. Definição de procedimentos que visem obstar a 

estas situações. 

8. Pesquisar e divulgar fontes de financiamento 

nacionais e comunitárias, para implementação 

de projetos municipais. 

6. Não difusão da informação em tempo útil. 

Moderado 

9. Definição de circuitos de visem a agilização de 

divulgação de informação aos Serviços municipais. 

9. Elaboração e gestão de candidaturas a 

projetos cofinanciados.  

7. Incorreção de cálculo.  10. Melhorar a articulação entre os Serviços 

financeiros do DPFL. 

10. Respostas a inquéritos oriundos de diversas 

entidades. 

8. Não apresentação em tempo útil da informação. 
Frequente 

11. Estabelecimento de procedimentos visando a 

prestação de informação em tempo oportuno. 

11. Elaboração de propostas para definição de 

taxas de IRS, da Derrama, de participações 

sobre IRS e TMDP. 

9. Não elaboração e comunicação em tempo útil. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

12. Maior rigor nos prazos de elaboração de 

propostas e na identificação dos imóveis a 

majorar. 10. Aplicação de majorações indevidas no âmbito do 

IMI. 

12. Elaboração da proposta do Regulamento 

de Taxas Municipais. 

 

11. Não apresentação em tempo útil de propostas a 

integrar no Regulamento. Frequente Moderado 

13. Maior responsabilização pelo cumprimento dos 

prazos impostos/serviços. 

13. Assegurar os deveres de informação no 

âmbito da LFL e outra legislação aplicável. 

12. Não apresentação em tempo útil da informação. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

14. Estabelecimento de contactos regulares com 

entidades para obtenção de informação; 

 

15. Promover a adequação às necessidades de 

registo, consulta e extração de dados. 

 

13. Insuficiências aplicação informática. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

14. Controlar o serviço da dívida e o 

endividamento do Município. 

14. Não apresentação em tempo útil de informação. 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

16. Definição de regras e procedimentos a adotar 

com as Entidades que concorrem para o 

endividamento. 
 

DDPFL/CDPCA 

17. Estabelecimento de contactos regulares para 

recolha atempada de informação. 

 

15. Análise económico-financeira sobre os 

documentos previsionais e prestação de contas 

das empresas municipais, bem como de 

propostas de endividamento. 

15. Não apresentação em tempo útil de informação. 

Frequente 

18. Definição de regras e procedimentos a adotar 

com as Empresas Municipais; 

 

19. Estabelecimento de contactos regulares para 

recolha atempada de informação. 

 

16. Gestão e acompanhamento dos processos 

de financiamento ao Município. 

16. Divergência de saldos CMLoures/entidade 

bancária. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

20. Obrigatoriedade de registo informático e em 

GESDOC, de toda a tramitação documental das 

operações correspondentes; 

 

21. Estabelecimento de contactos regulares com as 

entidades bancárias. 
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Departamento
de Planeamento,

Finanças e Logística

DPFL

Divisão 
de Planeamento e Controlo 

de Actividades

DPCA

Divisão
de Gestão Financeira

DGF

Divisão
de Contabilidade

DC

Divisão
de Logística

DL

MISSÃO: 
Planear e controlar a elaboração dos instrumentos previsionais, o relatório de gestão, candidaturas a programas e iniciativas comunitárias e da Administração Central, controlar o serviço da dívida e o 
endividamento municipal, assim como assegurar os deveres de informação no âmbito da Lei das Finanças Locais. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Serviços emissores de receita. 

 

2. Postos de Cobrança. 

1. Cobrar receita que não está em conformidade 

com o Regulamento de Taxas do Município de 

Loures e restantes Regulamentos em vigor. 

Pouco 

Frequente 
Moderado 

1. Conferir os documentos de receita remetidos 

pelos diversos serviços emissores de receita e 

postos de cobrança. 

 

DDPFL/CDGF 

2. Prestação de serviços ou aquisição de bens não 

cobrados. 

 

2. Incremento de controlo por via da instituição de 

obrigatoriedade de entrega diária dos valores 

cobrados e documentos de cobrança 

correspondentes. 

3. Receber o valor de prestação de serviços ou 

aquisição de bens sem que haja emissão de recibo 

válido para efeitos fiscais. 

 Frequente 

Elevado 

3. Implementação de um sistema informático 

integrado para o registo e cobrança da receita. 

4. Atraso na comunicação dos valores cobrados 

levando a atraso na contabilização da 

receita/proveitos. 

Moderado 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Cabimentação da despesa. 5. Ausência de cumprimento dos procedimentos 
necessários para proceder à cabimentação da 
despesa, em conformidade com o estabelecido. 

Pouco 

Frequente 

 Moderado 

4. Sensibilização dos Serviços para o cumprimento 

das normas e despachos em vigor. 

 

DDPFL/CDGF 

6. Incorreções na classificação da despesa (orgânica, 
económica e funcional). 

Frequente 

 

5. Verificar as classificações e interligar com a 

DPCA a sua correção. 

 

4. Compromisso. 7. Incorreta instrução dos processos – Aquisição de 
Bens e Serviços quanto: 
 
7.1. Ausência de cabimentação da despesa; 

 

7.2. Ausência de Despacho de autorização; 

 

7.3. Ausência de instrução ao abrigo do CCP – NE, 

contrato escrito e indicação dos procedimentos de 

aquisição. 

Elevado 

6. Analisar e verificar os processos através de 

verificação por check-list. 

Pouco 
Frequente Moderado 

8. Incorreta instrução dos processos de 
transferência e subsídios quanto a: 
 
8.1. Ausência de cabimentação da despesa; 
 

8.2. Ausência de fundamentação em conformidade 

com a legislação em vigor; 

 

8.3. Ausência de assinatura de protocolos; 

 

 
Frequente 

 

 
 
 

Elevado 

7. Analisar e verificar os processos através de 

verificação por check-list. 

Moderado 

Pouco 

Frequente 
Elevado 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Compromisso (Cont.). 8.4. Ausência de deliberação do órgão executivo ou 

deliberativo; 

 

8.5. Ausência de visto do Tribunal de Contas quando 

a legislação o obrigue. 

Pouco 

Frequente Elevado 

 

7. Analisar e verificar os processos através de 

verificação por check-list (Cont.). 

DDPFL/CDGF 

5. Faturação. 9. Ausência de cabimentação e compromisso da 

despesa. 

Frequente 

8. Sensibilização e responsabilização dos Serviços. 

10. Atraso na receção dos bens e serviços. 

 

Moderado 11. Desconformidade no prazo de vencimento das 

faturas relativamente à adjudicação. 

Pouco 

Frequente 

9. Analisar e verificar os processos através de 

verificação por check-list. 

12. Ausência de visto do Tribunal de Contas quando 

a legislação o obrigue. 

Elevado 

 

13. Atraso nos pagamentos. 
 

Frequente 

10. Melhorar a adequação entre os recursos 

disponíveis e as necessidades. 

6. Cauções. 14. Ausência da prestação de caução, quando o 

procedimento o instituir. 

 

Moderado 

11. Verificar conteúdo de processos. 

15. Desconformidade com o estabelecido para a 

prestação da caução. 

 

16. Acionar ou libertar indevidamente caução. 

 

Pouco 

Frequente 

17. Desaparecimento de cauções. 12. Guarda no cofre ou na casa forte. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

7. Prestação de Contas: 

 

7.1. Entrega da Prestação de Contas ao 

Tribunal de Contas. 

 

7.2. Elaboração de Prestação de Contas da 

Contabilidade Orçamental e Financeira. 

18. Incumprimento do prazo limite para entrega ao 

Tribunal de Contas. 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

13. Preparar, atempadamente a documentação a 

enviar, efetuando check-list de acordo com a 

Resolução do Tribunal de Contas. 

DDPFL/CDGF 

19. Desconformidade nos mapas da prestação de 

contas. Moderado 

14. Conferência e verificação mensal dos diversos 

mapas da contabilidade orçamental. 
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Departamento
de Planeamento,

Finanças e Logística

DPFL

Divisão 
de Planeamento e Controlo 

de Actividades

DPCA

Divisão
de Gestão Financeira

DGF

Divisão
de Contabilidade

DC

Divisão
de Logística

DL

MISSÃO: 
Assegurar a preparação dos documentos de prestação de contas da contabilidade patrimonial e analítica, o registo contabilístico, a consolidação de contas e o cumprimento de obrigações de natureza fiscal. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Proceder à prestação de contas da 

contabilidade patrimonial e analítica, 

apresentando os respetivos mapas suporte. 

1. Concentração de funções. 

Frequente Moderado 

1. Segregação de funções, evitando que sejam 

atribuídas à mesma pessoa duas ou mais funções 

do mesmo âmbito. 

 

DDPFL/CDC 

2. Assegurar a elaboração do balanço, 

demonstrações de resultados e do anexo às 

demonstrações financeiras. 

 

2. Não efetuar e não manter os registos 

contabilísticos patrimoniais de acordo com a 

legislação em vigor. 

Pouco 

Frequente 

Reduzido 

2. Maior responsabilização e cumprimento das 

regras existentes ou criação novas regras de maior 

fiabilidade. 

3. Proceder à análise de questões de natureza 

fiscal e propor medidas de correção e medidas 

para a sua implementação. 

3. Existência de deficiente informação financeira 

proveniente dos diversos serviços.  
Moderado 

3. Criar mecanismos que garantam que a prestação 

da informação solicitada seja esclarecedora e 

fidedigna. 

 

4. Despesas objeto de inadequada classificação 

económica. 

Pouco 

Frequente a 

Frequente 

Reduzido 

4. Criar mecanismos que garantam que os 

documentos devam ser esclarecedores quanto ao 

tipo de bem/serviço a adquirir. 



 
 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

1
3

5
 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Proceder à consolidação das contas da 

CMLoures, dos SMASLoures e do Setor 

Empresarial Local do Município, efetuando a 

consolidação do balanço, da demonstração de 

resultados e do respetivo anexo explicativo, 

incluindo, nomeadamente, os saldos e fluxos 

financeiros. 

5. Erro de soma e de transposição de saldos nos 

mapas das prestações de contas; 

 

6. Omissões de movimentos contabilísticos. 
Pouco 

Frequente 

Reduzido 

5. Criar medidas de controlo e verificação; Manual 

de Procedimentos. 

DDPFL/CDC 

7. A não apresentação em tempo útil da informação 

necessária. Elevado 

6. Sensibilização dos serviços internos e externos 

em aplicar o Manual de Consolidação de Contas. 

5. Reconciliação de contas de terceiros, 

periodicamente. 

8. Divergência de registos contabilísticos entre 

terceiros. 

Reduzido 

7. Maior responsabilização e cumprimento das 

regras existentes ou criação de regras. 

9. Divergência de registos nas contas da Classe 4 do 

POCAL. 

Frequente 

8. Atualização/reformulação do MCI, por via da 

definição clara e objetiva de procedimentos a 

observar. 

6. Proceder, periodicamente, a reconciliações 

bancárias. 

10. Divergência no registo das disponibilidades 

(conciliações bancárias). 

9. Efetuar as conciliações bancárias diárias ou, em 

caso de inviabilidade, no máximo, semanalmente. 

7. Proceder à devida reconciliação entre os 

registos contabilísticos efetuados e os 

subsistemas do POCAL. 

11. Regularizações de existências que conduzam a 

custos/perdas por divergências entre os registos 

contabilísticos e as contagens físicas. 

Pouco 

Frequente 

10. Inventariação física com periodicidade 

semestral ou anual. 

12. Tratamento deficiente das estimativas de custos 

e proveitos. 

11. Melhoria da metodologia de cálculo de 

estimativas, com sujeição de todos os 

ajustamentos a aprovação superior. 

8. Assegurar a contabilidade patrimonial e 

analítica e prestar informação periódica. 

13. Deficiência na imputação/registo das 

classificações analíticas. 

12. Maior responsabilidade pelo cumprimento das 

regras/normas e princípios  de 

controlo/verificação. 

9. Proceder à parametrização e validação do 

sistema POCAL e respetivos subsistemas. 

14. Incoerência entre a classificação orçamental e 

económica na criação de tipos de despesa e receita. 

13. Procedimentos efetivos e documentados de 

acordo com o previsto no POCAL de acordo com 

orientações/circulares e entendimentos da DGAL. 

10. Coordenar as ações necessárias, com as 

diversas UO, tendo como objetivo a elaboração 

da prestação de contas do Município. 

15. Desconformidades e erros na contabilização dos 

factos. 

14. Obrigatoriedade de anexar sempre todos os 

documentos com justificações do 

procedimento/lançamento. 
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Departamento
de Planeamento,

Finanças e Logística

DPFL

Divisão 
de Planeamento e Controlo

de Actividades

DPCA

Divisão
de Gestão Financeira

DGF

Divisão
de Contabilidade

DC

Divisão
de Logística

DLMISSÃO: 

Disponibilizar de forma regular e atempada em quantidade, qualidade, com padrões de sustentabilidade e ao menor custo possível todos os bens e serviços necessários ao funcionamento dos serviços municipais. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Avaliação das necessidades e planeamento 

da contratação de bens e serviços. 

1. Planeamento deficitário de necessidades, por 

parte dos Serviços requisitantes, de modo a 

assegurar prazos razoáveis para cada etapa do 

procedimento pré-contratual e de todo o processo 

aquisitivo. 

 

Muito 

Frequente 

Moderado 

1. Promover junto dos Serviços requisitantes a 

necessidade de planeamento adequado à 

satisfação das necessidades, por forma a otimizar a 

resposta a solicitações. 

 

DDPFL/CDL 
2. Falta de previsão ou previsão deficiente de todas 

as fases do procedimento, e seus possíveis 

incidentes. Pouco 

Frequente 

2. Aprovação de instruções/normas escritas que 

regulem os procedimentos com todas as fases dos 

procedimentos aquisitivos e seus possíveis 

incidentes – Manual de Procedimentos. 

 

3. Deficiente sistema de planeamento estruturado 

da avaliação das necessidades. 
Muito 

Frequente 

3. Implementar programas de planeamento. 

Estruturado/agregação de compras. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Avaliação das necessidades e planeamento 

da contratação de bens e serviços (Cont.). 

4. Indefinição ou imprecisão formal das 

responsabilidades dos intervenientes (UO, órgão 

competente para contratar). 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

4. Definição prévia de competências e 

responsabilidades através de instruções/normas 

escritas. 

DDPFL/CDL 

5. Tratamento deficiente da estimativa de custos. 

Reduzido 

5. Utilização de bases de dados e outras formas de 

apuramento com informação relevante sobre 

valores atuais praticados pelo mercado e valores 

de aquisições anteriores. 

6. Aquisição por parte dos Serviços sem autorização 

de despesa, cabimentação e decisão de contratar 

prévias por parte do órgão competente para 

contratar. 
Frequente Elevado 

6. Incrementar a difusão e melhoria das definições, 

instruções e normas escritas do cumprimento das 

normas legais e procedimentos financeiros em 

vigor, com atribuição de responsabilidade pelo seu 

incumprimento. 

2. Procedimentos pré-contratuais - 

organização, início, desenvolvimento e 

controlo dos processos dos procedimentos 

aquisitivos de bens e serviços. 

7. Deficiente sistema de controlo interno, no que se 

refere a verificação e validação dos procedimentos 

pré-contratuais. 

Pouco 

Frequente 

Reduzido 

7. Definição através de instruções e normas 

escritas de procedimento a adotar no envio de 

convites a mais de uma entidade, sempre que o 

mercado o permita e sempre que o procedimento 

seja realizado por ajuste direto. 

8. Definição através de instruções e normas 

escritas da obrigatoriedade da rotação dos 

elementos dos júris dos procedimentos. 

8. Fundamentação insuficiente, sem dados objetivos 

e evidências, do recurso ao ajuste direto, com 

sustentação em critérios materiais, por parte dos 

serviços requisitantes. 
Elevado 

9. Definição através de instruções e normas 

escritas que assegurem que o procedimento 

adotado se encontra sustentado com dados 

objetivos devidamente documentados e em 

perfeita conformidade legal. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Procedimentos pré-contratuais - 

organização, início, desenvolvimento e 

controlo dos processos dos procedimentos 

aquisitivos de bens e serviços (Cont.). 

9. Deficiente ferramenta ou mecanismo de controlo 

do disposto nos números 2 e 5 do artigo 113.º do 

CCP. 

 

 

 

 

Frequente 

 

 

 

 

 

Moderado 

10. Implementação de sistema que atue ao nível 

da definição dos critérios a seguir em matéria de 

vocabulário comum de compras públicas (CPV), 

que assegure a informação necessária e prévia ao 

convite quanto a valores adjudicados por ajuste 

direto, bem como garanta a informação quanto às 

entidades que prestaram serviços ou forneceram 

bens a título gratuito. 

DDPFL/CDL 

10. Deficiente adequação das especificações técnicas 

fixadas no caderno de encargos relacionadas com a 

natureza das prestações do objeto do contrato, por 

parte dos serviços requisitantes. 

11. Assegurar que as especificações técnicas 

fixadas no caderno de encargos se adequam à 

natureza das prestações do objeto do contrato a 

celebrar, bem como garantir que as cláusulas 

técnicas fixadas são precisas, objetivas, coerentes, 

completas e não discriminatórias. 

11. Carácter subjetivo dos critérios de avaliação das 

propostas, com inclusão de dados não quantificáveis 

nem comparáveis. 

Pouco 

Frequente 

12. Assegurar a inclusão de templates informáticos 

que permitam que a avaliação das propostas seja 

realizada em moldes objetivos e que se baseiem 

em dados quantificáveis e comparáveis;  

 

13. Normalização objetiva dos dados apresentados 

pelos concorrentes. 

12. Deficiente controlo dos prazos processuais. 14. Implementar aplicação informática que 

permita realizar o registo e definição de prazos, 

com lembretes da data do seu termo. 

13. Admissão nos procedimentos de entidades com 

impedimentos. Elevado 

15. Assegurar que os concorrentes não estejam 

impedidos de participar nos procedimentos  

(check-list). 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Celebração e execução dos contratos. 14. Não audição dos concorrentes sobre relatório 

preliminar. 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

16. Assegurar que cada instrutor do procedimento 

procede às devidas notificações. 
 

15. Existência de ambiguidade, lacunas e omissões 

no clausulado. 

Moderado 

17. Assegurar que o clausulado é claro e preciso, 

não existindo erros, ambiguidades, lacunas que 

possam implicar, designadamente, o agravamento 

de custos contratuais ou o 

adiamento/alargamento dos prazos de execução. 

DDPFL/CDL 

16. Fundamentação insuficiente ou incorreta no caso 

das aquisições de serviços, de que os "serviços a 

mais" resultam de uma circunstância imprevista". Elevado 

18. Definição através de instruções/normas 

escritas da obrigatoriedade de justificação 

devidamente fundamentada e validada 

superiormente. 

17. Deficiente interpretação/controlo das condições 

de verificação do termo dos contratos de aquisição 

de bens e serviços, designadamente quando se 

estabelece a verificação do termo por decurso de um 

prazo ou por realização de determinado montante 

da despesa. 
Moderado 

19. Utilização de aplicação que proceda ao 

controlo dos limites previstos contratualmente. 

18. Deficiente acompanhamento e avaliação 

regulares do desempenho do contratante de acordo 

com níveis de quantidade ou qualidade 

estabelecidos no contrato. 
Frequente 

20. Definição através de instruções/normas 

escritas que assegurem que o procedimento 

adotado incorpora cláusulas de incumprimento e 

que as mesmas são acionadas quando devido. 

 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           1
4

0 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Celebração e execução dos contratos. 

(Cont.) 

19. Inexistência de advertências sempre que são 

detetadas situações irregulares ou derrapagens nos 

custos e nos prazos. Frequente Elevado 

21. Definição através de instruções e normas 

escritas do cumprimento das normas legais e 

controlo financeiro com atribuição de 

responsabilidades pelo seu incumprimento. 

DDPFL/CDL 

20. Deficiência de inspeção ou de ato que valide as 

quantidades e a qualidade dos bens e serviços, antes 

da emissão da ordem de pagamento. 

Muito 

Frequente 
Moderado 

22. Definição através de instruções e normas 

escritas da necessidade de definir os serviços que 

procedem à validação das quantidades e qualidade 

dos bens e serviços, definindo cumulativamente o 

prazo máximo para essa validação. 

 

21. Inspeção e/ou avaliação da 

quantidade/qualidade dos bens e serviços adquiridos 

efetuada somente por um funcionário. 

23. Definição através de instruções e normas 

escritas da obrigatoriedade de intervenção de mais 

do que um funcionário e da periódica rotatividade 

desses funcionários. 

4. Outras questões. 22. Deficiente validação a posteriori do nível de 

qualidade e dos preços dos bens e serviços 

adquiridos aos diversos fornecedores/prestadores de 

serviços. 

24. Definição através de instruções e normas 

escritas da necessidade de proceder a elaboração 

de inquérito com emissão de relatório por parte do 

serviço responsável pelo acompanhamento da 

execução do contrato. 

23. Existência de conflitos de interesse e de eventual 

corrupção de funcionários. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

25. Segregação de funções;  

 

26. Obtenção de declarações de interesses 

privados dos Trabalhadores e Dirigente. 
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Serviço Municipal 
de 

Proteção Civil

SMPC

MISSÃO: 
 Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios da proteção civil. 
 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Atendimento a ocorrências, análise de 

riscos, vistorias e emissão de pareceres. 

1. Falta de definição de carreiras no âmbito da 

Proteção Civil; 

 

2. Ausência de formação específica; 

 

3. Falta de competência legal p/ exercer funções ao 

nível da análise de riscos. 

 

 

 

Frequente 

 

Moderado 

 

1. Plano de formação adequado. 

RSMPC 

2. Apoios à população em caso de emergência. 4. Falta de meios. 
Pouco 

Frequente 

2. Aquisição de meios de socorro. 

3. Resposta a queixas e solicitações diversas. 5. Inexistência parcial de registos escritos de 

atividades e queixas por entidades internas e 

externas à CMLoures; Queixas anónimas de 

munícipes; 

 

6. Falta de justificação para mobilização rápida de 

meios de maior dimensão. 

Frequente 

3. Apresentação por escrito das queixas e 

solicitações por parte das diversas entidades. 

4. Resposta do SMPC face a ocorrências 

diversas. 

7.  Insuficiência de definição de procedimentos. 

Pouco 

Frequente 

Reduzido 

4. Definição de procedimentos tipificados para 

resposta em cenários previsíveis. 

 

5. Comunicação e informação no decorrer de 

operações. 

8. Existência de deficiências na comunicação e 

transmissão de informação. Moderado 
5. Implementar metodologia de harmonização e 

articulação mais eficiente e eficaz. 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: COMPETÊNCIAS DELEGADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidente 

Carlos Teixeira

Vogal

Jorge Baptista

DRSUGE

Vogal 

João Breia

DEA

Vogal

João Galhardas

DDSC
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ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LOURES 

(aprovada na 22ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 17 de novembro de 2010, e na 5ª Sessão Ordinária de Assembleia Municipal, de 16 de dezembro de 
2010 - Despacho n.º 465/2011, publicado na 2º série do Diário da República n.º 5, de 07 de janeiro) 
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MISSÃO E VISÃO  

 
 
Missão 
 
Os SMAS de Loures têm por missão distribuir água, recolher e drenar águas residuais e 
recolher e transportar resíduos sólidos urbanos, nos Municípios de Loures e Odivelas. 
 
 

Visão 

Os SMAS de Loures têm como visão ser uma entidade reconhecida por contribuir para 
a qualidade de vida dos cidadãos, garantindo a universalidade e excelência dos 
serviços prestados, e pela satisfação dos seus colaboradores. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ATIVIDADE, DOS RISCOS DE GESTÃO, DE CORRUPÇÃO 

E INFRAÇÕES CONEXAS, DA FREQUÊNCIA E GRADAÇÃO DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E 

DOS RESPONSÁVEIS 
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Departamento
de 

Exploração de Águas

DEA

Divisão
de Abastecimento de Água

DAA

Divisão
de Águas Residuais

DAR

Divisão
de Tratamento e Controlo 
da Qualidade das Águas

DTCQA

Divisão
de Planeamento, Projetos

e Cadastro

DPPC

Divisão
de Fiscalização

DF

MISSÃO: 
Assegurar o exercício das competências municipais no domínio do ambiente e saneamento básico, através da realização de investimentos, de planeamento e gestão dos sistemas de abastecimento de água, de 
recolha e de drenagem de águas residuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

     
DDEA 
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Departamento
de 

Exploração de Águas

DEA

Divisão
de Abastecimento de Água

DAA

Divisão
de Águas Residuais

DAR

Divisão
de Tratamento e Controlo

da Qualidade das Águas

DTCQA

Divisão
de Planeamento, Projetos

e Cadastro

DPPC

Divisão
de Fiscalização

DF

MISSÃO: 
Assegurar o abastecimento de água para consumo humano, de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos.  

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gestão e manutenção da rede de 

Abastecimento de Água. 

1. Autorização de aumento do número de 

contadores e ou ramais sem que estejam reunidas as 

condições regulamentares. 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

1. Controlo dos documentos entregues por 

verificação através de check-list. 

CDAA 

2. Orçamentos mal elaborados ou suborçamentação. 

Elevado 

2. Validação dos documentos de acordo com o 

manual de procedimentos aprovado. 

3. Aplicação incorreta dos critérios de adjudicação. 3. Garantir a rotatividade do júri nos processos de 

empreitadas. 

4. Elaboração de autos de medições de trabalhos 

não executados. 

 

4. Validação dos autos de medições de trabalhos 

elaborados pela DF. 

5. Execução indevida de reparações da 

responsabilidade dos proprietários. Reduzido 

5. Maior rigor na fundamentação e controlo na 

identificação das necessidades de execução de 

reparações. 

6. Validação de projetos de loteamento omitindo a 

necessidade de obras que visem garantir o 

abastecimento. Elevado 

6. Acompanhamento de execução das obras por 

parte da DF; Validação obrigatória da capacidade 

de abastecimento do sistema por parte da UO 

gestora. 
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Departamento
de 

Exploração de Águas

DEA

Divisão
de Abastecimento de Água

DAA

Divisão
de Águas Residuais

DAR

Divisão
de Tratamento e Controlo

da Qualidade das Águas

DTCQA

Divisão
de Planeamento, Projetos

e Cadastro

DPPC

Divisão
de Fiscalização

DF

MISSÃO: 
Garantir a universalidade e continuidade na drenagem de águas residuais domésticas e pluviais de forma eficiente e de acordo com exigentes padrões de execução de serviço. 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Remodelação de redes. 

 

2. Construção de redes. 

 

3. Construção de ramais. 

 

4. Construção sumidouros. 

1. Apropriação indevida de materiais. 

Pouco 

Frequente 

Reduzido 

1. Proceder mensalmente à conferência dos 

materiais requisitados à DA; 

 

2. Conferir os Serviços emitidos e orçamentados. 

CDAR 
5. Limpeza e desobstrução de redes e ramais. 

 

 

2. Proceder à execução indevida de trabalhos, da 

responsabilidade dos proprietários, no interior das 

propriedades. 

Moderado 

3. Maior rigor na fundamentação das necessidades 

e no controlo da execução de trabalhos; 

Monitorização do trabalho executado. 

6. Limpeza de fossas. 

 

3. Efetuar mais deslocações que as efetivamente 

pagas pelo cliente. 

4. Monitorização dos volumes pagos e dos 

entregues para tratamento. 

7. Aquisições de prestações de serviço. 4. Faturação de trabalhos não executados. 

 

5. Monitorização do trabalho executado. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

8. Receção de infraestruturas. 5. Omitir defeitos de obra. 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

6. Rotatividade de equipas; 

 

7. Inspeção vídeo de coletores; 

 

8. Análise das intervenções do Piquete. 

CDAR 

9. Empreitadas. 6. Fiscalização deficiente; 

 

7. Análise incorreta de propostas; 

 

8. Verificação incorreta de autos de medição de 

trabalhos; 

 

9. Validação incorreta de projetos; 

 

10. Validação incorreta de orçamentos. 

Elevado 

9. Rotatividade do responsável pela validação do 

serviço; 

 

10. Rotatividade dos júris de concurso; 

 

11. Monitorização dos trabalhos executados; 

 

12. Acompanhamento da execução pela DGFP, 

com a validação obrigatória da funcionalidade dos 

sistemas por parte da UO gestora. 
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Departamento
de 

Exploração de Águas

DEA

Divisão
de Abastecimento de Água

DAA

Divisão
de Águas Residuais

DAR

Divisão
de Tratamento e Controlo

da Qualidade das Águas

DTCQA

Divisão
de Planeamento, Projetos

e Cadastro

DPPC

Divisão
de Fiscalização

DF

 

 

 

 

 

MISSÃO: 
Garantir os níveis de desinfeção da água destinada a consumo humano, efetuar colheitas e análises de águas. 
 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Desinfeção de condutas e de reservatórios. 1. Favorecimento para obtenção de relatório com 

resultados desconformes com os reais. 

Pouco 

Frequente 

Elevado 
1. Colheita e análise realizadas por técnicos 

distintos, codificação de amostras antes da 

realização da análise. 

CDTCQA 

2. Resolução de processos de reclamação da 

qualidade da água. 

2. Favorecimento para obtenção de relatório com 

resultados desconformes com os reais. 
Reduzido 

3. Efetuar colheitas em cafés, restaurantes, 

etc. 

3. Peculato, concussão. 

Elevado 

2 Envio prévio de ofício a informar a data da 

colheita e de que o processo de recolha e análises 

não terá custos para o estabelecimento comercial. 

4. Efetuar análises de água. 4. Favorecimento para obtenção de relatório com 

resultados desconformes com os reais. 

3. Codificação de amostras antes da sua entrada 

no laboratório. 

5. Seleção e avaliação de fornecedores. 5. Favorecimento de fornecedores. 4. Implementação de sistema de avaliação de 

fornecedores, por tipo de fornecimento, e 

rotatividade dos técnicos que os avaliam. 

6. Seleção e avaliação de propostas de 

aquisição. 

6. Favorecimento de entidades. 5. Rotatividade dos técnicos que avaliam as 

propostas. 
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Departamento
de 

Exploração de Águas

DEA

Divisão
de Abastecimento de Água

DAA

Divisão

de Águas Residuais

DAR

Divisão
de Tratamento e Controlo da 

Qualidade das Águas

DTCQA

Divisão
de Planeamento, Projetos

e Cadastro

DPPC

Divisão
de Fiscalização

DF

MISSÃO: 
Planear e elaborar projetos de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais. Assegurar o cadastro atualizado das redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, 
atualizados, bem como o das infraestruturas dos restantes operadores no subsolo.  

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Apreciação de projetos de operações de 

Loteamentos submetendo-os a decisão final. 

1. Parcialidade na análise de processos. 

 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

1. Validação e aferição dos processos nas áreas de 

intervenção (DAA, DAR, DF) através de check-list. 

CDPPC 

2. Apreciar projetos de Redes de Água de 

Abastecimento e de Águas Residuais. 

3. Executar, com meios próprios ou externos, 

projetos de infraestruturas de Água de 

Abastecimento e de Águas Residuais. 

2. Deficiente análise de propostas de prestadores 

externos em sede de concursos. Moderado 
2. Rotatividade dos técnicos que efetuam análise 

de propostas. 

3. Deficiente estimativa na orçamentação/custos. 
Elevado 

3. Criação de base de dados atualizada com valores 

praticados no mercado. 
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Departamento
de 

Exploração de Águas

DEA

Divisão
de Abastecimento de Água

DAA

Divisão

de Águas Residuais

DAR

Divisão
de Tratamento e Controlo da 

Qualidade das Águas

DTCQA

Divisão
de Planeamento, Projetos

e Cadastro

DPPC

Divisão
de Fiscalização

DF
MISSÃO: 
Fiscalizar a execução das redes de distribuição de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais. Fiscalizar, identificar e reportar o lançamento indevido de efluentes na rede de águas residuais bem 
como a existência de ligações irregulares às redes de água. Realizar vistorias e outras ações fiscalizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Autorizações para a instalação de 

contadores e/ou execução de ramais.   

1. Autorizar instalações sem que estejam reunidas as 

condições regulamentares.   

Pouco 

Frequente 

Elevado 

1. Verificação e controlo da entrega de 

documentação necessária à boa instrução do 

pedido, nomeadamente através da verificação por 

check-list. 

CDF 

2. Declarações de conformidade para 

legalizações. 

Moderado 
3. Vistorias às redes internas de abastecimento 

de água e de águas residuais. 

2. Obra executada em desacordo com o projeto 

aprovado. 

2. O controlo incluir a entrega de folha de inspeção 

assinada pelo fiscal e pelo responsável da obra. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Pedidos de orçamento de rede de 

abastecimento de água e de drenagem de 

águas residuais. 

 

3. Suborçamentação ou desvio no valor m² para 

débito da TLE. 

Pouco 

Frequente 

Elevado 

3. Validação de orçamentos por parte da DAA e da 

DAR. 

 

CDF 

5. Empreitadas de rede de abastecimento de 

água e de drenagem de águas residuais. 

4. Faturação de trabalhos não executados. 4. Validação pela DAA ou DAR da informação 

relativa aos autos de medição de trabalhos, 

trabalhos a mais, bem como erros e omissões, 

elaborados pela DF. 

6. Vistoria à rede de abastecimento de água e 

de drenagem de águas residuais. 

5. Ligações às redes em desacordo com o cadastro 

e/ou com o projeto. 

Moderado 

5. O controlo deve ser efetuado através da 

verificação da evolução do loteamento, registada 

em relatórios mensais, e através da folha de 

inspeção, que deverá ser assinada pelo fiscal e 

pelo responsável pela execução da obra. 
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Departamento
de Residuos Sólidos Urbanos
e Gestão de Equipamentos

DRSGE

Divisão
de Remoção de

Resíduos Sólidos Urbanos

DRSU

Divisão
de Gestão de Equipamentos,

Transportes e Oficinas

DGETO

MISSÃO: 

Assegurar a coordenação das atividades desenvolvidas no exercício das competências municipais no domínio do ambiente, por via do planeamento e da gestão de equipamentos, transportes e oficinas, bem como 
da logística referente à remoção, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

      

DDRSGE 
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Departamento
de Residuos Sólidos Urbanos
e Gestão de Equipamentos

DRSGE

Divisão
de Remoção de

Resíduos Sólidos Urbanos

DRSU

Divisão
de Gestão de Equipamentos,

Transportes e Oficinas

DGETO

MISSÃO: 
Garantir a gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos, assegurando a sua remoção com qualidade e continuidade e o seu transporte em segurança para as infraestruturas de tratamento e valorização. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Recolha e transporte de resíduos sólidos 

urbanos conforme planeamento pré-definido 

(recolha indiferenciada, seletiva e de monos). 

1. Eventual recolha de resíduos com características 

ou em quantidade diferente da contratualizada com 

empresa ou instituição. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Fiscalização anual do desempenho da empresa 

ou instituição contratante de acordo com as 

quantidade e/ou qualidade contratualizadas. 

CDRSU 

2. Recolha e transporte não planeada de 

resíduos sólidos urbanos. 

2. Eventual prestação do serviço de recolha de 

resíduos sem orçamentação e contratualização. 

Frequente Moderado 

2. Implementação de procedimentos de controlo 

interno que visem garantir a não execução de 

serviços de recolha que não respeitem o seguinte: 

 

2.1. A correta identificação, quantificação e 

orçamentação prévia do serviço de recolha de 

resíduos a prestar; 

 

2.2. A confirmação por escrito da contratualização 

do serviço. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Gestão dos equipamentos de deposição de 

resíduos sólidos. 

3. Incumprimento ou falta de transparência dos 

procedimentos aprovados para a colocação de 

equipamento de deposição de resíduos sólidos. 

Frequente 

 

Elevado 

3. Controlo mensal da atividade de planeamento 

e distribuição de equipamento com base na 

seguinte informação:  

 

3.1. Data do pedido, mapa de movimentação de 

equipamento, localização do pedido, tipo de 

equipamento e data de satisfação do pedido;  

 

3.2. Comparação mensal com a lista de stocks de 

equipamento. 

 

CDRSU 

4. Apreciação e parecer de projetos de 

sistemas de remoção de resíduos sólidos 

urbanos em novos loteamentos e OCP (Obras 

com Projeto). 

4. Falta de transparência dos critérios de 

dimensionamento e localização de equipamento de 

deposição de resíduos sólidos (sob ponto de vista 

dos promotores imobiliários). 
Reduzido 

4. Aprovação e divulgação do documento "Termos 

de referência para a elaboração de projetos de 

sistemas de remoção de resíduos sólidos urbanos" 

aos promotores imobiliários quando da entrega do 

projeto de loteamento ou construção. 
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Departamento
de Residuos Sólidos Urbanos
e Gestão de Equipamentos

DRSGE

Divisão
de Remoção de

Resíduos Sólidos Urbanos

DRSU

Divisão
de Gestão de Equipamentos,

Transportes e Oficinas

DGETO

MISSÃO: 
Assegurar o planeamento, gestão e programação dos meios de transporte e de equipamentos mecânicos e eletromecânicos, bem como a prestação interna de serviços  de construção civil e oficinas,  necessários a 
prossecução das atividades e iniciativas dos SMASLoures.   

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gestão da Frota de Ligeiros e de Pesados dos 

SMASLoures. 

1. Falta de transparência nos processos de 

distribuição de viaturas. 

Pouco 

Frequente 

Reduzido 

1. Controlo semanal da atividade de planeamento 

e de distribuição das viaturas com base nas 

requisições efetuadas ao Setor de Transportes 

Gerais. 

 

CDGETO 

2. Manutenção da Frota de Ligeiros e de 

Pesados dos SMASLoures. 

2. Erro no diagnóstico de avaria, e insuficiente 

acompanhamento nas reparações feitas por 

entidades externas. 

Elevado 

2. Promover a análise cuidada de orçamentos e 

melhorar a fiscalização e o acompanhamento mais 

rigoroso das reparações efetuadas por entidades 

externas. 

3. Manutenção de estações elevatórias. 3. Insuficiente acompanhamento das reparações 

efetuadas por entidades externas. 

3. Efetuar consultas a mais do que uma entidade e 

implementar procedimentos de maior rigor na  

fiscalização das reparações. 

4. Manutenção de Edifícios. 4. Insuficiente acompanhamento dos trabalhos 

realizados por entidades externas. 

4. Melhorar o planeamento das atividades a 

realizar. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Distribuição e receção de viaturas para os 

serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos. 

5. Distribuição de viatura não compatível com o 

serviço a realizar;  

 

6. Não efetuar registo de avarias reportadas; 

 

7. Circulação de viaturas com avarias. 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

5. Identificação clara do tipo de viatura adequada 

para cada circuito; 

 

6. Melhorar os circuitos de informação e de registo 

de avarias; 

 

7. Implementar medidas de controlo e de 

impedimento de circulação de viaturas com 

avaria(s). 

 

CDGETO 

6. Planeamento da manutenção programada 

das viaturas. 

8. Indisponibilidade de viaturas;  

 

9. Custos mais elevados. 
Frequente 

8. Elaboração e execução de planos de 

manutenção preventiva. 

7. Gestão das reparações realizadas por 

entidades externas. 

10. Reparações mal executadas; 

 

11. Execução de serviços não solicitados. 

Pouco 

Frequente 

9. Acompanhamento das reparações; Verificação 

do estado das viaturas após a reparação e antes da 

entrada ao serviço. 

8. Deslocação de viaturas para operações de 

manutenção. 

12. Gestão incorreta dos recursos humanos 

disponíveis e dos tempos afetos à necessidade da 

deslocação. 

10. Aplicação de medidas de controlo de tempo de 

deslocação e dos recursos humanos usados; 

 

11. Uso adequado de documento de controlo de 

entrega e receção. 
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Departamento
dos

Serviços Centrais 

DSC

Divisão
de Gestão de Recursos

Humanos

DGRH

Divisão
de Gestão Financeira

e Patrimonial

DGFP

Divisão
de Aprovisionamento

DA

Divisão
de Gestão Comercial

e Informação ao Público

DGCIP

Divisão
de Apoio Geral

DAG

MISSÃO: 
Assegurar o controlo do registo das transações, a inventariação dos bens e a aquisição de bens e serviços. Garantir o ciclo comercial, a gestão dos recursos humanos, o desenvolvimento do circuito dos 
documentos e os sistemas de informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

     
DDSC 
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Departamento
dos

Serviços Centrais 

DSC

Divisão
de Gestão de Recursos

Humanos

DGRH

Divisão
de Gestão Financeira

e Patrimonial

DGFP

Divisão
de Aprovisionamento

DA

Divisão
de Gestão Comercial

e Informação ao Público

DGCIP

Divisão
de Apoio Geral

DAG

MISSÃO: 
Assegurar a gestão de recursos humanos, através do planeamento, recrutamento e seleção, qualificação e avaliação de pessoal. 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gestão administrativa de pessoal, 

processamento de vencimentos e 

recrutamento e seleção. 

1. Atividades não efetuadas ou efetuadas 

incorretamente. 

Pouco 
Frequente 

Reduzido 

1. Definição e correta divulgação das atribuições e 

responsabilidades das diversas funções existentes 

na UO; 

 

2. Definição de uma adequada segregação de 

funções; 

 

3. Definição e correta divulgação da delegação de 

competências relativa às atividades efetuadas na 

UO; 

 

4. Reforçar as limitações de acesso à aplicação 

informática de dados pessoais, bem como a 

restrição a Trabalhadores não autorizados. 

CDGRH 

2. Gestão Administrativa de Pessoal. 

 

 

2. Dados desatualizados ou incorretos; 5. Revisão dos dados mestres em sistema com os 

documentos aprovados constantes do cadastro 

físico; 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Gestão Administrativa de Pessoal (Cont.) 3. Divulgação não autorizada de dados pessoais. 

Pouco 
Frequente 

Reduzido 

6. Manutenção do cadastro físico em armários 

fechados e de acesso restrito. 

CDGRH 

4. Apuramento incorreto de número de horas 

trabalhadas. 

Moderado 

7. Melhoria do controlo efetuado pelo sistema de 

registo pontométrico, designadamente, no que 

concerne ao apuramento rigoroso do número de 

horas trabalhadas, normais e suplementares, bem 

como ao apuramento de faltas. 

 

5. Justificação de faltas em desconformidade com o 

enquadramento legal ou validadas incorretamente 

pelos Serviços. 

8. Solicitação de intervenção do respetivo dirigente 

para análise e enquadramento da situação. 

3. Processamento de Vencimentos. 6. Não atualização de todos os parâmetros do 

processamento de vencimentos. 

9. Implementação de medidas de controlo de 

verificação das alterações ocorridas. 

7. Atualização efetuada incorretamente. 

8. As horas extraordinárias constantes do sistema de 

registo pontométrico não correspondam às 

aprovadas. 

Elevado 

10. Verificação e validação das horas 

extraordinárias; 

 

11. Devolução das horas extraordinárias não 

aprovadas à respetiva Direção para Decisão. 

 

 

9. Classificação incorreta de horas extraordinárias 

originando pagamento incorreto. 

 

Moderado 

12. Melhoria do sistema de validação da 

classificação das horas extraordinárias. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Processamento de Vencimentos (Cont.). 10. Desatualização de subsídios legalmente 

previstos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

13. Melhoria do sistema de validação e verificação 

do processamento de subsídios; Cruzamento de 

dados entre subsídio a pagar e o constante da 

folha de vencimentos. 

CDGRH 

11. Desatualização de ajudas de custo. 14. Melhoria do sistema de validação e verificação 

do processamento de ajudas de custo; Cruzamento 

de dados entre ajudas de custo a pagar e o 

constante da folha de vencimentos; 

 

15. Verificação de existência de aprovação prévia 

para o processamento de ajudas de custo. 

12. Ajudas de custo inválidas ou fictícias. 

13. Desatualização de descontos obrigatórios e 

facultativos. 

 

16. Melhoria do sistema de validação e verificação 

do processamento de descontos; Cruzamento de 

dados entre os descontos a efetuar e o constante 

da folha de vencimentos; 

 

17. Incrementar os procedimentos de verificação 

permanente da autorização do trabalhador 

referente a descontos facultativos, bem como dos 

resultantes de obrigações legais. 

14. Erro de cálculo em valores de horas de faltas, de 

trabalho extraordinário, de subsídios e de descontos 

obrigatórios. 

 

18. Melhorar a verificação aleatória do cálculo 

automático efetuado pelo sistema. 

15. Erros de cálculo em impostos e contribuições 

obrigatórias. 
Elevado 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Processamento de Vencimentos (Cont.). 16. Pagamentos indevido de vencimentos. 

Pouco 
Frequente 

Elevado 

19. Validação da folha de vencimentos por 
funcionário diferente do que a processou.  
 

CDGRH 

17. Desvio de valores. 20. Validação e verificação da folha de 

vencimentos com as transferências bancárias 

efetuadas. 

 

18. Multas por atraso no pagamento de 

contribuições e impostos. 

21. Instituição de procedimento de garantia de 

cumprimento de prazos legais. 

19. Omissão na informação de custos de pessoal. 22. Cruzamento entre a Folha de Vencimentos - 

Resumo com os movimentos na Contabilidade 

Geral. 

 

4. Recrutamento e Seleção. 20. Quebra dos deveres de transparência, de isenção 

e de imparcialidade. 

23. Rotatividade de trabalhadores designados para 

constituição de júris; Privilegiar sempre que 

possível a prova de conhecimentos. 

 

21. Subjetividade na utilização de critérios de 

avaliação nas entrevistas profissionais de seleção. 

24. Estabelecimento de critérios objetivos e 

elaboração de guiões de entrevista devidamente 

fundamentadas. 
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Departamento
dos 

Serviços Centrais 

DSC

Divisão
de Gestão de Recursos

Humanos

DGRH

Divisão
de Gestão Financeira

e Patrimonial

DGFP

Divisão
de Aprovisionamento

DA

Divisão
de Gestão Comercial

e Informação ao Público

DGCIP

Divisão
de Apoio Geral

DAG

MISSÃO: 
Registar e Controlar todas as transações dos SMASLoures na Contabilidade Patrimonial, Orçamental e Tesouraria. Elaborar e manter atualizado Inventário de Bens, Direitos e Obrigações que constituem o 
Património dos SMASLoures, de acordo com os Procedimentos Contabilísticos 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Planeamento, Controlo e Execução 

Orçamental. 

1. Controlo insuficiente da execução orçamental por 

limitações da aplicação Informática. 

Pouco 

Frequente 

Moderado 

1. Melhoria dos controlos informáticos da 

aplicação; 

 

2. Auditoria aos sistemas de informação. 

CDGFP 

2. Existência de despesas sem prévio cabimento na 

respetiva dotação orçamental. 

Elevado 

3. Analisar e verificar os processos através de 

verificação por check-list. Sensibilização e 

responsabilização dos Serviços: 

 

4. Devolução de faturas sem referência ao 

processo que a originou ou sem indicação de 

número de Nota de Encomenda. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Planeamento, Controlo e Execução 

Orçamental (Cont.). 

3. Registo de despesas com classificação económica 

errada ou inadequada. 

Pouco 

Frequente 

 

Reduzido 

5. Aplicação rigorosa das classificações do POCAL; 

 

6. Verificação por amostragem. 

CDGFP 

2. Inventariação e Gestão de Património. 4. Erros na avaliação de bens móveis insuscetíveis de 

reutilização. 
Moderado 

 

7. Existência prévia de parecer técnico para abate 

de bens, a anexar ao auto de abate. 

8. Estabelecer uma adequada segregação de 

funções. 

5. Extravio de bens móveis. 

Elevado 

9. Assegurar a realização de verificações físicas 

regulares dos inventários, incorporando as 

correções provenientes do relatório de 

desconformidades. 

10. Reforçar a restrição de acessos ao armazém 

dos excedentes. 

6. Incorreto cadastro de bens. 

Moderado 

11. Implementar mecanismos de validação e 

verificação de reflexão de lançamentos 

contabilísticos provenientes da aplicação de 

cadastro patrimonial, na aplicação de 

contabilidade geral. 

12. Instituir o cruzamento entre os dados 

respeitantes a valores totais, constantes da 

aplicação do cadastro patrimonial, com os saldos 

das respetivas rúbricas da contabilidade geral. 

13. Assegurar que todos os ajustamentos 

provenientes de inventário físico de bens de 

imobilizado ou de outros atos foram aprovados e 

ajustados na aplicação de gestão de cadastro 

patrimonial e, por conseguinte, na aplicação da 

contabilidade geral. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

3. Contabilização de Documentos. 7. Contabilização de documentos que careceram da 

respetiva conferência, confirmação ou que cuja 

autorização seja Insuficiente. 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

14. Aplicação rigorosa do MCI e do POCAL.; 

 

15. Controlo, por amostragem, das evidências nas 

ordens de pagamento. 

 

CDGFP 

8. Contabilização em duplicado de faturas ou outros 

documentos que originam despesa. 

16. Melhoria da aplicação informática existente, 

criando a impossibilidade de registo de duplicação 

de documentos; 

 

17. Circularização trimestral de contas correntes 

de fornecedores. 

 

9. Regularizações contabilísticas injustificadas que 

originem perdas extraordinárias. 

18. Contabilização em diário específico; 

19. Verificação por amostragem das evidências; 

20. Aplicação do POCAL. 

10. Incorreta especialização de custos e proveitos. 21. Validação assente em check-list; 

 

22. Circularização de saldos; 

 

23. Verificação por amostragem. 

4. Prestação de Contas. 11. Incumprimento dos prazos para entrega da 

prestação de contas. 

24. Definir cronograma das datas de 

encerramento, por forma a garantir o 

cumprimento dos prazos legalmente 

estabelecidos. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Prestação de Contas (Cont.). 12. Existência de omissões nos registos 

contabilísticos. 

 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

25. Verificar, após assegurar que todos os 

ajustamentos e reclassificações foram efetuados, 

que o período foi efetivamente encerrado na 

aplicação; 

 

26. Verificar que todos os lançamentos 

contabilísticos rejeitados ou com estado de 

suspenso foram corrigidos e re-submetidos na 

contabilidade geral; 

 

27. Verificar que todos os valores das 

reconciliações bancárias omissos nas contas foram 

ajustados na aplicação de tesouraria (e, por 

conseguinte, na aplicação de contabilidade geral); 

 

28. Verificar que os totais constantes da aplicação 

de tesouraria condizem com os saldos das 

respetivas rúbricas na contabilidade geral; 

 

29. Verificar que todos os lançamentos 

contabilísticos das aplicações de prestação de 

serviços (taxas, etc.) foram transferidos para a 

aplicação de contabilidade geral; 

 

30. Verificar que os totais constantes das 
aplicações de terceiros condizem com os saldos 
das respetivas rúbricas na contabilidade geral; 
 

31. Verificar que o valor de quaisquer dívidas de 
cobrança      duvidosa      foi     ajustado     ao     seu  

CDGFP 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Prestação de Contas (Cont.). 12. Existência de omissões nos registos 

contabilísticos (Cont.). 

 

Pouco 

Frequente 

 

 

 

Elevado 

 

valor de realização; 
 
32. Verificar que a conta de faturas em receção e 
conferência foi analisada e efetuados os 
ajustamentos necessários; 
 
33. Verificar que foram constituídas / atualizadas 
as provisões para processos judiciais em curso; 
 
34. Verificar que todos os lançamentos 
contabilísticos provenientes da aplicação de gestão 
e existências foram transferidos para a aplicação 
de contabilidade; 
 
35. Analisar que todos os ajustamentos (em valor) 

foram aprovados e ajustados na aplicação de 

gestão de existências (e, por conseguinte, na 

aplicação de contabilidade). 

CDGFP 

13. Erros de soma e de transposição de saldos nos 

mapas de prestação de contas. Moderado 

36. Verificação e confirmação por cruzamento de 

balancete do razão com os mapas de prestação de 

contas. 

5. Controlo e Planeamento da Tesouraria. 14. Pagamentos Indevidos a Fornecedores. 

Elevado 

37. Aplicação do MCI, verificação das 

subdelegações de competências (designadamente: 

a autorização para pagamento que deverá ser 

efetuada por quem tem competência para o 

efeito; a emissão do meio de pagamento não 

deverá ser efetuada sem o preenchimento e 

assinatura da ordem de pagamento); 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Controlo e Planeamento da Tesouraria 

(Cont.) 

14. Pagamentos Indevidos a Fornecedores (Cont.). 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

38. O sistema de pagamento eletrónico deverá 

garantir acesso exclusivo às pessoas autorizadas, 

através de password apenas conhecida pelo 

próprio. A movimentação na conta bancária 

deverá ser feita com, pelo menos, duas assinaturas 

autorizadas; 

 

39. O sistema de pagamento eletrónico deverá 

garantir acesso exclusivo às pessoas autorizadas, 

através de password apenas conhecida pelo 

próprio. Não deve ser permitido o acesso de 

terceiros a esta password nem a mesma deverá ser 

guardada sob qualquer forma; 

 

40. A Tesouraria confere, antes da autorização 

para pagamento ser aprovada, confere que a 

entidade possui a sua situação regularizada através 

da consulta das certidões de não dívida válidas, e 

que não existe qualquer outra situação que impeça 

o pagamento (exemplo: disputas com a entidade); 

Esta verificação é confirmada na autorização para 

pagamento; 

 

41. A Tesouraria, antes da autorização para 

pagamento ser aprovada, confere os dados 

utilizados para o pagamento (exemplo: NIB), com o 

respetivo suporte; No caso do pagamento ser 

automático, não deve ser possível efetuar a 

alteração de dados para pagamento após a 

aprovação  da ordem  de pagamento; O sistema de  

CDGFP 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Controlo e Planeamento da Tesouraria 

(Cont.). 

14. Pagamentos Indevidos a Fornecedores (Cont.). 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

dados Mestre encontra-se devidamente 

restringido e só poderá ser modificado pela 

contabilidade (Fornecedores); Todas as alterações 

efetuadas são regularmente conferidas por 

pessoas diferentes com os documentos de 

suporte; Esta verificação é confirmada na 

autorização para pagamento. 

 

CDGFP 

15. Pagamentos não registados ou registados pelo 

valor errado. 

42. Implementar medidas que visem assegurar o 

cumprimento das normas constantes do MCI, no 

que a esta matéria respeita; 

 

43. Para além dos registos em conta de terceiros e 

de disponibilidades por parte da Contabilidade e 

Tesouraria, respetivamente, instituir a criação de 

conta de controlo em que se registem, 

diariamente, por parte da Contabilidade, todos os 

movimentos que originem pagamentos, e por 

parte da Tesouraria, os pagamentos efetivamente 

processados em cada dia;  

 

No final de cada dia é verificado, por elemento da 

Contabilidade, sujeito a rotatividade, se esta conta 

se encontra saldada, sendo que qualquer 

discrepância é investigada entre os Serviços 

intervenientes. 

 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           1
7

8 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Controlo e Planeamento da Tesouraria 

(Cont.) 

 

16. Movimentações Indevidas nas contas bancárias.  

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

44. O acesso ao sistema de pagamento eletrónico 

deverá ser exclusivamente permitido a pessoas 

autorizadas; A movimentação da conta bancária 

deverá ser realizada com, pelo menos, duas 

assinaturas autorizadas; 

 

45. Aplicação rigorosa do MCI; 

 

46. Verificação semestral das listas de assinaturas 

autorizadas nas entidades bancárias, verificando se 

as mesmas estão conforme as listas de assinaturas 

autorizadas; 

 

47. Os encargos bancários deverão ser validados 

mensalmente pela contabilidade, por comparação 

com os por esta apurados, com a informação 

recebida da Tesouraria, a qual será 

correspondente ao débito efetivamente incorrido; 

 

As diferenças constatadas deverão ser analisadas e 

justificadas pela Tesouraria; 

 

Trimestralmente deverão ser comparados os 

diversos custos unitários cobrados e aprovada a 

entidade bancária por onde se efetuará cada um 

dos tipos de operações previstas. 

CDGFP 

 

17. Sobrecarga dos encargos bancários. 

Moderado 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Controlo e Planeamento da Tesouraria 

(Cont.). 

 

18. Desvio de Fundos Caixa ou Incorreção nos 

Valores do Caixa. 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

48. Aplicação do MCI, designadamente no que 

respeita à guarda de valores em cofre com acesso 

restrito; 

 

49. Diariamente é efetuada folha de caixa, que 

deve ser revista por pessoa independente 

responsável pela guarda de valores; 

 

50. Mensalmente é efetuada contagem de caixa 

por pessoa diferente da responsável pela guarda 

de valores e, semestralmente, é realizada 

contagem sem aviso prévio. 

 

CDGFP 
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Departamento
dos

Serviços Centrais 

DSC

Divisão
de Gestão de Recursos

Humanos

DGRH

Divisão
de Gestão Financeira

e Patrimonial

DGFP

Divisão
de Aprovisionamento

DA

Divisão
de Gestão Comercial

e Informação ao Público

DGCIP

Divisão
de Apoio Geral

DAG

MISSÃO: 
Colocar à disposição de toda a Estrutura dos SMASLoures, bens materiais e serviços, de forma económica, eficaz e eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Contratação pública de bens, de serviços e 

de empreitadas. 

1. Utilização sistemática do ajuste direto com convite 

apenas a uma empresa. Frequente 

Moderado 

1. Instituir como regra geral, o convite a, pelo 

menos três empresas, em procedimentos de valor 

superior a €5.000,00. 

CDA 

2. Privilegiar um número reduzido de empresas. 
Muito 

Frequente 

2. Diversificar ao máximo as empresas convidadas 

utilizando um sistema de rotatividade. 

3. Peças dos procedimentos em desconformidade 

com a lei (CCP). Frequente 

Elevado 

3. Intensificar a formação em contratação pública, 

nomeadamente, entre outros, na elaboração dos 

fatores integrantes do critério de adjudicação. 

4. Não cumprimento das regras legais nos 

procedimentos pré-contratuais. 
Pouco 

Frequente 

4. Elaboração de Manual de Procedimentos. 

5. Erros continuados na avaliação das propostas 

pelos júris dos procedimentos. Moderado 
5. Implementar um sistema de rotatividade na 

constituição dos júris. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Gestão de Armazéns. 6. Deficiente receção dos bens adquiridos. 
Pouco 

Frequente 

Moderado 

6. Ser efetuado por dois trabalhadores e em 

sistema de rotatividade. 

CDA 

7. Apropriação ou utilização indevida dos bens de 

armazém. 

Muito 

Frequente 

7. Reforçar os mecanismos de controlo interno das 

requisições efetuadas ao armazém. 

 

Instituir a realização de verificações físicas 

periódicas às existências. Confronto do stock físico 

com o stock teórico. 

 

Cada UO deverá possuir a sua própria 

ferramentaria, não partilhando a responsabilidade 

com outras. 
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Departamento
dos

Serviços Centrais 

DSC

Divisão
de Gestão de Recursos

Humanos

DGRH

Divisão
de Gestão Financeira

e Patrimonial

DGFP

Divisão
de Aprovisionamento

DA

Divisão
de Gestão Comercial

e Informação ao Público

DGCIP

Divisão
de Apoio Geral

DAG

MISSÃO: 

Assegurar o ciclo comerciai, nomeadamente o atendimento, leitura, faturação, cobrança, controlo de cobrança e gestão da dívida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Celebração de contratos de abastecimento 

de água.  

1. Inexistência de garantia de registo da totalidade 

de pedidos de celebração de contratos. Pouco 
Frequente 

Moderado 

1. Cruzamento diário da informação extraída do 

sistema informático com a listagem de processos 

recebidos. 

CDGCIP 

2. Contratação com tarifa diversa da do destino de 

consumo. 

Frequente 

2. Verificação da exatidão dos dados através da 

conferência dos documentos para contrato com os 

dos registos informáticos. 

 

3. Celebração de contrato para os quais não existe 

título de utilização. 

3. Verificação sistemática de requisitos para 

celebração de contratos. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

2. Processamento e correção de faturação. 4. Erro no carregamento de dados/leituras; 

 

 

5. Faturação por estimativa; 

 

 

 

6. Favorecimento por via da emissão de Notas de 

Crédito: 

 

6.1. Alteração do valor a creditar; 

 

6.2. Ausência de fundamentação; 

 

6.3. Emissão para além do limite de competências. 

 

Frequente Moderado 

4. Validação dos dados introduzidos/leitura por 

funcionário diferente do executante; 

 

5. Atualização sistemática do histórico de 

consumos por forma a garantir margens reduzidas 

de dispersão de estimativas; 

 

6. A leitura que origina o acerto deve ser validada 

por funcionário diferente do executante – 

segregação de funções; 

 

 

 

 

7. Verificar os limites de competências na emissão 

das notas de crédito. 

 

CDGCIP 
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Departamento
dos

Serviços Centrais 

DSC

Divisão
de Gestão de Recursos

Humanos

DGRH

Divisão
de Gestão Financeira

e Patrimonial

DGFP

Divisão
de Aprovisionamento

DA

Divisão
de Gestão Comercial

e Informação ao Público

DGCIP

Divisão
de Apoio Geral

DAG

MISSÃO: 

Garantir a gestão do expediente e arquivo, assegurar os sistemas de comunicação, informação, segurança e limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Garantir a entrada e saída de documentos, o 
seu registo, classificação, organização e 
arquivo. 

1. Recurso sistemático ao procedimento de "Ajuste 

Direto Regime Simplificado" para prover a situações 

urgentes, resultante de planeamento deficitário ou 

inexistente. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Promover a articulação e harmonização interna 

de planeamento e planificação atempada de 

necessidades. 

CDAG 

2. Assegurar os serviços de comunicações, 
segurança, e limpeza de instalações. 
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Setor Jurídico

SJ

MISSÃO: 
Apoio e representação jurídica aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Propositura e contestações judiciais; 

Elaboração de pareceres; Processos 

disciplinares; Processos de contraordenação. 

1. Eventual favorecimento na emissão de pareceres. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Sensibilização para as consequências da 

corrupção e infrações conexas; diversificação dos 

emitentes dos pareceres. 
DD/CSJ 
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Setor
de Comunicação

Institucional e Imagem

SCII
MISSÃO: 
Promover a imagem institucional dos SMASLoures. 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Realizar campanhas de sensibilização 

ambiental externas e internas. Prestar 

informações gerais a entidades e a clientes no 

âmbito da interrupção de serviços. 

 

2. Gestão de conteúdos da intranet e da 

internet. 

 

3. Dar resposta a toda a estrutura no que 

concerne a solicitações do âmbito do design e 

audiovisual ou outras. 

 

4. Dar cumprimento aos Planos de 

Comunicação. Estabelecer contactos com a 

comunicação social no âmbito da notícia. 

Realização de anúncios. Realizar consultas de 

materiais gráficos a empresas. 

1. Recurso sistemático ao procedimento de "Ajuste 

Direto Regime Simplificado" para prover a situações 

urgentes, resultante de planeamento deficitário ou 

inexistente. 

Frequente Reduzido 

1. Promover a articulação e harmonização interna 

de planeamento e planificação atempada de 

necessidades. 

DD/CSCII 
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ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DA GESLOURES – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M. 

(Aprovado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07 de setembro de 2006) 
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IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ATIVIDADE, DOS RISCOS DE GESTÃO, DE CORRUPÇÃO 

E INFRAÇÕES CONEXAS, DA FREQUÊNCIA E GRADAÇÃO DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E 

DOS RESPONSÁVEIS 
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Conselho
de 

Administração

CA

MISSÃO: 
Gestão de Equipamentos Sociais do Município de Loures, visando a prestação de um serviço de qualidade, dentro dos limites determinados pelos Estatutos 

 
 
 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Representar a empresa em juízo e fora dela. 

 

2. Convocar e presidir às reuniões do Conselho 

de Administração; Coordenar a atividade do 

órgão. 

 

3. Assegurar a execução das deliberações; 

Assegurar as relações da Empresa com o 

Município. 

 

4. Exercer outras competências atribuídas por 

Lei ou pelos estatutos ou ainda delegadas por 

deliberação do Conselho de Administração. 

 

5. Gerir e promover o desenvolvimento da 

Empresa nos termos da Lei e dos Estatutos. 

 

6. Administrar o património. 

 

7. Constituir mandatários com os poderes que 

julgar convenientes, incluindo os de 

substabelecer. 

1. Estabelecer despacho por despesas de valor acima 

das suas competências. 

 

2. Favorecimento ilícito na Contratação 

Pública/Contratação de Recursos Humanos. 

 

3. Uso pessoal dos bens da Empresa. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Reforçar a aplicação das medidas e 

procedimentos constantes do Sistema de Controlo 

Interno; 

 

2. Realização de despesa acima das competências 

do PCA, carecem de prévia aprovação do Conselho 

de Administração; 

 

3. Manter grande rotatividade na nomeação do 

Júri; 

 

4. Instituir a verificação periódica dos bens sob a 

tutela do PCA, bem como o determinado no 

Sistema de Controlo Interno nesta matéria. 

PCA 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

8. Elaborar os instrumentos de gestão 

previsional, relatórios de gestão, relatório 

contas do exercício e demais documentos 

inerentes à gestão. 

 

9. Praticar os demais atos que lhe caibam nos 

termos da Lei, dos Estatutos, dos regulamentos 

da Empresa, ou derivem de deliberação da 

Câmara Municipal. 

 

10. Delegação de competências em qualquer 

dos membros do Conselho de Administração 

ou em titulares de cargos dirigentes da 

Empresa, com respetivo despacho e definindo 

em ata os limites e condições do seu exercício. 

 

11. Enquanto membro do Conselho de 

Administração - Adquirir, alienar e onerar 

direitos ou bens móveis e imóveis; Estabelecer 

a organização técnico-administrativa da 

Empresa e as normas do seu funcionamento 

interno, designadamente em matéria de 

pessoal e da sua remuneração e demais 

regalias. 

 

12. Acompanhamento da gestão e 

desenvolvimento da Empresa nos termos da 

Lei e dos Estatutos, designadamente em 

matéria de pessoal e da sua remuneração e 

demais regalias. 

 

 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

 

PCA 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

13. Aprovar a organização técnico-

administrativa da empresa e as normas de 

funcionamento interno, designadamente em 

matéria de pessoal da sua remuneração e 

demais regalias. 

 

14. Aprovar os instrumentos de gestão 

previsional, relatórios de gestão, relatório 

contas do exercício e demais documentos 

inerentes à gestão. 

 

15. Praticar os demais atos que lhe caibam nos 

termos da Lei, dos Estatutos, dos regulamentos 

da Empresa, ou derivem de deliberação da 

Câmara Municipal. 

 

16. Delegar competências em qualquer dos 

seus membros ou em titulares de cargos 

dirigentes da Empresa, definindo em ata os 

limites e condições do seu exercício; 

Desempenham as funções que especialmente 

lhe sejam cometidas pelo Presidente do 

Conselho de Administração. 

 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

 

PCA 
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Fiscal Único

FU
MISSÃO: 
Fiscalizar a empresa de conformidade do estatuído em termos legais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Fiscalizar a ação do Conselho de 

Administração. 

 

2. Verificar a regularidade dos livros, registos 

contabilísticos e documentos que lhes servem 

de suporte. 

 

3. Participar aos órgãos competentes as 

irregularidades, bem como os factos, que 

considere reveladores de graves dificuldades 

na persecução do objeto da Empresa. 

 

4. Proceder à verificação dos valores 

patrimoniais da empresa ou por ela recebidos 

em garantia, depósito e ou a outro título. 

 

5. Pronunciar-se sobre qualquer assunto de 

interesse para a Empresa, a solicitação do 

Conselho de Administração. 

 

6. Emitir parecer sobre os instrumentos de 

gestão previsional, bem como, sobre o 

relatório do Conselho de Administração e 

contas do exercício. 

 

1. Erro na verificação dos documentos de prestação 

de contas. 

 

2. Não participação aos órgãos competentes as 

irregularidades detetadas. 

Pouco 

Frequente 
Moderado 

1. Realização de auditorias semestrais. 

FU 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

7. Emitir parecer sobre o valor de eventuais 

indemnizações compensatórias a receber pela 

Empresa. 

 

8. Emitir a Certificação Legal das Contas; 

Exercer outra função que por lei lhe caiba. 

 
Pouco 

Frequente 
Moderado  FU 
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Departamento
Financeiro

DF

Contabilidade
e Fiscalidade

CF

Tesouraria

TESOU

Aprovisonamento
e Facturação

AF

MISSÃO: 
Colaborar com a Administração na gestão económica/financeira da Empresa. 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Propor a aquisição de equipamento e 

materiais e a admissão de pessoal necessário 

ao bom funcionamento dos serviços e executar 

outras tarefas necessárias ao bom 

desempenho da função. 

 

2. Realizar Contratação Pública. 

1. Contratação Pública - Ausência de rotatividade 

dos fornecedores a convidar. 
Pouco 

Frequente 

Elevado 

 

1. Manutenção da base de dados de Fornecedores 

com identificação das adjudicações efetuadas; 

 

2. Instituir, sempre que possível, a rotatividade de 

entidades a convidar. 

CDF 

2. Contratação Pública - Não apresentação, pelos 

concorrentes, de toda a documentação. 

Frequente 

 

3. Melhoramento do Sistema de Gestão 

Documental, por via da implementação de 

verificação através de check-list. Manutenção do 

reforço das diretrizes quanto aos procedimentos. 

 

3. Contratação Pública – Deficiente controlo das 

atividades pré-contratuais. 

4. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno. 

4. Contratação Pública - Escolha indevida do 

procedimento a aplicar no processo. 
Pouco 

Frequente 

 

5. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno/Regulamento de realização de 

despesas. 

5. Contratação Pública – Favorecimento resultante 

da reduzida rotatividade dos membros do Júri do 

procedimento. 
Moderado 

6. Maior rotatividade, apesar de condicionada à 

estrutura da Empresa. 
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MISSÃO: 
Colaborar com a Chefia de Departamento e Técnico Oficial de Contas garantindo a correção do tratamento. 

Departamento
Financeiro

DF

Contabilidade
e Fiscalidade

CF

Tesouraria

TESOU

Aprovisonamento
e Faturação

AF

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Executar tarefas de apoio à contabilidade 

geral da empresa, nomeadamente, analisa, 

classificar e tratar contabilisticamente toda a 

documentação. 

 

2. Elaborar relatórios de evolução da situação 

contabilística da Empresa. 

 

3. Preparar informação fiscal (impostos). 

 

4. Manter atualizado o inventário de bens 

existente na Empresa. 

1. Tratamento inadequado dos documentos 

contabilísticos. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno. 

CCF 
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MISSÃO: 
Colaborar com a Chefia de Departamento no bom funcionamento do Serviço de Tesouraria. 

Departamento
Financeiro

DF

Contabilidade
e Fiscalidade

CF

Tesouraria

TESOU

Aprovisonamento
e Faturação

AF

 

 

 

 

  

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Elaboração de mapas de bancos, 

lançamento e verificação de receitas do 

Serviço de Atenção ao Cliente, elaboração de 

planos de pagamentos e emissão dos 

respetivos cheques, verificando a situação 

contributiva e tributária dos fornecedores. 

 

2. Emissão de recibos dos clientes. 

1. Emissão de recibo sem recebimento. 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

1. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno. 

 

CTESOU 

2. Emissão indevida de cheque. 

3. Emissão de cheques em conta sem provisão. 2. Aumento do controlo e reconciliação bancária 

em sede de Tesouraria e Contabilidade. 

4. Pagamento a Fornecedores que não tenham a sua 

situação contributiva ou tributária regularizada. 

3. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno. Reforço das diretrizes quanto 

à liquidação. 
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MISSÃO: 
Colaborar com a Chefia de Departamento, na gestão do aprovisionamento da Empresa, bem como, efetuar a faturação a clientes institucionais 

Departamento
Financeiro

DF

Contabilidade
e Fiscalidade

CF

Tesouraria

TESOU

Aprovisonamento
e Facturação

AF

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Controlar a gestão do economato da 

Empresa. 

 

2. Registar as entradas e saídas de material, em 

suporte informático ou em papel, a fim de 

controlar as quantidades existentes. 

 

3. Efetuar o pedido de material preenchendo 

requisições ou outro tipo de documentação, 

com vista à reposição das faltas. 

 

1. Desvio de material. 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

1. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno. 

 

2. Foi criado espaço próprio de armazém e a 

gestão de stocks passou a ser efetuada na sua 

totalidade através de sistema informático, sendo 

possível efetuar inventários a qualquer momento. 

Existem duas contagens físicas aleatórias ao longo 

de todo o ano. 

CAF 

4. Rececionar o material verificando a sua 

conformidade com o pedido efetuado e 

assegura o armazenamento do mesmo. 

 

2. Faturação indevida ou omissão de faturação. 

Elevado 

3. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Emitir faturas a clientes institucionais. 

Colaborar no processo de pagamento por 

sistema de pagamento por débitos diretos. 

 

6. Efetuar consultas/convites no âmbito da 

contratação pública. 

3. Débitos diretos - Introdução de valor de cobrança 

inferior ao devido. 

 

 

 

Pouco 

Frequente 

 
Moderado 

 

 

4. Aplicação consistente e sistemática do Sistema 

de Controlo Interno. 

CAF 

4. Contratação Pública - Consultar sempre os 

mesmos Fornecedores. 

5. Manter a Base de Dados aleatória de 

rotatividade de Fornecedores consultados. 

5. Contratação Pública - Aceitação de concorrentes 

que não tenham entregue toda a documentação 

necessária ao processo de aquisição. Frequente 

6. Melhoria do Sistema de Gestão Documental, por 

via da implementação de verificação através de 

check-list. Manutenção do reforço das diretrizes 

quanto aos procedimentos. 
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Departamento
Técnico e Desportivo

DTD

Coordenação Técnica

CT

Técnicos Desportivos

TD

Nadadores Salvadores

NS

MISSÃO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

     CDTD 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           2
0

4 

Departamento
Técnico e Desportivo

DTD

Coordenação Técnica

CT

Técnicos Desportivos

TD

Nadadores Salvadores

NS

MISSÃO: 
Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas. Coordenação da atividade dos Técnicos Desportivos e dos Nadadores Salvadores. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Coordenar, organizar, selecionar, avaliar e 

garantir a aplicação da metodologia e das 

normas pedagógicas inerentes ao processo de 

ensino/aprendizagem e aperfeiçoamento das 

atividades desportivas. 

 

2. Zelar pelo cumprimento dos programas 

definidos para os níveis de ensino; analisar e 

reformular a composição das aulas. 

 

3. Definir os horários dos níveis de ensino e a 

correta gestão dos espaços. 

 

4. Propor a aquisição do material pedagógico 

considerado fundamental no suporte à 

realização das aulas propondo igualmente as 

reformulações consideradas importantes para 

melhorar a gestão das atividades. 

1. Contratação Pública - propostas de aquisição de 

material pedagógico sem planificação. 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

1. Instituir mecanismos de planificação de 

aquisição de bens. 

CCT 

2. Favorecimento por não rotatividade de elementos 

do Júri processo de recrutamento. 

Elevado 

 

2. Rotatividade dos elementos de júris; 

 

3. Garantir a inexistência de situações de 

impedimento na composição de júris. 

 

3. Contratação indevida de serviços. 4. Avaliar e fundamentar a efetiva necessidade da 

contratação do serviço. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

5. Dinamizar as iniciativas julgadas 

convenientes e oportunas para a divulgação 

das atividades desenvolvidas na Gesloures; Júri 

no processo de recrutamento de técnicos 

desportivos. 

 

 

 

Pouco 

Frequente 
Elevado  CCT 
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Departamento
Técnico e Desportivo

DTD

Coordenação Técnica

CT

Técnicos Desportivos

TD

Nadadores Salvadores

NS

MISSÃO: 
Planear, executar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem. Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Planear, organizar, executar e avaliar o 

processo ensino / aprendizagem segundo as 

normas metodológicas, éticas e deontológicas 

que regem a função docente na Empresa. 

1. Permitir a prática desportiva a utentes não 

inscritos na atividade. 
Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Distribuição de listas atualizadas dos utentes. 

CTD 
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Departamento
Técnico e Desportivo

DTD

Coordenação Técnica

CT

Técnicos Desportivos

TD

Nadadores Salvadores

NS
MISSÃO: 
Garantir a segurança de todos os utilizadores do plano de água na modalidade de Utilização Livre. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Responsável pela segurança dos utentes 

dentro da água das piscinas vigiadas, devendo 

para o efeito estar e manter-se devidamente 

habilitado para a execução das suas funções. 

 

2. Prevenir situações de risco, socorrer utentes 

em risco de afogamento, prestar os primeiros 

socorros. 

 

3. Responsável por manter boas condições 

físicas. 

 

4. Cooperar com os demais trabalhadores na 

preparação das instalações e equipamentos 

para o seu normal funcionamento. 

 

1. Permitir a prática desportiva a utentes não 

inscritos na atividade. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Distribuição de listas atualizadas dos utentes. 

CNS 
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Departamento
Operacional de Manutenção

e Conservação
de Equipamentos

DOMCE

Chefe de Serviços

CS

Encarregados

ENC

Trabalhadores de Apoio

TA

Trabalhadores de Limpeza

TL

MISSÃO: 
Gestão Operacional das instalações desportivas a cargo da Gesloures. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscina 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Estudar, organizar, dirigir e coordenar, sob a 

orientação da administração, as atividades que 

lhe são próprias. 

 

2. Exercer, dentro do departamento que chefia 

e nos limites da sua competência, funções de 

direção, orientação e fiscalização do pessoal 

sob as suas ordens e de planeamento das 

atividades do departamento, segundo as 

orientações e fins definidos. 

 

3. Propor a aquisição de equipamentos e 

materiais e a admissão de pessoal necessário 

ao bom funcionamento dos serviços e executar 

outras tarefas necessárias ao bom 

desempenho da função. 

 

1. Contratação Pública - Propostas de aquisição de 

produtos sem planificação. 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

1. Instituir mecanismos de planificação de 

aquisição de bens. 

CDOMCE 

2. Júri do processo de recrutamento. 

Elevado 

 

2. Rotatividade dos elementos do júri; 

 

3. Garantir a inexistência de situações de 

impedimento na composição do júri. 

 

3. Júri do processo de aquisição de material. 4. Avaliar e fundamentar a efetiva necessidade da 

contratação do serviço. 
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Departamento
Operacional de Manutenção

e Conservação
de Equipamentos

DOMCE

Chefe de Serviços

CS

Encarregados

ENC

Trabalhadores de Apoio

TA

Trabalhadores de Limpeza

TL

MISSÃO: 
Garantir o bom funcionamento operacional das instalações sob a sua responsabilidade. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Coordenar, dirigir e controlar, sob 

orientação do seu superior hierárquico, o 

trabalho inerente ao normal funcionamento 

dos equipamentos, geridos pela empresa, bem 

como o pessoal sobre a sua dependência 

hierárquica. 

 

2. Controlar a qualidade das águas. 

 

3. Propor a aquisição de equipamentos de 

manutenção, produtos químicos, limpeza. 

 

4. Adquirir pequenos materiais de desgaste 

rápido afetos ao normal funcionamento da 

instalação. 

 

5. Gerir o inventário dos materiais a seu cargo. 

 

6. Guarda de valores em cofre SAC/DOMCE. 

1. Guarda de valores em cofre. 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

1. Conferir fisicamente os valores em guarda, pela 

chefia, por períodos aleatórios não superiores a 

um mês. 

 

CS 

2. Guarda de fundo fixo em cofre individual. 

Moderado 

3. Gestão de inventário. 

Elevado 

2. Manutenção da atualização do inventário e o 

registo de transferências. 

 

3. Instituição de contagens físicas aleatórias de 

periodicidade regular. 
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Departamento
Operacional de Manutenção

e Conservação
de Equipamentos

DOMCE

Chefe de Serviços

CS

Encarregados

ENC

Trabalhadores de Apoio

TA

Trabalhadores de Limpeza

TL

MISSÃO: 
Executar todas as tarefas operacionais, de forma a garantir o normal funcionamento das instalações. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Dirigir e coordenar, sob orientação do seu 

superior hierárquico, as atividades dos 

trabalhadores de apoio e de limpeza, sendo 

responsável pela boa execução das tarefas a 

cargo daqueles profissionais. 

 

2. Operar com os diversos equipamentos e 

materiais indispensáveis ao bom 

funcionamento das instalações, 

nomeadamente, execução de todos os 

procedimentos relativos á qualidade das águas, 

manutenção e conservação dos equipamentos. 

Cumprimento de regras e orientações 

formalmente instituídas. 

1. Desvio de material. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Manter atualizada a ficha de inventário de 

existências, efetuando contagens físicas aleatórias, 

periódicas, pelos encarregados com 

acompanhamento do serviço de 

aprovisionamento. 

CENC 
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Departamento
Operacional de Manutenção

e Conservação
de Equipamentos

DOMCE

Chefe de Serviços

CS

Encarregados

ENC

Trabalhadores de Apoio

TA

Trabalhadores de Limpeza

TL

MISSÃO: 
Executar todas as tarefas operacionais, de forma a garantir o normal funcionamento dos instalações. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Cuidar da limpeza da secção. 

 

2. Vigiar as instalações zelando pela sua boa 

utilização. 

 

3. Fazer cumprir os quadros normativos de 

utilização dos equipamentos, nomeadamente 

quanto às regras de higiene e segurança. 

 

4. Orientar os utentes na sua movimentação 

nas instalações e prestar o apoio necessário na 

sua utilização, quando situações particulares o 

justifiquem, sob orientação superior. Proceder 

a pequenos trabalhos de manutenção e 

conservação tendentes ao normal 

funcionamento dos equipamentos; Executar os 

procedimentos relativos ao tratamento das 

águas. 

1. Desvio de material. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Manter atualizada a ficha de inventário de stock 

de existências, efetuando contagens físicas 

aleatórias, periódicas, pela chefia com 

acompanhamento do serviço de 

aprovisionamento. 

CTA 
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Departamento
Operacional de Manutenção

e Conservação
de Equipamentos

DOMCE

Chefe de Serviços

CS

Encarregados

ENC

Trabalhadores de Apoio

TA

Trabalhadores de Limpeza

TL

MISSÃO: 
Manter a higienização de todas as instalações. e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 
 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Executar o serviço de limpeza das 

instalações administrativas e das instalações 

gerais da empresa. 

1. Desvio de material. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Manter atualizada a ficha de inventário de 

existências, efetuando contagens físicas aleatórias, 

periódicas, pela chefia ou pelo serviço de 

aprovisionamento com acompanhamento do 

serviço de aprovisionamento. 

 

CTL 
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Departamento
de Administração

DADM

Expediente

EXP

Motorista

MOT

Recursos Humanos

RH
MISSÃO: 
Colaborar com a Administração na gestão administrativa e de recursos humanos. Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas. 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Estudar, organizar, dirigir e coordenar, sob a 

orientação do seu superior hierárquico, no seu 

departamento, as atividades que lhe são 

próprias. 

 

2. Exercer, dentro do departamento que chefia 

e nos limites da sua competência, funções de 

direção, orientação e fiscalização do pessoal 

sob as suas ordens e de planeamento das 

atividades do departamento, segundo as 

orientações e fins definidos. 

 

3. Propor a aquisição de equipamentos e 

materiais, e a admissão de pessoal necessários 

ao bom funcionamento dos serviços e executar 

outras tarefas necessárias ao bom 

desempenho da função. 

1. Processo de Recrutamento - Ausência de critérios 

claros na abertura de processos de recrutamento. 

 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

1. Maior definição dos critérios de requisitos das 

vagas a preencher; 

 

2. Grelha uniforme de avaliação curricular e de 

entrevista. 

 

CDADM 

2. Abertura indevida de concursos. 3. Maior rigor na avaliação de necessidades com 

obrigatoriedade de fundamentação clara e 

objetiva do lançamento de procedimento 

concursal. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

4. Elaboração de mapas e guias necessários ao 

cumprimento das obrigações legais, 

nomeadamente, IRS e Segurança Social. 

2. Abertura indevida de concursos (Cont.). 
Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

3. Maior rigor na avaliação de necessidades com 

obrigatoriedade de fundamentação clara e 

objetiva do lançamento de procedimento 

concursal (Cont.) 

CDAM 
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Departamento
de Administração

DADM

Expediente

EXP

Motorista

MOT

Recursos Humanos

RH

MISSÃO: 
Tratamento do expediente e arquivo geral da Empresa. 
Gestão e to dos planos de água das piscinas Gestão e planeamento dos planos de água das piscinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Proceder ao registo de entrada e saída de 

todo o expediente dirigido à Empresa. Elaborar 

o arquivo geral. 

 

1. Contratação Pública - Data de entrada adulterada 

na receção de propostas. Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Desenvolvimento de sistema de registo de 

correspondência. 
CEXP 
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Departamento
de Administração

DADM

Expediente

EXP

Motorista

MOT

Recursos Humanos

RH
MISSÃO: 
Condução dos veículos da Empresa e realização de serviço externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Condução de veículos automóveis, 

competindo-lhe ainda zelar pela boa 

conservação e limpeza do veículo, bem como 

do seu estado operacional. 

 

2. Assegurar o transporte de pessoas, valores, 

entrega de materiais e documentos entre os 

vários equipamentos que a Empresa 

administra, bem como a terceiros. 

 

1. Transporte de valores. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Instituir procedimentos que visem garantir a 

segurança no transporte de valores, 

designadamente através do acondicionamento 

adequado e não percetível para o exterior; 

 

2. Efetuar percursos diferenciados por forma a não 

criar rotinas facilmente identificáveis. 

 

CMOT 

2. Utilização indevida das viaturas. 

Frequente Moderado 

3. Validação das deslocações efetuadas através do 

registo de quilómetros, em livro próprio para o 

efeito, com identificação do condutor. 

 

 



   

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

 

2
1

7
 

Departamento
de Administração

DADM

Expediente

EXP

Motorista

MOT

Recursos Humanos

RHMISSÃO: 
Apoio administrativo à gestão de recursos humanos. 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Executar tarefas administrativas de apoio à 

gestão de recursos humanos. 

 

2. Registar e conferir os dados relativos à 

assiduidade do pessoal, processamento de 

vencimentos, efetuando os cálculos 

necessários à determinação dos valores de 

abonos, descontos e montante líquido a 

receber. 

 

3. Atualizar a informação dos processos 

individuais do pessoal, nomeadamente dados 

referentes a dotações, promoções e 

reconversões. 

 

4. Reunir a documentação relativa aos 

processos de recrutamento, seleção e 

admissão de pessoal e efetuar os contactos 

necessários. 

1. Processamento indevido de remunerações e 

outros abonos. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Conferência mensal dos valores processados, 

pela Chefia do DADM. 

CRH 
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Gabinete
de 

Informática

GINF

MISSÃO: 
Manter e operacionalizar todo o software contratado, nos postos de trabalho. 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Proceder a testes para verificar a validade do 

programa. 

 

2. Elaborar manuais de operações e rotina, 

bem como de procedimentos de segurança. 

 

3. Gerir o(s) sistemas(s) informático(s). 

 

4. Examinar os dados obtidos, determinando 

qual a informação a ser recolhida, com que 

periodicidade e em que ponto do seu circuito, 

bem como, a forma e frequência com que 

devem ser apresentados os resultados. 

 

5. Efetuar testes a fim de certificar se o 

tratamento automático da informação se 

adapta aos fins em vista, e caso contrário, 

introduzir as modificações necessárias. 

 

6. Coordenar os trabalhos das pessoas 

encarregadas de executar as fases sucessivas 

das operações de análise do problema. 

1. Contratação Pública – favorecimento na 

contratação pública de aquisição de material 

informático e consumíveis; 

 

 

 

2. Ausência de planificação de aquisições. 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

 

1. Reforçar a fundamentação da escolha dos 

procedimentos, da seleção de entidades a convidar 

e apreciação de propostas, de conformidade com 

os preceitos legais em vigor; 

 

2. Instituir mecanismos de planificação de 

aquisição de bens. 

CGINF 
3.  Guarda de fundo fixo em cofre individual. 3. Conferir fisicamente os valores em guarda, pela 

chefia, por períodos aleatórios não superiores a 

um mês. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

7. Dirigir e coordenar a instalação de sistemas 

de tratamento automático de informação. 

 

8. Parametrização do Sistema Informático. 

 

9. Executar Cópias de segurança diárias, com 

guarda em cofre. 

3. Guarda de fundo fixo em cofre individual (Cont.). 

Pouco 

Frequente 

 

Moderado 

 

3. Conferir fisicamente os valores em guarda, pela 

chefia, por períodos aleatórios não superiores a 

um mês (Cont.). 

 
CGINF 
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Área Comercial

AC

Serviço 
de Atenção ao Cliente

SAC

Área
de Marketing

AM

MISSÃO: 
Garantir todo o Atendimento pessoal e telefónico da Empresa e a satisfação do cliente. 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Proceder ao tratamento adequado de toda a 

correspondência, valores e materiais. 

 

2. Preparar, juntar e ordenar elementos para 

consulta. 

 

3. Efetuar cálculos diversos. 

 

4. Efetuar minutas, dactilografar e arquivar 

expediente, utilizando para o efeito meios 

tecnológicos adequados ao desempenho das  

funções. 

 

5. Proceder à faturação e cobrança de valores, 

elaborar protocolos de receita, assegurar 

serviços de atendimento e receção, pessoal e 

telefónico, inerentes ao normal funcionamento 

da Empresa. 

1. Receber valor monetário sem entrega de recibo ao 

cliente. 

Pouco 

Frequente 

 

Elevado 

 

1. Reforçar a aplicação das medidas e 

procedimentos constantes do Sistema de Controlo 

Interno, de modo consistente e sistemático. 

 

CSAC 

2. Permitir a prática de forma gratuita a utentes. 

3. Alterar valores de cobrança. 

4. Assalto às secretarias. 2. Reforçar a aplicação das medidas e 

procedimentos constantes do Sistema de Controlo 

Interno, de modo consistente e sistemático; 

  

3. Instituir a manutenção de valores reduzidos nos 

postos de cobrança, bem como o depósito diário 

de valores arrecadados. 
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Área Comercial

AC

Serviço 
de Atenção ao Cliente

SAC

Área
de Marketing

AM
MISSÃO: 
Gerir a estratégia de Marketing da Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Atuar nas diversas áreas de marketing, 

pondo em prática as decisões da 

Administração, nomeadamente na elaboração 

dos planos de marketing e desenvolvendo 

ações com o intuito de promover a imagem 

para o exterior da instituição na qual está 

inserido. 

 

1. Desvio de valores provenientes de  patrocínios. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Validação e conferência dos valores 

contratualizados, em protocolos, contratos ou 

outros, provenientes de patrocínios com os 

registados contabilisticamente e os efetivamente 

arrecadados. 
CAM 
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Secretariado
do

Conselho Administração

MISSÃO: 
Assegurar todo o Secretariado do Conselho Administração. 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Secretariado especifico da administração da 

Empresa. 

 

2. Compete-lhe, entre outras, as seguintes 

funções: redigir atas das reuniões de trabalho; 

assegurar, por sua própria iniciativa, o trabalho 

de rotina diária do gabinete, gerir a agenda da 

administração, estabelecer os contactos 

internos e externos determinados pela 

administração, realizar o registo de 

expediente, bem como controlar os valores em 

caixa e os fundos fixos atribuídos às diversas 

UO. 

 

1. Guarda de valores em caixa e nos Fundos Fixos. 

Pouco 

Frequente 
Elevado 

1. Conferir fisicamente os valores arrecadados e 

em guarda pelas diversas Unidades Orgânicas, por 

períodos aleatórios não superiores a um mês. 

 

CSECRET 
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ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DA LOURES PARQUE – EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M. 

(Aprovado em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de junho de 2011;  Ata nº 10) 
 

 

 
 
 
 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

           2
2

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

227 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ATIVIDADE, DOS RISCOS DE GESTÃO, DE CORRUPÇÃO 

E INFRAÇÕES CONEXAS, DA FREQUÊNCIA E GRADAÇÃO DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E 

DOS RESPONSÁVEIS 
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Conselho de 
Administração

CA

Direcção
Administrativa e Técnica

DAT

Direcção 
de Fiscalização

DF

MISSÃO: 
Gerir a empresa nos termos da lei e dos estatutos, que tem por objetivo a construção, gestão, exploração, manutenção e concessão de zonas de estacionamento e a promoção do desenvolvimento do Município de 
Loures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gestão da Empresa. 1. Quebra dos deveres éticos e legais. 
Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Segregação de funções e reforço das medidas de 

controlo das UO; 

 

2. Declaração de conflito de interesses. 

PCA 

 

Serviço de Contra Ordenação 

Missão: Gestão do sistema de contra ordenações. 

2. Registo SIGA das Contra Ordenações. 2. Falha de procedimentos. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

3. Monitorização do sistema SIGA/ANSR e 

SOFTPARK. 

CSCO 3. Notificações das Contra Ordenações. 4. Mapas mensais de cruzamento de dados. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

Serviço de Contabilidade e Património 

Missão: Colaboração com o Conselho de Administração; Contabilidade e gestão do património. 

4. Faturação. 3. Desvio de dinheiros e valores. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

5. Supervisão pelo técnico de contas e PCA. 

CSCP 

5. Caixa e Tesouraria. 4. Desvio de dinheiro. 6. Folha de caixa diária e controlo mensal. 

6. Aprovisionamento. 5. Deficiente instrução na aquisição de bens. 7. Previa autorização de aquisição. 

7. Lançamento de movimentos contabilísticos. 6. Deficiente processamento. 8. Supervisão da atividade pelo PCA. 

8. Informação Contabilística. 7. Deficiente informação. 

 

Gabinete de Procedimentos Públicos 

Missão: Contratação Pública. 

9. Procedimentos de contratação pública. 8. Falha nos procedimentos. 
Pouco 

Frequente 
Reduzido 

9. Segregação de funções e supervisão do PCA. 

PCA 

  
  

 
 

Divisão de Apoio Jurídico 

Missão: Processos. 

10. Gestão de Processos. 9. Falhas legais. 
Pouco 

Frequente 
Reduzido 

10. Outsourcing. 

PCA 
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Conselho
de 

Administração

CA

Direcção
Administrativa e Técnica

DAT

Direcção 
de Fiscalização

DF

MISSÃO: 
Colaboração com o Conselho de Administração no âmbito dos recursos humanos e gestão de utentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Recursos Humanos. 1. Falha nos procedimentos. 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Nomeação de Júri, estabelecimento de pré-

requisitos pelo Conselho de Administração. 

DDAT 

 

2. Controlo de Assiduidade. 2. Deficiente informação. 2. Faltas, férias, escalas, previamente aceites pelo 

Conselho de Administração. 

3. Segurança e Higiene no trabalho. 3. Falha nos procedimentos. 3. Relatórios trimestrais. 

4. Gestão do Parque de Sacavém. 4. Desvio de valores. 4. Mapas mensais de dados. 

5. Gestão de utentes – Avenças, autorizações 

de estacionamento e dísticos de residentes. 

5. Desvio de valores, na falha de procedimentos e na 

aplicação do regulamento. 

5. Monitorização do sistema, mapas de controlo 

mensal de todas as situações e controlo por 

amostragem. 
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Conselho 
de 

Administração

CA

Direcção
Administrativa e Técnica

DAT

Direcção 
de Fiscalização

DF

MISSÃO: 
Colaboração com o Conselho de Administração na área da fiscalização e recolha de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis 

1. Gestão da fiscalização. 1. Quebra dos deveres legais; 

 

2. Falha nos procedimentos. 

 

Pouco 

Frequente 
Reduzido 

1. Mapa mensal com cruzamento de dados e um 

acompanhamento sistemático pelo PCA. 

DDF 

2. Serviço de Fiscalização – Fiscalização de 

estacionamento na via pública, bloqueamentos 

e remoções. 

3. Extravio de autos de contra ordenação; 

 

4. Extravio de dinheiros; 

 

5. Falha na aplicação de normas legais; 

 

6. Isenção e imparcialidade. 

 

2. Monitorização do sistema SOFTPARK; 

 

3. Mapas diários e mensais de dados; 

 

4. Controlo na segregação de funções. 

3. Recolha de coleta dos parcómetros. 7. Desvio de valores. 5. Acompanhamento das ações. 
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CONTROLO E MONITORIZAÇÃO  
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Num ambiente de constante mudança, de transformações profundas que ocorrem a 
ritmos rápidos, as organizações vêem-se, cada vez mais, confrontadas com a 
necessidade de introduzir e implementar mecanismos de controlo e de novos métodos 
de avaliação, procurando fazer face às exigências crescentes de modernização e 
racionalização das suas estruturas no intuito de prosseguir o aperfeiçoamento dos seus 
modelos de gestão, numa aposta clara no efetivo incremento dos níveis de rigor, de 
eficiência, de economia e de qualidade dos serviços prestados. 

in “Carta de Auditoria Interna”  
da Câmara Municipal de Loures 

 
 
 

O presente “Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e de 
Infrações Conexas”, do Município de Loures, que integra os Serviços da Câmara 
Municipal de Loures, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures e 
das Empresas Municipais Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais e Loures Parque 
– Empresa Municipal de Estacionamento, deverá ser objeto de controlo de validação, 
no sentido de se proceder à verificação e conformidade fatual da aplicação das 
medidas constantes do PPRGCIC e da sua aplicabilidade e eficácia. 
 
Assim, e para o efeito, torna-se necessário definir metodologia que vise concorrer para 
esse objetivo: 
 

• Os Dirigentes de cada Unidade Orgânica são responsáveis pela execução efetiva 
do PPRGCIC, na parte correspondente e nos termos das suas competências. 

 
Nesta conformidade devem, para o efeito, criar métodos, definir e implementar 
procedimentos que visem contribuir para assegurar o desenvolvimento e controlo 
das atividades, de forma adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda 
de ativos, a prevenção e deteção de situações de erro, não conformidade legal, 
ilegalidade ou fraude, garantindo a exatidão de registos, contabilísticos e outros, 
bem como os procedimentos de controlo a utilizar para atingir os objetivos 
definidos.  

 

• Compete ao DAI, através da DACG, resultante das suas atribuições e 
competências, de conformidade com o estabelecido no Despacho n.º 461/2011, 
de 07 de janeiro de 2011, realizar auditorias financeiras e de gestão, operacionais 
e de conformidade legal e regulamentar, às atividades e projetos desenvolvidos 
pelos Serviços da CMLoures, de acordo com plano de auditorias anual, 
previamente aprovado pelo Presidente da Câmara. 

 
Neste âmbito, a DACG deve proceder ao exame, análise e avaliação de atividades, 
projetos ou ações de relevante materialidade e/ou de risco, realizadas pelas UO da 
CMLoures, assente, entre outros, em critérios de economia, eficiência, eficácia, 
funcionamento e operacionalidade. 
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Como resultado das ações atrás mencionadas intui-se a clara, concisa, rigorosa e 
objetiva identificação e caracterização das atividades e a consequente produção de 
recomendações sobre medidas e ações corretivas que visem concorrer para a 
aplicação de práticas adequadas à boa gestão e, assim, se perspetive a melhoria do 
desempenho organizacional. 
 
Considerando as competências e atribuições da DACG, designadamente no que 
concerne ao acompanhamento da aplicação, aplicabilidade e ajustamento das medidas 
preconizadas no PPRGCIC, a atuação centra-se numa ótica de prestação de serviço à 
organização, visando acrescentar valor por via do contributo para a melhoria contínua 
das operações associadas, seja através da inclusão desta componente na realização de 
ações de auditoria interna bem como por via do estabelecimento de dois momentos 
de avaliação do estado e resultado(s) da sua  aplicação. 
 
Assim sendo o controlo  e monitorização do PPRGCIC, a realizar pela DACG, 
desenvolve-se do seguinte modo: 
 
 
1. Elaboração de Relatório de Progresso, desagregado por UO flexível, assente em 

Relatórios de Execução Semestral sobre a avaliação da adequação dos riscos 
identificados e da aplicação, aplicabilidade prática, constrangimentos, lacunas e 
resultado(s) da implementação das medidas preconizadas no PPRGCIC, a 
apresentar pelos Dirigentes das UO nucleares, através de meios desmaterializados 
em formato trabalhável (Excel), de conformidade com modelo da DACG a ser 
disponibilizado na página da intranet e da internet da CMLoures (vide Apêndice I). 

 

O Relatório de Execução mencionado deve ser remetido para o DAI/DACG, 
impreterivelmente, até 30 de setembro de cada ano económico, com os devidos 
ajustamentos no concernente aos SMASLoures e às Empresas Municipais, cujo 
envio deverá ser efetuado por parte dos Conselhos de Administração respetivos 
para o Presidente da Câmara Municipal; 

 

2. Apresentação de Relatório de Execução Anual, reportado a cada ano económico, a 
ser cumprida até 31 de Janeiro do ano seguinte, nos termos e condições indicadas 
em 1, de acordo com modelo da DACG (vide Apêndice II). 

 

Tendo por base o acima enunciado a DACG procede à elaboração do subsequente 
Relatório Final Anual, até final do mês de Fevereiro do ano seguinte a que respeita, 
suportado nos relatórios apresentados pelos Departamentos Municipais e Conselhos 
de Administração respetivos, bem como nas constatações, conclusões e aplicação de 
recomendações procedentes da realização de ações de Auditoria Interna, levadas a 
efeito no âmbito de plano de atividades anual. 
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O controlo e monitorização do PPRGCIC, refletido em Relatório Final Anual, integrará 
componente de avaliação sobre a aplicação do mesmo e a consequente formulação de 
propostas de atuação que visem mitigar riscos da existência de potenciais falhas e/ou 
ineficiências de controlo interno relevantes, admitindo-se por esta via a consideração 
de, eventual, necessidade da sua repristinação e republicação, ou, no limite, a sua 
revisão. 
 
Perspetiva-se, assim, que o PPRGCIC consubstancie documento de apoio e 
instrumento de gestão, de garantia e segurança para os órgãos e decisores das 
Entidades. 
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COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  
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Na sequência da deliberação de aprovação do presente PPRGCIC, deverão ser 
desenvolvidas ações de remessa ao Conselho de Prevenção da Corrupção e outros 
órgãos de superintendência, tutela e controlo, bem como de divulgação interna e 
externa, objetivando a ampla difusão do conhecimento do seu conteúdo, a serem 
asseguradas pelo DAI/DACG, designadamente através da: 
 
1. Disponibilização de documento integral nas páginas da intranet da CMLoures e 

dos SMASLoures; 
 
2. Colocação do mesmo nos sítios da CMLoures, dos SMASLoures e das Empresas 

Municipais Gesloures e Loures Parque; 
 
3. Difusão, pelos meios adequados, a todos os Trabalhadores a localização do acesso 

de disponibilização do PPRGCIC; 
 

4. Fomentar a realização de ações de sensibilização e esclarecimento. 
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NORMA REVOGATÓRIA E VIGÊNCIA 
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1. O PPRGCIC – Revisão de Dezembro de 2011, constitui-se como a primeira revisão 

do Plano, inicialmente aprovado em 23 de Dezembro de 2009; 

 

2. O presente PPRGCIC entra em vigor após decisão de aprovação por parte do 

Executivo Municipal, produzindo efeitos a partir dos trinta dias subsequentes à 

data da prática desse ato, revogando o anteriormente aprovado; 

 

3. Determina-se a obrigatoriedade de revisão do PPRGCIC, no mínimo, a cada triénio 

da sua vigência. 

Considerando que os processos de implementação, monitorização e avaliação 

deste tipo de instrumento de gestão integram, necessariamente, componentes 

variáveis e de natureza dinâmica, admite-se a possibilidade de consolidação e 

densificação do PPRGCIC, através do aprofundamento, da reflexão e da adequação 

do mesmo, por via do repristinar de ajustamentos relevantes e da consequente 

atualização e republicação anual do PPRGCIC. 

Caso a relevância das alterações o justificar admite-se a antecipação do período de 

revisão acima referido. 
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SIGLAS E NOTAÇÕES UTILIZADAS 

 

AC  Área Comercial 

AF  Aprovisionamento [Aprovisionamento e Faturação] 

AGIL  Apoio à Gestão Informatizada dos Licenciamentos (aplicação informática em utilização no DPGU e 

EMAUGI) 

AICEP  Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

AM  Marketing [Área de Marketing] 

ANMP  Associação Nacional de Municípios Portugueses 

ANSR  Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

AUGI  Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

CA  Conselho de Administração 

CAF  Chefe do Aprovisionamento [Aprovisionamento e Faturação] 

CAM  Chefe do Marketing [Área de Marketing] 

CCF  Chefe da Contabilidade e Fiscalidade 

CCP  Código dos Contratos Públicos 

CCT  Chefe da Coordenação Técnica 

CDA  Chefe do Departamento de Administração (Gesloures) 

CDA  Chefe da Divisão de Aprovisionamento (SMASLoures) 

CDAA  Chefe da Divisão de Abastecimento de Água 

CDACG  Chefe da Divisão de Auditoria e Controlo de Gestão 

CDAG  Chefe da Divisão de Apoio Geral 

CDAP  Chefe da Divisão de Apoio à Presidência 

CDAPI  Chefe da Divisão de Administração do Património Imobiliário 

CDAR  Chefe da Divisão de Águas Residuais 

CDARH  Chefe da Divisão de Administração dos Recursos Humanos 

CDASE  Chefe da Divisão de Acção Social Escolar 

CDATA  Chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo 

CDC  Chefe da Divisão de Contabilidade 

CDC  Chefe da Divisão de Cultura 
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CDCEC  Chefe da Divisão de Conservação de Equipamentos Coletivos 

CDCECEP  Chefe da Divisão de Construção de Equipamentos Coletivos e Espaços Públicos 

CDDCE  Chefe da Divisão de Desenvolvimento Curricular Educativo 

CDDEPE  Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Promoção do Emprego 

CDDJ  Chefe da Divisão de Desporto e Juventude 

CDE  Chefe da Divisão de Energia 

CDEVFDR  Chefe da Divisão de Espaços Verdes, Florestação e Desenvolvimento Rural 

CDF  Chefe do Departamento Financeiro (Gesloures) 

CDF  Chefe da Divisão de Fiscalização (SMASLoures) 

CDGAM  Chefe da Divisão de Gestão do Arquivo Municipal 

CDGCIP  Chefe da Divisão de Gestão Comercial e Informação ao Público 

CDGETO  Chefe da Divisão de Gestão de Equipamentos, Transportes e Oficinas 

CDGF  Chefe da Divisão de Gestão Financeira 

CDGFP  Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 

CDGRH  Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

CDGUPE  Chefe da Divisão de Gestão Urbanística de Projetos Estruturantes 

CDGUZN  Chefe da Divisão de Gestão Urbanística da Zona Norte 

CDGUZO  Chefe da Divisão de Gestão Urbanística da Zona Oriental 

CDH  Chefe da Divisão de Habitação 

CDHSSOAS  Chefe da Divisão de Higiene e Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Social 

CDIC  Chefe da Divisão de Igualdade e Cidadania 

CDIRP  Chefe da Divisão de Informação e Relações Públicas 

CDISPS  Chefe da Divisão de Inovação Social e Promoção da Saúde 

CDIVT  Chefe da Divisão de Infraestruturas Viárias e de Telecomunicações 

CDJUR  Chefe da Divisão Jurídica 

CDL  Chefe da Divisão de Logística 

CDMAIT  Chefe da Divisão de Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica 

CDMTP  Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes Públicos 

CDOMCE  Chefe do Departamento Operacional de Manutenção e Conservação de Equipamentos 
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CDPCA  Chefe da Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades 

CDPEGRE  Chefe da Divisão de Planeamento da Educação e Gestão da Rede Escolar 

CDPMOT  Chefe da Divisão de Planeamento Municipal e Ordenamento do Território 

CDPPC  Chefe de Divisão de Planeamento, Projetos e Cadastro 

CDPQA  Chefe da Divisão de Planeamento, Qualificação e Avaliação dos Recursos Humanos 

CDRSU  Chefe da Divisão de Remoção de Resíduos Sólidos Urbanos 

CDSA  Chefe da Divisão de Sustentabilidade Ambiental 

CDSPA  Chefe da Divisão de Serviços Públicos Ambientais 

CDT  Chefe da Divisão de Turismo 

CDTCQA  Chefe da Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade das Águas 

CDTD  Chefe do Departamento Técnico e Desportivo [Departamento Técnico] 

CDTM  Chefe da Divisão de Transportes Municipais 

CEMAUGI  Chefe da Equipa Multidisciplinar das áreas Urbanas de Génese Ilegal 

CEMCLS  Chefe da Equipa Multidisciplinar de Implementação do Contrato Local de Segurança 

CENC  Chefe dos Encarregados 

CF  Contabilidade e Fiscalidade 

CGINF  Chefe do Gabinete de Informática 

CMLoures  Câmara Municipal de Loures 

CMOT  Chefe de Motorista 

CNS  Chefe dos Nadadores Salvadores 

CPA  Código do Procedimento Administrativo 

CPC  Conselho de Prevenção da Corrupção 

CPV  Common Procurement Vocabulary (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) 

CRH  Chefe dos Recursos Humanos 

CRO  Centro de Recolha Oficial (de animais) 

CS  Chefe de Serviços 

CSAC  Chefe do Serviço de Atenção ao Cliente 

CSCO  Chefe do Serviço de Contra Ordenação 

CSCP  Chefe do Serviço de Contabilidade e Património 
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CSECRET  Chefe do Secretariado do Conselho de Administração 

CT  Coordenação Técnica 

CTA   Chefe dos Trabalhadores de Apoio 

CTD  Chefe dos Técnicos Desportivos 

CTESOU  Chefe da Tesouraria 

DA  Divisão de Aprovisionamento 

DAA  Divisão de Abastecimento de Água 

DACG  Divisão de Auditoria e Controlo de Gestão 

DADM  Departamento de Administração 

DAET  Departamento de Atividades Económicas e Turismo  

DAG  Divisão de Apoio Geral 

DAI  Departamento de Apoio Institucional 

DAP  Divisão de Apoio à Presidência 

DAPI  Divisão de Administração do Património Imobiliário 

DAR  Divisão de Águas Residuais 

DARH  Divisão de Administração dos Recursos Humanos 

DASE  Divisão de Acção Social Escolar 

DAT  Direção Administrativa e Técnica 

DATA  Divisão de Apoio Técnico e Administrativo 

DATM  Departamento de Ambiente e Transportes Municipais 

DC  Divisão de Contabilidade 

DC  Divisão de Cultura 

DCDJ  Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 

DCEC  Divisão de Conservação de Equipamentos Coletivos 

DCECEP  Divisão de Construção de Equipamentos Coletivos e Espaços Públicos 

DCSH  Departamento de Coesão Social e Habitação 

DDAI  Diretor do Departamento de Apoio Institucional 

DDAT  Diretor da Direção Administrativa e Técnica 

DDATM  Diretor do Departamento de Ambiente e Transportes Municipais 
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DDCDJ  Diretor do Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 

DDCE  Divisão de Desenvolvimento Curricular Educativo  

DDCSH  Diretor do Departamento de Coesão Social e Habitação 

DDE  Diretor do Departamento de Educação 

DDEA  Diretor do Departamento de Exploração de Águas 

DDEPE  Divisão de Desenvolvimento Económico e Promoção do Emprego 

DDF  Diretor da Direção de Fiscalização (Loures Parque) 

DDGAIM  Diretor do Departamento de Gestão Administrativa e Informação Municipal 

DDJ  Divisão de Desporto e Juventude 

DDOME  Diretor do Departamento de Obras, Mobilidade e Energia 

DDPFL  Diretor do Departamento de Planeamento, Finanças e Logística 

DDPGU  Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

DDRH  Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

DDRSGE  Diretor do Departamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Gestão de Equipamentos 

DDSC  Diretor do Departamento dos Serviços Centrais 

DE  Departamento de Educação 

DE  Divisão de Energia 

DEA  Departamento de Exploração de Águas 

DEVFDR  Divisão de Espaços Verdes, Florestação e Desenvolvimento Rural 

DF  Departamento Financeiro (Gesloures) 

DF  Direção de Fiscalização (Loures Parque) 

DF  Divisão de Fiscalização (SMASLoures) 

DGAIM  Departamento de Gestão Administrativa e Informação Municipal 

DGAL  Direção-Geral das Autarquias Locais 

DGAM  Divisão de Gestão do Arquivo Municipal 

DGCIP  Divisão de Gestão Comercial e Informação ao Público 

DGETO  Divisão de Gestão de Equipamentos, Transportes e Oficinas 

DGF  Divisão de Gestão Financeira 

DGFP  Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
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DGRH  Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

DGUPE  Divisão de Gestão Urbanística de Projetos Estruturantes 

DGUZN  Divisão de Gestão Urbanística da Zona Norte 

DGUZO  Divisão de Gestão Urbanística da Zona Oriental 

DGV  Direção-Geral de Veterinária 

DH  Divisão de Habitação 

DHSSOAS  Divisão de Higiene e Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Social 

DIC  Divisão de Igualdade e Cidadania 

DIRP  Divisão de Informação e Relações Públicas 

DISPS  Divisão de Inovação Social e Promoção da Saúde 

DIVT  Divisão de Infraestruturas Viárias e de Telecomunicações 

DJUR  Divisão Jurídica 

DL  Divisão de Logística 

DMAIT  Divisão de Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica 

DMTP  Divisão de Mobilidade e Transportes Públicos 

DOMCE  Departamento Operacional de Manutenção e Conservação de Equipamentos 

DOME  Departamento de Obras, Mobilidade e Energia 

DPCA  Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades 

DPEGRE  Divisão de Planeamento da Educação e Gestão da Rede Escolar 

DPFL  Departamento de Planeamento, Finanças e Logística 

DPGU  Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

DPMOT  Divisão de Planeamento Municipal de Ordenamento do Território 

DPPC  Divisão de Planeamento, Projetos e Cadastro 

DPQA  Divisão de Planeamento, Qualificação e Avaliação dos Recursos Humanos 

DRH  Departamento de Recursos Humanos 

DRSGE  Departamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Gestão de Equipamentos 

DRSU  Divisão de Remoção de Resíduos Sólidos Urbanos 

DSA  Divisão de Sustentabilidade Ambiental  

DSC  Departamento dos Serviços Centrais 
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DSPA  Divisão de Serviços Públicos Ambientais 

DT  Divisão de Turismo 

DTCQA  Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade das Águas 

DTD  Departamento Técnico e Desportivo [Departamento Técnico] 

DTM  Divisão de Transportes Municipais 

EMAUGI  Equipa Multidisciplinar das áreas Urbanas de Génese Ilegal 

EMCLS  Equipa Multidisciplinar de Implementação do Contrato Local de Segurança 

ENC  Encarregados 

EXP  Expediente 

FU  Fiscal Único 

GAJ  Gabinete de Apoio à Juventude 

GESDOC  GEStão DOCumental (aplicação informática em uso na CMLoures) 

GIMVDSP  Gabinete de Intervenção Médico-Veterinária e Defesa da Saúde Publica 

GINF  Gabinete de Informática 

IAPMEI  Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento 

IMI  Imposto Municipal sobre Imóveis  

IPSS  Instituição Particular de Solidariedade Social 

IRS  Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares 

ISCTE  Instituto Superior de Ciências do trabalho e da Empresa 

LFL  Lei da Finanças Locais 

MCI  Manual de Controlo Interno 

MOT  Motorista 

MP  Ministério Público 

NCI  Norma de Controlo Interno 

NS  Nadadores Salvadores 

PCA  Presidente do Conselho de Administração 

PDM  Plano Diretor Municipal 

POCAL  Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

PP  Plano de Pormenor 



 

- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 
- Revisão Dez.2011 - 

254 

PPRGCIC  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

PU  Plano de Urbanização 

RH  Recursos Humanos 

RJUE  Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

RMAA  Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo 

RSMPC  Responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil 

SAC  Serviço de Atenção ao Cliente 

SACE  Serviço de Apoio à Criação do Emprego e empresas 

SAF  Serviço de Apoio à Família 

SESA  Setor de Educação e Sensibilização Ambiental 

SIAI  Serviço de Informação de Apoio ao Investimento 

SIGA  Sistema de Gestão de Contraordenações 

SMASLoures  Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures 

SMPC  Serviço Municipal de Proteção Civil 

SOFPARK  Sistema de gestão de autos de denúncia por infrações rodoviárias e autos de contraordenação 

TA  Trabalhadores de Apoio 

TD  Técnicos Desportivos 

TESOU  Tesouraria 

TL  Trabalhadores de Limpeza 

TLE  Tarifa de Ligação de Esgotos 

TMDP  Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

UO  Unidade Orgânica 
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GLOSSÁRIO 

 

� Ambiente de controlo interno – Contexto em que, resultante de um 

conjunto de atividades implementados com objetivo de valorizar e planear 

a organização e todos os métodos e medidas adotadas a fim de reforçar e 

melhorar a eficácia e a eficiência na utilização de recursos, salvaguardar 

ativos, verificar a fiabilidade, exatidão e fidedignidade da informação 

financeira, o cumprimento das leis e normas contabilísticas e eficácia 

operacional, se visa garantir a aplicação das boas práticas de gestão, bem 

como  assegurar a conformidade regulamentar e legal e o cumprimento de 

um conjunto de procedimentos instituídos pela “Gestão”. 

 

� Accountability - Termo da língua inglesa, sem tradução exata para 

português, que remete para a obrigação e responsabilização de um órgão 

administrativo ou representativo, Executivo Municipal, Assembleia 

Municipal e/ou Conselho de Administração no caso do município, de dar 

contas às instâncias de supervisão e controlo e aos seus representados. 

 

� Dar Contas – Significa que quem desempenha funções públicas, no caso 

vertente, e de importância para a sociedade, deve regularmente explicar o 

que faz, como faz, porque faz, quanto gasta, qual o resultado atingido e o 

que vai fazer a seguir. Não se trata apenas de prestar contas em termos 

quantitativos mas de autoavaliar a obra feita, de dar a conhecer o que se 

conseguiu e de justificar aquilo que não foi atingido. Esta obrigação é tanto 

maior quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos 

contribuintes. 

 

� Compliance – Termo da língua inglesa, do verbo “to comply”, que significa 

cumprir/executar/satisfazer/realizar o que foi imposto, isto é, o dever de 

cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir, obrigatoriamente, 

regulamentos internos e externos e disposições legais impostos à atividade 

da entidade. 

 

� Risco – Conjunto de eventos que podem ocorrer sob a forma de ameaças, 

ou oportunidades, que, caso se concretizem, influenciam negativamente, 

ou positivamente, a atividade, projeto ou ação. 

 

� Frequência do Risco – Probabilidade de ocorrência de um determinado 

evento (risco identificado). 
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� Avaliação do Risco – Compulsação que visa a medição do grau do impacto 

na eventualidade de ocorrência de um determinado evento; 

 

 

� Gradação do Risco – Severidade ou nível de consequência resultante da 

probabilidade de ocorrência de um evento e do impacto associado. 

 

Gradação do Risco = Frequência x Avaliação 

 

� Estado Poder3 – Tem poder e exerce-o responsavelmente para satisfação 

do interesse coletivo. 

 

� Estado Ético3- Tem princípios, rege-se por valores, confia e é confiável. 

 

� Estado Estratégico3 – Tem visão, projetos de futuro, prioridades claras e 

objetivas e aposta na modernização e inovação. 

 

� Estado Técnico3 – Tem organização, competências, saberes, informação e 

sabe agir e gerir. 

 

� Estado Servidor3 – Tem e pratica uma cultura de serviço aos munícipes e 

cidadãos em geral. 

 

� Crise de Confiança – Pese embora o estatuído na Constituição, na 

legislação, nas políticas desenvolvidas, nas ações preventivas, corretivas e 

repressivas empreendidas, subsiste a ideia dominante na sociedade 

portuguesa de uma administração pública clientelar, propensa ao 

favorecimento, pouco transparente e eficaz, permeável aos diversos tipos 

de interesses e insuficientemente zeladora do interesse público. 

  

� Atuação preventiva – apostar no reforço de atitudes e posturas de 

prevenção da ocorrência de situações risco, sem descurar a atuação 

corretiva e de repressão/sancionatória. 

 

� Dever de isenção – Não retirar vantagens diretas ou indiretas, pecuniárias 

ou outras, dos cargos ou funções exercidas, atuando com independência 

                                                           
3
 Extraído e adaptado da comunicação do Dr. Júlio Nabais “A Situação da Administração Pública 

Portuguesa”, no decurso do “Fórum sobre Implementação de Políticas de Conflitos de Interesses no 
Serviço Público”, realizado no Rio de Janeiro, em 05 e 06 de maio de 2004. 
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em relação aos interesses e pressões particulares de qualquer índole, no 

observância do respeito pela igualdade e tratamento de equidade dos 

munícipes, e cidadãos de uma forma genérica. 

 

� Corrupção – Abuso do ofício público para fins privados, através de uma 

troca oculta que implica a violação de determinados princípios ou seja a 

prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícita ou ilícita, contra o 

recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja 

devida, para o próprio ou para terceiros. 

 

� Crime de Corrupção4 – Depende de estruturas de oportunidade, de 

recursos, de bens transacionáveis, mas também  de custos legais e morais 

e  da eficácia  dos mecanismos de repressão deste tipo de ocorrências e 

de predisposições éticas dos indivíduos para violar a lei ou atuar 

contrariamente ao interesse público. Não é impulsivo, antes calculado. 

Trata-se de uma troca em que conhecem os custos e os proveitos para 

ambas as partes; 

 

Regra geral, trata-se de um crime em que corruptor e corrompido “não 

têm rosto”, resultando a defraude do contrato social, da coisa pública, dos 

princípios sobre os quais assenta o desempenho das organizações que 

estão na base de qualquer comunidade política – igualdade, solidariedade, 

imparcialidade, transparência, accountability, legalidade, eficácia, 

integridade, entre outros. 

 

Quando a corrupção se encontra associada ao abuso de poder ou extorsão 

praticados pelo agentes públicos, a vítima tem um “rosto bem visível”, 

sendo assim possível falar de comunidades vulneráveis, isto é, cidadãos 

cujos direitos ficam à mercê da discricionariedade dos agentes públicos. 

 

Fórmula da Corrupção (por Robert Klitgaard) :  C = M + D - T 

C – Corrupção; 

M – Monopólio; 

D – Discricionariedade; 

T – Transparência. 

 

                                                           
4
 Extraído e adaptado da Comunicação do Dr. Luís Sousa, apresentada na Reunião do CPC, realizada em 

04 de março de 2009. 
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� Infrações Conexas – Muito próximos do crime de corrupção coexistem 

outros crimes, igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das 

instituições e dos mercados, como sejam o suborno, o peculato, o abuso de 

poder, a concussão, o tráfico de influências, a participação económica em 

negócio. Comum a todos estes crimes é a obtenção de uma 

vantagem/compensação indevida. 
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APÊNDICE I - Relatório de Execução Semestral do PPRGCIC 

 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO SEMESTRAL 
de 01/01/20… a 30/06/20… 

DATA ______/___/___ 

DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS 
DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

Identificação do Serviço Municipal/Entidade:   

Medidas Adotadas 
Data da  

Implementação 
Resultados Obtidos Evidência 

      

      

      

        

        

      

      

        

Nota: Assume-se que as informações produzidas neste Relatório correspondem, com exatidão, à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes 
evidências decorre da sua inexistência. 

    

Outras Informações: 

  

  

  

  

  

Responsável pelo preenchimento: 

Serviço Municipal/Entidade:   

Nome:   

Função:   

  

Dirigente/Responsável: 

Nome:   

Assinatura:   

Data:   
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APÊNDICE II - Relatório de Execução Anual do PPRGCIC 

 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL 
de 01/01/20… a 31/12/20… 

DATA ______/___/___ 

DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS 
DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

Identificação do Serviço Municipal/Entidade:   

Medidas Adotadas 
Data da  

Implementação 
Resultados Obtidos Evidência 

      

      

      

        

        

      

      

        

Nota: Assume-se que as informações produzidas neste Relatório correspondem, com exatidão, à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes 
evidências decorre da sua inexistência. 

    

Outras Informações: 

  

  

  

  

  

Responsável pelo preenchimento: 

Serviço Municipal/Entidade:   

Nome:   

Função:   

  

Dirigente/Responsável: 

Nome:   

Assinatura:   

Data:   
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APÊNDICE III - Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades e 

Impedimentos 
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ANEXO I – Despacho n.º 27/PRES, de 20 de junho de 2008 
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ANEXO II – Nota de Serviço n.º 01/DOME/AP, de 24 de janeiro de 2011 
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O presente Documento de Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 
incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Loures, foi aprovado 
na 2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Loures, realizada em 18 de Janeiro 
de 2012. 
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