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Parte I – Do Conceito à Metodologia 
 

1 – Introdução 

 
No seguimento da aprovação da Lei nº 54/2008, de 04 de setembro foram divulgadas pelo Conselho de 
Prevenção da Corrupção Recomendações, em 01 de julho de 2009 e 07 de abril de 2010, que 
estabelecem a obrigatoriedade de elaboração e publicitação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção 
e Infrações Conexas.  
A Câmara Municipal de Ílhavo aprovou o seu Plano em 03 de fevereiro de 2010, que agora se revê e 
atualiza. Para tal, foi solicitado a todos os Dirigentes, Chefes de Divisão e Responsáveis por Subunidades 
Orgânicas, o envio de contributos que permitissem a referida atualização e a elaboração de planos 
parciais. Estes planos, elaborados tendo como base a recente atualização da Norma de Controlo Interno, 
identificam situações potenciais de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, permitindo desta forma 
definir medidas preventivas e corretivas que conduzam à redução a curto prazo e eliminação num futuro 
que se deseja breve dos referidos.  
 
O risco pode ser minimizado com medidas previamente definidas, mas é responsabilidade de todos os 
intervenientes - decisores, gestores e trabalhadores – aplicá-las de forma assídua e permanente. Aos 
intervenientes na atividade Municipal é exigido, de forma transversal, competência, disciplina e rigor, 
dando especial destaque á idoneidade dos decisores e gestores, à qualidade e transparência das normas 
e procedimentos dos serviços e à conduta dos trabalhadores, devendo todos pautar-se pela exigência 
nas ações e no cumprimento da legislação em vigor.  
A existência de normas, princípios e regras, bem como procedimentos estabelecidos e aprovados, 
permitem uma atuação orientada para a qualidade do serviço prestado e para a concretização dos 
objetivos estabelecidos e dos resultados, mas os gestores debatem-se muitas vezes com legislação 
excessivamente complexa e desarticulada, de difícil aplicabilidade à realidade específica do Município e 
que dificulta a gestão dos recursos públicos, sejam eles financeiros, humanos ou materiais e potencia o 
risco de infrações ou irregularidades. Os Planos de Gestão são ferramentas de gestão muito úteis, que 
podem ser utilizados para prevenir eventuais riscos de infrações ou corrigir procedimentos menos 
corretos, mas também para aferir responsabilidades e aplicar eventuais medidas corretivas. 
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A. Risco 
 
A.1 – Conceito 
 
Em termos latos, risco é o termo utilizado para definir o resultado da combinação entre a probabilidade de 
ocorrência de determinado ato ou evento, que acontecerá num futuro incerto, e o impacto que esse ato 
terá caso se verifique e se concretize.  
Em termos mais restritos, risco significa que o simples fato de certa atividade ou ato se concretizar 
provoca, mesmo que de forma remota, a possibilidade de ocorrência de ato ou evento de onde poderão 
advir vantagens ou ameaças.   
 
A.2 – Grau e Frequência 
 
Existindo risco, existe a possibilidade de algo correr mal, de forma prejudicial a quem comete o ato ou à 
entidade que representa, provocando perdas que têm consequências negativas, neste caso nos serviços 
prestados. A única forma de evitar o risco é com medidas preventivas. Caso se verifique que o risco já se 
concretizou, devem ser aplicadas medidas corretivas, evitando que se volte a repetir ou a replicar por 
outros serviços.   
 
Conforme já referido, existe um conjunto vasto e numeroso de motivos e fatores que podem fazer 
aumentar ou diminuir a frequência do risco, sendo os mais importantes são: 
» A idoneidade dos decisores e dos gestores, tendo estes de ter um comportamento ético e postura 
rigorosa, o que conduz a um menor risco;  
» Capacitação da gestão, uma vez que quanto mais tecnicamente competente for a gestão menor é a 
frequência do risco; 
» Qualidade do Sistema de Controlo Interno, a sua eficácia e aplicabilidade diminuem e hipótese de risco.  
  
A gestão de riscos é o elemento principal na decisão e aplicação de estratégias. Neste processo 
analisam-se os riscos presentes nas diversas atividades e serviços, as probabilidades de ocorrência e a 
frequência, de forma a implementar medidas para baixar o risco e, preferencialmente, anular ações de 
corrupção ou infrações conexas. O tipo e intensidade das medidas devem ser proporcionais ao grau de 
risco.  
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Probabilidade de ocorrência 
GRAU DE RISCO 

Muito frequente Frequente Pouco frequente 
Elevado Muito elevado Elevado Moderado 

Moderado Elevado Moderado Fraco 

Im
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ct
o 

pr
ev

isí
ve
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Fraco Moderado Fraco Muito fraco 

 
 
A.3 – Identificação de Áreas de Risco 
 
Na avaliação nas áreas de risco pretende-se identificar, analisar e gerir os riscos que afetam os objetivos 
e interesses da Câmara Municipal. Devem ser tidos em conta os pontos menos fortes da organização 
interna e da estrutura e do adequado Controlo Interno. A análise e avaliação devem ter em conta os 
relatórios parciais enviados pelos Dirigentes e Responsáveis e devem as suas propostas e contributos 
ser elementos ativos do relatório anual e da definição da estratégia e aplicação de medidas, 
preferencialmente preventivas, mas também corretivas. 
Deve também, após sinalização das áreas de risco, serem identificados eventuais responsáveis que 
possam aumentar o risco. 
 
Na organização municipal foram identificados como passíveis de serem mais suscetíveis de exposição ao 
risco de gestão, a atos de corrupção ou infrações conexas, as seguintes áreas: 
 
 I – Contratação Pública; 

II – Urbanismo e Edificação; 
III – Concessão de Benefícios Públicos; 
IV – Recursos Humanos 
V – Gestão Financeira. 

 
 
B. Corrupção e Infrações Conexas 
 
B.1 – Conceito  
 

Genericamente fala-se em corrupção quando uma pessoa, que ocupa uma posição dominante, aceita 
receber uma vantagem indevida em troca da prestação de um serviço. 

O crime de corrupção implica a conjugação dos seguintes elementos: 

 Uma ação ou omissão 
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 A prática de um ato lícito ou ilícito 

 A contrapartida de uma vantagem indevida 

 Para o próprio ou para terceiro 

 

O elemento determinante no crime de corrupção é o elo de ligação entre aquilo que é prometido ou 
entregue e o objetivo que se pretende alcançar, a saber a adoção de um determinado comportamento. 
Existe corrupção, mesmo que o ato (ou a sua ausência), seja ou não legítimo no quadro das funções 
desempenhadas pelo interessado, não se tenha realizado. Da mesma forma existe corrupção qualquer 
que seja a natureza ou o valor do benefício. 
O ato unilateral de oferecer, dar, solicitar ou receber uma vantagem, é suficiente para existir corrupção. O 
acordo entre as partes constitui uma circunstância agravante do crime. 
 
Vigora o princípio legal de que, o comportamento dos indivíduos/trabalhadores, não deve conduzir ou 
provocar vantagens indevidas, diretas ou indiretas, por ação ou omissão, quer o ato seja lícito ou ilícito.  
 

A corrupção é um crime público, logo a CMI está obrigada a investigar a partir do momento em que tem 
conhecimento do crime, seja através de denúncia ou de qualquer outra forma. Os funcionários da CMI 
têm o dever legal de denunciar situações de corrupção. 
 
Em caso de suspeita de atos de corrupção praticados por trabalhadores da CMI, a infração é passível 
de dupla responsabilidade –  penal e disciplinar. A denúncia é obrigatoriamente reportada ao superior 
hierárquico, que deverá iniciar os procedimentos para instaurar o respetivo processo disciplinar, dando 
conhecimento ao Ministério Público dos factos passíveis de serem considerados infração penal. 
 
 
B.2 - Identificação /Definição /Código Penal 
 
O Código Penal português prevê, no Título V (Dos crimes contra o Estado), não só o crime de corrupção, 
mas também todo um conjunto de crimes conexos igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das 
instituições. Estando muito próximos e tendo em comum a obtenção de vantagem indevida e/ou ilícita, é 
necessário identificar e exemplificar os dois crimes de forma clara para que seja possível aplicar a 
legislação especifica e concreta a cada situação. 
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Recebimento indevido 
de vantagem 

Art.º 372º 

O funcionário que, no exercício das suas funções ou por causa delas, por si, ou 
por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que 
não lhe seja devida 

 

Corrupção passiva 
Art.º 373º 

O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou 
ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou 
não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou 
omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação 
ou aceitação Co

rru
pç

ão
 

 

Corrupção ativa 
Art.º 374º 

Qualquer indivíduo que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento 
ou ratificação, der ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com 
conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial para a prática de 
um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo 

 
 
Para além daqueles crimes de corrupção, estão ainda previstos os seguintes crimes conexos: 
 
 

 

Peculato 
Art.º 375º 

O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra 
pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha 
sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas 
funções 

 

O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins 
alheios àqueles a que se destinem, de veículos ou de outras coisas móveis de 
valor apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na 
sua posse ou lhe forem acessíveis em razão das suas funções 

 

Peculato de uso 
Art.º 376º 

O funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der a 
dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está legalmente 
afetado 

 

O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação 
económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no 
todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, 
defender ou realizar 

 

Participação 
económica em 

negócio 
Art.º 377º O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, 

vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que 
tinha, por força das suas funções 

 

Abuso de poder 
Art.º 382º 

O funcionário que abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, 
com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar 
prejuízo a outra pessoa 

 

Suborno 
Art.º 363º 

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou 
promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a prestar falsas 
declarações relativamente a factos sobre os quais devam depor, sem que estes 
venham a ser cometidos 

In
fra

çõ
es

 C
on

ex
as

 

 

Concussão 
Art.º 379º 

O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas 
decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou 
ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em 
erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja 
devida, ou seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, 
emolumento, multa ou coima 
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Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não 
patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, 
junto de qualquer entidade pública 

 

Tráfico de influências 
Art.º 335º 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
der ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial, para si ou para 
terceiros, a fim de obter uma qualquer decisão ilícita favorável 

 

Administração danosa 
Art.º 235º 

Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou regras económicas de 
uma gestão racional, provocar dano patrimonial importante em unidade 
económica do sector público ou cooperativo 

 
 
 
Em legislação avulsa o combate à corrupção é feito, entre outros, nos seguintes diplomas: 

 A Lei n.º 34/87, de 16 de julho, determina os crimes de responsabilidade dos titulares de 

cargos políticos ou de altos cargos públicos, em especial o artigo 16.º (recebimento indevido 
de vantagem), os artigos 17.º e 18.º (corrupção passiva e ativa), os artigos 20.º a 22.º 
(peculato), o artigo 23.º (participação económica em negócio) e o artigo 26.º (abuso de 
poderes). 

 A Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, que aprova o regime geral das infrações tributárias, refere 

a corrupção como circunstância agravante, nos crimes aduaneiros (al. d do artigo 97.º), nos 
crimes fiscais (als. c e d do artigo 104.º), e nos crimes contra a segurança social (n.º 3 do 
artigo 106.º). 

 A Lei n.º 20/2008, de 21 de abril, cria o novo regime penal de corrupção no comércio 

internacional e no setor privado, dando cumprimento à Decisão Quadro n.º 2003/568/JAI, do 
Conselho, de 22 de julho, em especial o artigo 7.º (corrupção ativa com prejuízo do 
comércio internacional) e os artigos 8.º e 9.º (corrupção ativa e passiva no setor privado). 
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2 – Objetivos, Âmbito e Metodologia 

 
Para a atualização do presente Plano, foi feita uma análise detalhada ao questionário do Conselho de 
Prevenção da Corrupção, referido no Plano inicial datado de 2010, com vista a reavaliar os objetivos 
centrais que estiveram na base da elaboração das recomendações mencionadas na Introdução e na 
criação dos PGRCIC.  
Esta nova versão tem como referência o documento anterior, mas também os contributos enviados pelos 
Dirigentes e Responsáveis de subunidades orgânicas da Câmara Municipal e a atualização da Norma de 
Controlo Interno.  
Os elementos acima referidos, juntamente com a análise a relatórios de controlo externo, particularmente 
as conclusões e/ou recomendações, permitiram elaborar um instrumento de gestão que identifique as 
principais fragilidades desta Câmara Municipal, os graus de riscos que envolvem as várias áreas, a 
criação de medidas preventivas e/ou corretivas e a identificação dos responsáveis pela implementação do 
Plano. 
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Parte II – Princípios e Medidas 
 

3 – Missão / Objetivos / Princípios 

 
Missão 

 
O Município de Ílhavo tem como missão implementar estratégias de desenvolvimento integral visando 
concretizar índices de qualidade de vida crescentes, correspondendo às aspirações dos Cidadãos do 
Município de Ílhavo, mediante a implementação de políticas públicas inovadoras, apostando na aplicação 
sustentável dos recursos disponíveis e na qualidade da prestação dos serviços, orientando a sua ação no 
sentido de propiciar ao Concelho uma atividade dinâmica, competitiva e solidária no contexto da Região 
de Aveiro, do País, da Europa e do Mundo, no âmbito da sociedade da globalização e do conhecimento 
em que vivemos.  

 
 

Objetivos 
 
No desempenho das suas atribuições, os Serviços Municipais prosseguem os seguintes objetivos: 

a) Realização plena, oportuna e eficiente das ações e tarefas definidas pelos órgãos municipais, no 
sentido do desenvolvimento do Município, designadamente as constantes dos planos e programas de 
atividades; 

b) Obtenção de elevados padrões de qualidade dos serviços prestados às Populações; 
c) Máximo aproveitamento possível dos recursos disponíveis, no quadro de uma gestão 

racionalizada e moderna; 
d) Promoção da participação organizada, sistemática e responsável dos agentes sociais e 

económicos e dos Cidadãos, nas decisões e atividade municipal, na prossecução do interesse público, no 
respeito pelos cidadãos e pelo princípio da eficiência, desburocratização e da administração aberta; 

e) Dignificação e valorização cívica social e profissional dos trabalhadores municipais.  
 
 
 

Princípios Gerais 
 
1- A organização, a estrutura e o funcionamento dos Serviços Municipais orientar-se-ão pelos princípios 
da integração funcional, da unidade e eficácia da ação, da proximidade dos serviços aos Cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na gestão dos recursos públicos, da 
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos Cidadãos, bem 
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como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 
do Procedimento Administrativo, nomeadamente os do rigor e seriedade da gestão, e o da transparência. 
 
2- No exercício da sua atividade, os Serviços Municipais regulam-se pelos seguintes princípios gerais: 

a) Sentido de serviço à população e aos cidadãos, consubstanciado no absoluto respeito pelas 
decisões dos órgãos autárquicos democraticamente eleitos e na consideração dos interesses legítimos 
dos munícipes, como referência fundamental; 

b) Respeito absoluto pela legalidade, pela igualdade de tratamento de todos os cidadãos e pelos 
direitos e interesses legalmente protegidos destes; 

c) Transparência, diálogo e participação, consubstanciados ao nível da gestão e dos 
procedimentos, em relação aos munícipes e trabalhadores municipais, por permanente atitude de 
aproximação e interação com a população e por uma comunicação permanente, informativa e 
pedagógica entre o munícipe e a comunidade; 

d) Racionalidade de gestão e sensibilidade social, pela associação permanente e equilibrada dos 
critérios técnicos, económicos e financeiros exigentes e modernos, com critérios sociais inultrapassáveis, 
como a justiça, a equidade e solidariedade; 

e) Qualidade e inovação, correspondendo à necessidade da contínua introdução de soluções 
inovadoras sob o ponto de vista técnico, organizacional e metodológico, que permitam a racionalização, a 
desburocratização e o aumento da produtividade, que conduzam à sucessiva elevação da qualidade dos 
serviços prestados à população e aos cidadãos. 
 
 

Regulamento da Estrutura Nuclear da Organização dos Serviços Municipais  
Aprovado em RCMI de 05.12.2012 e na Reunião da Assembleia Municipal de 12.12.2012 

Publicado em DR de 28.12.2012 
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4 – Princípios Deontológicos 

  
Os trabalhadores da CMI devem pautar o desempenho de funções respeitando as regras deontológicas 
aplicáveis, agir com isenção e em conformidade com a lei e atuar de forma a reforçar a confiança dos 
cidadãos na integridade, imparcialidade e eficácia dos poderes públicos. Não devem, por isso, usar a sua 
posição e os recursos públicos em seu benefício ou tirar partido da sua posição para servir interesses 
individuais, evitando que os seus interesses privados colidam com as suas funções públicas. 
 
Para além das normas legais aplicáveis, os trabalhadores Municipais devem reger-se e orientar as suas 
ações profissionais, seja nos simples atos profissionais, seja no contaco entre colaboradores ou 
cidadãos, por um conjunto de normas, valores e princípios deontológicos enunciados na Carta Ética da 
Administração Pública, aprovada por resolução do Conselho de Ministros nº47/97, de 23 de março. A 
saber: 
 

a. Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse que se pretende atingir; 
b. Impoluto comportamento profissional; 
c. Consideração ética nas ações; 
d. Responsabilidade social; 
e. Não exercício de atividades externas que possam interferir com o desempenho das suas 

funções no Município ou criar situações de conflitos de interesses; 
f. Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões; 
g. Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas e das 

disposições regulamentares; 
h. Manutenção da mais estrita isenção e objetividade; 
i. Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação; 
j. Publicitação das deliberações municipais e das decisões dos membros dos órgãos; 
k. Igualdade no tratamento e não descriminação; 
l. Declaração de qualquer presente ou benefício que possam influenciar a imparcialidade com 

que exercem as suas funções. 
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5 – Estrutura Orgânica 

  
C – Estrutura Nuclear 
 
A estrutura Nuclear da CMI é constituída por duas Unidades Orgânicas Nucleares: 
 Departamento de Administração Geral e Social (DAGS); 
 Departamento de Obras, Urbanismo e Ambiente (DOUA). 

 
D – Estrutura Flexível / Divisões (Unidades e Subunidades) 
 
As Unidades Orgânicas Nucleares organizam por Unidades Orgânicas Flexíveis: 
 Na dependência direta, hierárquica e funcional, do Presidente da Câmara  

» Gabinete de Apoio ao Presidente e aos Eleitos Locais (GAPEL); 
» Gabinete de Proteção Civil (GPC); 
» Gabinete de Comunicação (GC); 
» Gabinete de Atendimento Geral (GAG); 
» Gabinete de Apoio Jurídico, Notariado e Execuções Fiscais (GAJNEF); 
» Gabinete de Controlo Interno (GCI); 
» Gabinete de Informática e Modernização (GIM); 
» Gabinete de Veterinária Municipal (GVM).  

  
 No âmbito da Unidade Orgânica Nuclear do DAGS: 

» Divisão de Administração Geral (DAG); 
» Divisão de Cultura, Turismo e Juventude (DCTJ); 
» Divisão de Educação e Desporto (DED); 
» Divisão de Ação Social e Saúde (DASS). 
 

 No âmbito da Unidade Orgânica Nuclear do DOUA: 
» Divisão de Obras, Investimentos e Ambiente (DOIA); 
» Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana (DOPGU); 
» Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos (DPUP); 
» Divisão de Gestão de Equipamentos e Serviços Urbanos (DGESU). 
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E - Organograma 
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Taxas e Licenças Contabilidade
Patrimonial e Orçamental

Tesouraria Compras, Aprovisionamento
 e Património

Metrologia Expediente geral

Recursos Humanos

Divisão Administração Geral
(DAG)

Cultura e Turismo

Museus, Bibliotecas, Arquivo
e Centros Culturais

Juventude e Tempos Livres

Divisão de Cultura, Turismo e Juventude
(DCTJ)

Ação Social e Saúde Pública

Maioridade

Divisão de Ação Social
e Saúde
(DASS)

Educação

Desporto

Divisão de Educação e Desporto
(DED)

Departamento Administração Geral e Social
(DAGS)

Obras e Empreitadas

Investimentos

Ambiente e
Resíduos Sólidos Urbanos

Apoio Administrativo

Divisão  de Obras, Investimentos e Ambiente
(DOIA)

Obras Particulares

Fiscalização

Habitação

Toponímia

Apoio Administrativo

Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana
(DOPGU)

Sistemas de Informação Geográfica
(SIG)

Topografia e Cadastro

Planos e Projetos

Apoio Administrativo

Divisão Planeamento Urbanístico e Projetos
(DPUP)

Obras por Administração Direta

Oficinas

Manutenção de Equipamentos e Sistemas

Viaturas e Máquinas

Trânsito e Sinalização

Parques, Jardins e Meio Ambiente

Saúde, Higiene e Segurança

Gestão de Equipamentos

Apoio Administrativo

Divisão de Gestão de Equipamentos e
Serviços Urbanos

(DGESU)

Departamento Obras, Urbanismo e Ambiente
(DOUA)
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F - Identificação dos responsáveis 

 
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 

Fernando Fidalgo Caçoilo 

 
Administração Geral e Recursos Humanos 
Educação (inclui o Desporto) 
Desenvolvimento Económico e Emprego 
Obras Municipais 
Gestão de Equipamentos e Aprovisionamento 
Serviços Urbanos 
Freguesias  

 
 

Vereadores 

Marcos Labrincha Ré 

 
Obras Particulares 
Taxas e Licenças 
Ambiente e Qualidade de Vida 
Mercados, Feiras e Venda Ambulante 
Reabilitação e Valorização Urbana 

Beatriz de Fátima Clemente Martins 

 
Juventude 
Mobilidade e Transportes 
Planeamento e Política de Solos 
Segurança e Proteção Civil 
Toponímia e História Urbana 

Paulo Sérgio Teixeira Costa 

 
Marketing e Notoriedade 
Cidadania e Igualdade (inclui Ação Social) 
Turismo 
Cultura 
Maioridade 

 
José Marinho Vaz Sem pelouros atribuídos 
António Pedro Oliveira Martins Sem pelouros atribuídos 
Ana Margarida Bastos Sem pelouros atribuídos 
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Chefes de Divisão 
Rui Manuel Pais Farinha DAG 
Lisete Morais Amado Nobre Cipriano DCTJ 
Ana Maria Seabra Correia Casqueira  DED 
Mónica Coelho Batista DASS 
Paula Cristina Barros de Oliveira DOIA 
Noémia Maria Torres da Maia DOPGU 
João José Oliveira Carlos DPUP 
Pedro Manuel Miranda Nunes DGESU 
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G - Atribuições  

 
 

 UNIDADE ORGÂNICA  

 Nuclear  Flexível 
                                    Atribuições                                              

                                        (despacho nº 16567/2012, DR 28dez12) 
 
 

 

 

DA
G 

A Divisão de Administração Geral tem por atribuições assegurar a gestão administrativa e financeira da 
Câmara Municipal, através das respetivas subunidades orgânicas, seções e setores, assim como: 
 
a) Preparar o expediente e as informações necessárias sobre os assuntos que corram pela Divisão, para 
despacho do executivo camarário ou dos seus membros; 
b) Assistir, sempre que tal seja determinado, às reuniões dos órgãos autárquicos e participar nas reuniões 
de trabalho para que for convocado; 
c) Coordenar as atividades necessárias à elaboração das Grandes Opções do Plano e Orçamento, bem 
como da Prestação de Contas; 
d) Participar na atribuição das avaliações de desempenho, de acordo com a respetiva legislação; 
e) Acompanhar a gestão administrativa e financeira dos utentes dos serviços de água, de saneamento 
básico e de resíduos sólidos urbanos; 
f) Zelar pelo cumprimento dos Regulamentos Municipais; 
g) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara. 

    

 

 

DC
TJ

 

São atribuições da Divisão de Cultura, Turismo e Juventude:            
                                                                                           
a) Promover e colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Prestação de Contas; 
b) Promover o desenvolvimento cultural; 
c) Proceder à promoção turística do Município; 
d) Gerir o Museu, a Biblioteca Municipal e os Centros Culturais; 
e) Fomentar a ocupação de tempos livres dos Munícipes Jovens; 
f) Fomentar ações de dinamização e apoio aos cidadãos, emigrantes e empresários; 
g) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara; 
h) Superintender na gestão do arquivo geral do Município e propor a adoção de planos adequados de 
arquivo; 
i) Arquivar, depois de catalogados, todos os documentos e processos que para esse fim sejam remetidos; 
j) Propor, logo que decorridos os prazos estipulados por Lei, a inutilização de documentos. 
 

    

 

 

DE
D 

São atribuições da Divisão de Educação e Desporto: 
  
a) Promover e colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Prestação de Contas; 
b) Promover o desenvolvimento educativo e desportivo, gerindo as devidas parcerias institucionais, com 
enquadramento no Conselho Municipal de Educação; 
c) Elaborar e manter atualizada a Carta Educativa do Município; 
d) Gerir a Escola Municipal de Educação Rodoviária; 
e) Fomentar a prática de atividades desportivas pela População; 
f) Gerir, no que respeita à utilização e à gestão das atividades, o parque desportivo municipal. 
 

    

 

DA
GS

 

 

DA
SS

 

São atribuições da Divisão de Acão Social e Saúde: 
 
a) Promover e colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Prestação de Contas; 
b) Promover o desenvolvimento social, gerindo as devidas parcerias institucionais, com enquadramento no 
Conselho Local de Acão Social; 
c) Elaborar e manter atualizada a Carta de Equipamentos Sociais do Município; 
d) Gerir, com as entidades parceiras, o Serviço de Atendimento Social Integrado; 
e) Promover a realizar de ações que promovam os hábitos de vida saudável da População. 
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DO
IA

 

São competências da Divisão de Obras, Investimentos e Ambiente: 
 
a) Proceder à gestão dos investimentos em obras da Câmara Municipal, nomeadamente no que respeita à 
relação com as Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais dos Fundos Comunitários; 
b) Coordenar, acompanhar e fiscalizar as obras municipais por empreitada, bem como prestar apoio 
técnico necessário e elaborar os atos administrativos inerentes; 
c) Colaborar na elaboração das Grandes Opções do Plano, do Orçamento e Prestação de Contas; 
d) Colaborar e dar parecer sobre Projetos de interesse municipal, acompanhar a sua execução e proceder 
à sua avaliação; 
e) Proceder à gestão das políticas de ambiente da Câmara Municipal, nomeadamente no que respeita à 
educação ambiental, gestão dos sistemas de água, saneamento básico e resíduos sólidos urbanos, 
planeamento ambiental (em ligação à DPUP), entre outras; 
f) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara. 

    

 

DO
UA

 

 

DO
PG

U 

À Divisão de Obras Particulares e de Gestão Urbana, compete: 
 
a) Proceder à gestão do processo de urbanização do território a jusante dos processos de planeamento, 
integrando as componentes de apreciação, licenciamento e gestão dos processos de obras particulares e 
funcionalidade, imagem e utilização do espaço urbano; 
b) Colaborar na elaboração da Grandes Opções do Plano, do Orçamento, e Prestação de Contas; 
c) Promover, em articulação com os agentes privados e os outros serviços municipais, a requalificação das 
zonas já urbanizadas e a implementação dos mecanismos de salvaguarda do património; 
d) Zelar pela funcionalidade e imagem do espaço urbano, promovendo a boa circulação e segurança das 
pessoas, regularizando as condições de utilização do espaço público e melhorando a compatibilidade entre 
as diversas atividades económicas, socioculturais, de lazer, de manutenção, etc., desenvolvidas no espaço 
urbano; 
e) Cumprir e fazer cumprir as disposições contidas nos planos municipais de ordenamento do território e 
demais legislação em vigor, sobre a matéria; 
f) Informar / dar pareceres sobre viabilidade e projetos de loteamento, no que respeita ao seu 
enquadramento técnico legal, recolhendo para tal, junto das entidades envolvidas, as informações 
necessárias à apreciação das mesmas; 
g) Dar pareceres e informações sobre projetos de infraestruturas de obras de urbanização; 
h) Executar as medidas relativas à aplicação das taxas de urbanização; 
i) Apreciar e informar os projetos de edificações sujeitas a licenciamento ou autorização municipal; 
j) Emitir pareceres sobre demolição de prédios; 
k) Organizar os processos de reclamações referentes a construções urbanas, informar o que houver por 
conveniente e propor o embargo dos que não cumpram a legislação em vigor; 
l) Manter atualizado um registo estatístico do número de edifícios, alojamentos, estabelecimentos 
comerciais, de serviços e instalações industriais, construídos e demolidos; 
m) Promover as ações necessárias à fiscalização do cumprimento, pelos particulares ou pessoas coletivas, 
das normas legais e regulamentares aplicáveis nesses domínios, requerendo, sempre que necessário, aos 
serviços de fiscalização municipal a sua intervenção; 
n) Promover as ações necessárias ao embargo dos trabalhos executados em desconformidade com o 
licenciamento, bem como todos aqueles que estejam a ser executados sem licença; 
o) Fornecer e verificar os alinhamentos e cotas referentes à execução de obras particulares e os 
alinhamentos das implantações, requerendo sempre que necessário à DPUP, os trabalhos técnicos 
necessários; 
p) Proceder á gestão da Toponímia municipal; 
q) Prestar informações sobre todos os assuntos no âmbito das atribuições da Divisão; 
r) Definir os alinhamentos das implantações das construções em trabalho conjunto com a DPUP; 
s) Colaborar na realização de projetos de construções de equipamentos, em colaboração com a DOIA e a 
DOPGU; 
t) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara. 
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DP
UP

 

São atribuições da Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos: 
 
a) Promover e acompanhar os planos de ordenamento físico da área do Município e coordenar a gestão do 
Plano Diretor Municipal (nomeadamente no que respeita a alterações e a revisões), na realização de 
planos gerais de urbanização, planos de prevenção urbanística, planos de pormenor, estudos de 
zonamento, arranjos urbanísticos e loteamentos de interesse municipal promovidos pela Câmara; 
b) Colaborar na elaboração da Grandes Opções do Plano, do Orçamento, e Prestação de Contas; 
c) Elaborar pareceres urbanísticos para as áreas em estudo ou sobre áreas propostas como sensíveis; 
d) Elaborar fichas relativas a todos os terrenos abrangidos por estudo de pormenor urbanístico; 
e) Acompanhar e proceder à apreciação dos estudos e planos urbanísticos a executar para a Câmara por 
técnicos ou gabinetes particulares; 
f) Gerir Sistema de Informação Geográfica (SIG); 
g) Coordenar as intervenções de regeneração urbana; 
h) Coordenar os serviços de projeto, desenho e topografia em colaboração com a DOIA, a DGESU e a 
DOPGU, tendo em vista a sua otimização; 
i) Executar tarefas respeitantes à elaboração de planos e projetos Municipais; 
j) Colaborar na execução de loteamentos de interesse municipal; 
k) Manter atualizada as cartas topográficas do Município; 
l) Fornecer as cópias de projetos, cartas ou outras peças desenhadas, sempre que autorizadas; 
m) Executar plantas de localização e das zonas de proteção dos imóveis classificados do concelho, na 
escala mais conveniente, que arquivará para efeitos de consulta e extração de cópias e fotografias; 
n) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara. 

    

 

DO
UA

 

 

DG
ES

U 

São competências da Divisão de Gestão de Equipamentos e Serviços Urbanos: 
 
a) Proceder à gestão dos equipamentos municipais no que respeita à sua dimensão física, fazendo em 
estreita ligação com as Unidades Orgânicas responsáveis pela gestão das atividades; 
b) Dirigir e coordenar as obras municipais executadas por administração direta, e prover a conservação de 
todo o património imobiliário e equipamentos da Autarquia pelo qual seja responsável; 
c) Coordenar, acompanhar e fiscalizar as obras municipais por administração direta, bem como prestar 
apoio técnico necessário e elaborar os atos administrativos inerentes; 
d) Colaborar na elaboração da Grandes Opções do Plano, do Orçamento, e Prestação de Contas; 
e) Promover a implementação de um sistema de gestão de higiene e segurança no trabalho, nas várias 
áreas dos serviços municipais; 
f) Gerir os serviços de saúde, higiene e segurança no que respeita aos funcionários e munícipes; 
g) Colaborar e dar parecer sobre projetos de interesse municipal, acompanhar a sua execução e proceder 
à sua avaliação; 
h) Gerir todo o parque automóvel e de máquinas da Autarquia; 
i) Exercer as demais funções que lhe forem cometidas por despacho do Presidente da Câmara. 

 
 
 
 
 
 

Regulamento da Estrutura Nuclear da Organização dos Serviços Municipais  

Aprovado em RCMI de 05.12.2012 e na Reunião da Assembleia Municipal de 12.12.2012 
Publicado em DR de 28.12.2012 
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6 – Riscos e Medidas Preventivas e/ou Corretivas    

Área de Risco RISCOS Responsáveis 
  

DAG Ausência de rotatividade dos responsáveis pela prática de atos determinantes no processo de contratação, controlo dos fornecimentos e 
armazenamento dos bens DOIA 

DAG Ausência de verificação de eventuais impedimentos na composição dos "júris de procedimento" 
DOIA 
DAG Não é grande o cuidado com o tipo de documentos recolhidos que visam comprovar que a circunstância que deu origem a trabalhos a mais tem a 

"natureza imprevista" DOIA 

Falta de relatórios de acompanhamento e/ou de avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços Todas as Divisões / 
Serviços 

Os prazos contratuais com maior relevância não são convenientemente monitorizados Todas as Divisões / 
Serviços 

A inspeção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos não é efetuada, pelo menos, por dois funcionários Todas as Divisões / 
Serviços 

A preocupação com a ocorrência de conflitos de interesses, que possam pôr em causa a transparência de procedimentos pré-contratuais não é 
percetível, assim como não há procedimentos adequados, a obtenção de declarações de interesses privados dos colaboradores envolvidos nos 
processos de aquisição e designadamente, formação apropriada sobre o modo de proceder dos colaboradores caso ocorram situações de conflito 
de interesses 

Todas as Divisões / 
Serviços 

DAG Mecanismos internos de controlo insuficientes aptos a detetar situações de conluio entre concorrentes e de eventual corrupção de funcionários 
DOIA 

O grau de independência e a segregação de funções ao nível da avaliação a posteriori da qualidade e do preço de bens, serviços e empreitadas não 
são as ideais 

Todas as Divisões / 
Serviços 

A formação realizada sobre o CCP e matérias afins fica aquém das necessidades DAG 

DAG O registo das aquisições, fornecimentos e empreitadas não é adequado, pois não contempla a discriminação do procedimento pré-contratual, o 
montante de adjudicação, o adjudicatário e o desvio temporal e financeiro entre o adjudicado e executado, com identificação da causa desses 
desvios DOIA 

DAG 

Contratação 
Pública 

Existência deficiente de um sistema estruturado de avaliação das necessidades de contratação 
DOIA 
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Área de Risco RISCOS Responsáveis 
  

Nomeação dos gestores dos processos de licenciamento não oferece garantia suficiente de que seja impossível a distribuição de forma continuada a 
um determinado técnico de procedimentos de idêntica natureza DOPGU 

Falta de rigor no planeamento prévio das vistorias, nomeadamente daquelas que têm origem oficiosa ou resultam de denúncias /reclamações DOPGU 

As monitorizações efetuadas aos processos são, normalmente, asseguradas pelos próprios gestores, em detrimento do princípio da segregação das 
funções DOPGU 

O tempo de decisão, atentos não só os frequentes atrasos no âmbito deste tipo de procedimento DOPGU 

DOPGU A acumulação de funções ou tarefas públicas que (ainda que dentro da própria estrutura do Município) possam comprometer a isenção na 
abordagem do processo DAG 

DOPGU Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível, nomeadamente, a falta de informação relativa aos meios de 
reação contra as decisões da administração GAJNEF 
Ausência de planeamento estratégico e integrado da ação de fiscalização de toda a CMI DOPGU 

DAG 

DOPGU Ausência de garantia de efetividade da aplicação dos princípios gerais de direito administrativo nas decisões de ordenamento e gestão territorial 

GAJNEF 

DOPGU 
Ausência de garantia de efetividade da aplicação dos princípios gerais de direito administrativo às decisões de gestão do património imobiliário 
municipal 

GAJNEF 

Ausência de informação sobre a monitorização de informações e pareceres (histórico) relativos á acumulação de funções Todas as Divisões / 
Serviços 

Urbanismo e 
Edificação 

Ausência de informação sobre número e estado dos processos que se encontram em articulação entre Divisões 

DPUP / DOIA / 
DOPGU 

(Planeamento 
Urbanístico e 

Projetos) 
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Área de Risco RISCOS Responsáveis 
  

DAG 

Inexistência de critérios formalizados para a concessão de benefícios públicos Presidente / Pelouro / 
Responsável 

nomeado 

Processo de decisão não estar devidamente documentado e organizado DAG 

Decisão tomada por órgão singular e não colegial 
Presidente / Pelouro / 

Responsável 
nomeado 

Entidade beneficiária não estar habilitada para exercer atividade ou ter dívidas à Segurança Social e/ou à Administração Fiscal DAG 

As condições da atribuição do benefício não serem reduzidas a um documento escrito DAG 

Concessão de 
Benefícios 
Públicos 

Não verificação posterior do cumprimento das condições estabelecidas para a atribuição do benefício DAG 

Discricionariedade no âmbito de procedimentos concursais Todas as Divisões / 
Serviços 

Discricionariedade na atribuição de abonos ou regalias DAG 

Discricionariedade na gestão das férias DAG 

Discricionariedade na gestão das faltas Todas as Divisões / 
Serviços 

Recursos 
Humanos 

Acumulação de funções públicas e privadas DAG 
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Área de Risco RISCOS Responsáveis 
  

Pagamento de despesas após decisão de recusa de Visto DAG 

Pagamento de revisão de preços e trabalhos a mais antes que a respetiva despesa seja autorizada pela entidade com competência para o efeito DAG 

Pagamento de empreitadas novas e/ou trabalhos a mais, com vista à realização de trabalhos que resultam de empreitadas realizadas de forma 
deficiente DAG 

Regularização de existências que conduzem a perdas extraordinárias por divergências verificadas entre os registos contabilísticos e as contagens 
físicas DAG 

Ausência de controlo na área do aprovisionamento quanto à execução dos concursos, gestão de stocks, receção e armazenagem de bens e 
produtos DAG 

Falta de coerência na transição de saldos iniciais no início do ano DAG 

Deficiente nível de inventariação e avaliação de bens DAG 

Desorçamentação por falta de procedimentos efetivos e documentados  DAG 

Registo orçamental da despesa respeitando todos os princípios orçamentais DAG 

Ausência de planeamento na gestão da tesouraria DAG 

Realização de despesa sem que esteja devidamente orçamentada DAG 

Elevado número de Alterações Orçamentais Todas as Divisões / 
Serviços 

Gestão 
Financeira 

Ausência de uma Contabilidade de Custos/Analítica DAG 



  

Área de Risco MEDIDAS Responsáveis 
  

DAG Criação de um plano de rotatividade para os responsáveis pela prática de atos determinantes no processo de contratação, controlo do 
fornecimento e armazenamento dos bens DOIA 

DAG 
Identificação e registo das situações de impedimento na composição dos júris de procedimento 

DOIA 
DAG 

Obtenção de declarações dos interesses privados dos colaboradores envolvidos na contratação pública 
DOIA 
DAG Definição de um modelo standard de elaboração dos relatórios de acompanhamento e avaliação regular do desempenho do contratante, bem 

assim da periodicidade da sua elaboração DOIA 
DAG Verificação da natureza imprevista da circunstância que motivou os trabalhos a mais, analisando-se tanto os aspetos essencialmente técnicos 

como os financeiros DOIA 
DAG Instituição de mecanismos internos de controlo que visem detetar situações indiciadoras de conluio entre concorrentes e colaboradores, como a 

apreciação da objetividade dos critérios de seleção e das avaliações realizadas, entre outras DOIA 
Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços por pessoas que não tiveram 
intervenção no processo de contratação 

Todas as Divisões / 
Serviços 

Controlo do cumprimento dos prazos contratuais mais relevantes e a sinalização junto do adjudicatário das situações de incumprimento Todas as Divisões / 
Serviços 

DAG Salvaguardar o registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades que demonstre que a aquisição, fornecimento, 
empreitada visa substituir ou reforçar recursos existentes ou atender a nova exigência; que não há recursos próprios disponíveis ou 
possibilidade de reforço das capacidades existentes e que o planeamento da aquisição/fornecimento/empreitada foi realizado DOIA 

Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante situações de conflitos de interesses Todas as Divisões / 
Serviços 

A inspeção e avaliação quantitativa dos bens e serviços adquiridos devem ser efetuados por mais de uma pessoa, obrigatoriamente por quem 
não interveio no processo de contratação 

Todas as Divisões / 
Serviços 

DAG Criação de um registo que contenha todas as contratações realizadas, com discriminação do procedimento pré-contratual, o valor da 
adjudicação, o adjudicatário e, se aplicável, o desvio temporal e financeiro entre o adjudicado e o executado e respetivas causas dos desvios DOIA 

Contratação 
Pública 

Ministrar formação mais intensiva na área da contratação pública a todos os intervenientes  DAG 
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Área de Risco MEDIDAS Responsáveis 
  

Criação de um plano estratégico e Integrado da Acão de Fiscalização na CMI, com carácter anual DOPGU 

As reclamações dos particulares relativas a ações de fiscalização não devem ser analisadas e tratadas pela pessoa responsável em causa, 
promovendo-se uma nova apreciação, independente e objetiva DOPGU 

Elaboração de relatórios de atividade anuais das ações de fiscalização na Câmara Municipal de Ílhavo com discriminação, por fiscal, das ações 
realizadas e resultados obtidos DOPGU 

Elaboração de um programa trimestral para a realização das vistorias passíveis de programação DOPGU 

Elaboração de relatórios de atividade anuais das vistorias realizadas e dos processos analisados, com discriminação dos resultados obtidos DOPGU 

DOPGU Deverá existir, em todos os serviços responsáveis pela emissão de licenças, uma definição, para cada um dos diferentes tipos de 
licenciamento, de prazos médios para a decisão final, bem assim para a prática dos atos instrumentais essenciais à emissão da decisão final e 
respetiva monitorização DAG 

Existência de mapas de pendências dos processos, onde se identifiquem os aspetos mais importantes, como a data de entrada do pedido, tipo 
de licenciamento, grau de complexidade técnica, os prazos previstos e os realizados, estado do processo, última diligência e a data da decisão 
final, deve será adotada por todos os serviços municipais que emitem licenças 

DOPGU 

DOPGU 
DAG Informatização dos procedimentos de forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos procedimentos possa ser modificada 
GIM 

Criação de um sistema, na aplicação informática, de justificação e alerta obrigatórios relativamente ao não cumprimento de prazos no âmbito 
dos procedimentos de licenciamento ou autorização de operações urbanísticas GIM 

DOPGU Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos processos de obras, sua fiscalização e participação na eventual instrução de 
procedimentos contraordenacionais GAJNEF 

GIM Disponibilização, através das novas tecnologias de informação de toda a informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na 
Lei de Acesso aos Documentos Administrativos GAJNEF 

DOPGU Criação de regras municipais gerais e abstratas para regrem a celebração de contratos de urbanização 
GAJNEF 

Registo com numeração sequencial de processos entrados na DPUP - Registo, data, solicitação e solicitador DPUP 

Urbanismo e 
Edificação 

Registo de atividades em relatório mensal - mecanismos de monitorização periódica - SIG, Topografia, Planos/Projetos e Apoio Administrativo DPUP 
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Área de Risco MEDIDAS Responsáveis 
  

DAG 
Procedimentos que sistematizem as políticas, prioridades, metas e estratégias com a concessão de apoios e transferências 

Presidente / Pelouro / 
Responsável nomeado 

DAG 
Verificação de procedimentos a prosseguir no caso de incumprimento pela entidade beneficiária 

Presidente / Pelouro / 
Responsável nomeado 

Os colaboradores envolvidos no processo de concessão de benefício devem emitir declarações de interesses privados DAG 

Manutenção do sistema de arquivo específico de toda a documentação associada à concessão de benefícios públicos DAG 

Concessão de 
Benefícios 
Públicos 

O orçamento anual tem de prever de forma discriminada a concessão de benefícios públicos DAG 

Divulgação sistemática das normas legais e regras internas no âmbito dos recursos humanos DAG 

Vários níveis de controlo, com segregação de funções e diferentes níveis de avaliação e decisão DAG 

Nomeação de júris diferenciados em função dos procedimentos concursais Todas as Divisões / 
Serviços 

Apresentação anual de documento, por cada Trabalhador, a declarar o não exercício de outras catividades, em caso de não pedido de 
acumulação DAG 

DAG 

Recursos 
Humanos 

Sistema informático de gestão de assiduidade e pontualidade por leitura biométrica 
GIM 
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Área de Risco MEDIDAS Responsáveis 
  

Pagamento de despesas após as respetivas validações pelos diferentes serviços técnicos competentes para o efeito, sendo que todas as 
passagens pelos sectores devem ficar documentadas DAG 

Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas DAG 

Toda a despesa deverá ser objeto de procedimentos de validação orçamental e financeira previamente à sua aprovação/concretização DAG 

Ter em conta critérios rigorosos, eficazes e eficientes na gestão de tesouraria, de forma a maximizar a utilização dos recursos financeiros Todas as Divisões / 
Serviços 

Elaborar estudos de natureza económico-financeira com vista a otimizar a concretização dos objetivos DAG 

Consolidação e atualização da Contabilidade de Custos/Analítica DAG 

Realização de diagnósticos e relatórios trimestrais sobre a situação financeira do município e a respetiva execução orçamental.  DAG 

Existência de um orçamento anual que deve ter por base, planeamento, estratégia, rigor e a colaboração dos respetivos serviços Todas as Divisões / 
Serviços 

Revisão do Regulamento Municipal de Inventário, cadastro e gestão do património da Câmara Municipal de Ílhavo DAG 

DAG 

Gestão 
Financeira 

Revisão da norma controlo interno 
GCI 

 



  

Parte III – Monitorização e Divulgação 
 

7 – Monitorização  

 
No seguimento das Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 01 de julho de 2009 e 
Recomendação nº1 / 2010, de 07 de abril, deverá ser elaborado e publicitado o Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas, bem como um relatório anual de execução do referido plano. 
 
O relatório anual de execução do plano deverá ser elaborado pelo Responsável do Gabinete de Controlo Interno 
(GCI), após recolha de contributos sob a forma de relatórios parciais, que serão preenchidos pelos responsáveis 
identificados no plano e responsáveis de serviços/Gabinetes sempre que solicitado. 
Os planos parciais deverão ser enviados ao responsável pela elaboração e monitorização do grau de execução 
do plano até ao final de cada ano civil, que pode também promover para cumprimento desta função: 
 

 Análise de informação enviada ou outra que solicite aos Chefes de Divisão ou Responsáveis pelos 
Gabinetes e/ou Serviços; 

 Cruzamento de informações anteriores; 

 Entrevistas; 

 Amostras. 
 
 
Na situação excecional de não estar afeto nenhum trabalhador ao GCI, conforme previsto no mapa de pessoal, 
poderá o Presidente da Câmara nomear um responsável até que o lugar esteja provido.   
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8 – Divulgação  

 
O Plano, bem como eventuais revisões e atualizações, e os relatórios anuais de execução deverão ser 
divulgados na Câmara e Assembleia Municipal e ainda enviados ao Tribunal de Contas, Ministério das Finanças 
e Inspeção-geral de Finanças. 
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9 – Relatório Parcial:  Riscos e Medidas Preventivas e/ou Corretivas  

       

 

Departamento Administração Geral e Social 
         

DIVISÃO DE ______________________________________________________________________ 
         

Propostas de medidas para 2016                     

 » 
 » 
 » 
 » 

Re
vis

ão
 d

o 
Pl

an
o 

GR
CI

C 

    
         

Execução* Medidas Propostas  
T P NI 

Grau de Execução em 
2015 

Grau de Execução em 
2016 

Grau de Execução em 
2017 

Grau de Execução em 
2018 

                
                
                
                Pl

an
o 

GR
CI

C 
20

15
 

(*) T - Totalmente executada; P - Parcialmente executada; NI - Não 
Iniciada               
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Departamento Obras, Urbanismo e Ambiente 
         
DIVISÃO DE __________________________________________________________________________ 
         

Propostas de medidas para 2016                     

 » 
 » 
 » 
 » 
    
    Re

vis
ão

 d
o 

Pl
an

o 
GR

CI
C 

    
 

Execução* Medidas Propostas  
T P NI 

Grau de Execução em 
2015 

Grau de Execução em 
2016 

Grau de Execução em 
2017 

Grau de Execução em 
2018 

                
                
                
                
                
                
                

Pl
an

o 
GR

CI
C 

20
15

 

(*) T - Totalmente executada; P - Parcialmente executada; NI - Não 
Iniciada               

 

        
  


