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1 – Introdução 
 
Em cumprimento da recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) publicada 
em Diário da República de 22 de julho, o Município de Ílhavo procedeu á elaboração do Plano de Gestão 
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (doravante designado por PGRCIC) que foi aprovado em 3 
de fevereiro de 2010. 
 
Em 2015, antecipando-se à orientação constante na Recomendação n.º 3/2015 do CPC, publicada em 
Diário da República em 9 de julho, que aconselhava as entidades a procederem à revisão e 
aperfeiçoamento dos seus Planos, a CMI iniciou o processo de atualização do seu PGRCIC. A nova 
versão daquele Plano, que se encontra atualmente em vigor, foi aprovada por unanimidade a 3 de junho 
do mesmo ano. 
 
A recomendação n.º. 1/2009 do CPC, bem como as diversas orientações subsequentes daquela 
entidade, estipulam a obrigatoriedade de elaboração de relatório anual, onde se encontrem refletidos os 
elementos essenciais relativos à execução do PGRCIC de cada entidade. Este relatório deverá ser 
enviado ao CPC, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo. 
 
No sentido de dar cumprimento às referidas recomendações e ao estabelecido no ponto 7 
(“Monitorização do Plano”) do PGRCIC do Município de Ílhavo, procedeu-se à sua monitorização, tendo 
como objetivo: 
 

1º. Avaliar o grau de cumprimento do Plano, isto é, de que forma as medidas estabelecidas estão a 
ser efetivamente implementadas pelos diversos serviços; 

2º. Aferir a necessidade de revisão dos riscos, medidas e controlos anteriormente identificados, por 
desadequação dos mesmos; 

3º. Identificar possíveis novos riscos e/ou novas medidas, inerentes à atividade prosseguida por 
este Município. 

 
O processo de monitorização do Plano efetuado em relação a 2016, está refletido no presente relatório de 
execução.  
Trata-se de um documento dinâmico, elaborado com o contributo de todos, cuja divulgação é de extrema 
importância, não só para que todos os trabalhadores dele tomem conhecimento, como também para que 
os responsáveis promovam a sua efetiva implementação e gestão.  
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2 – Identificação das áreas de risco 
 
Aquando da elaboração do PGRCIC, em 2010, foram identificadas na organização municipal como 
passíveis de estarem mais suscetíveis de exposição ao risco de gestão, a atos de corrupção ou infrações 
conexas, a área de Benefícios Públicos, Contratação Pública, Gestão Financeira, Recursos Humanos e 
Urbanismo. 
 
Em 2015, no seguimento do trabalho realizado para elaboração do relatório de execução do PGRCIC, e 
fruto de alguns contributos feitos pelas diferentes unidades orgânicas, fizeram-se algumas alterações e 
ajustamentos nas áreas de risco inicialmente identificadas, designadamente: 

1º. Criação de uma nova área de risco comum a toda a estrutura da CMI – Atividade Municipal; 
2º. Alargamento da área de Urbanismo ao Planeamento; 
3º. Alargamento da área de Gestão Financeira á área de Gestão Patrimonial; 
4º. Alargamento à DOPGU do risco n.º 9 da área de Urbanismo e Planeamento: “Ausência de 

garantia de efetividade da aplicação dos princípios gerais de direito administrativo nas decisões 
de ordenamento e gestão territorial” e a correspondente medida 1, “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 “; 

5º. Introdução de uma medida específica, “Reunião interna entre as diversas chefias para discussão 
e uniformização dos critérios a ter em consideração na elaboração de pareceres relativos à 
acumulação de funções, em data anterior à emissão dos mesmos”, de forma a acautelar o risco 
n.º 6 da área de Recursos Humanos: “Ausência de critérios uniformizados que regulem a 
elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, não obstante os que se encontram 
consignados na lei. 

 
Assim, para o ano de 2016, foram validadas as seguintes áreas de risco: 
 

Áreas de Risco 
  Atividade Municipal 

Benefícios Públicos 
Contratação Pública 

Gestão Financeira e Patrimonial 
Recursos Humanos 

Urbanismo e Planeamento 
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Para cada área foram identificados os riscos associados e propostas diversas medidas de controlo/ 
prevenção dos mesmos.  
O quadro infra mostra o número de riscos identificados e o correspondente número de medidas 
propostas, para cada uma das áreas identificadas: 
 

Área Riscos Identificados Medidas Propostas 
Atividade Municipal 11 9 
Benefícios Públicos 8 5 
Contratação Pública 12 14 
Gestão Financeira e Patrimonial 15 10 
Recursos Humanos 6 6 
Urbanismo e Planeamento 12 16 

 
 
Note-se que, existem medidas que estão relacionadas com diferentes riscos, ou seja, a mesma medida é 
aplicada por diversas vezes como meio de precaver a ocorrência efetiva de diferentes riscos. Refira-se 
como exemplo, na área de Concessão de Benefícios Públicos, a medida “Verificação de procedimentos a 
prosseguir no caso de incumprimento pela entidade beneficiária” que está associada a quatro riscos 
distintos. 
 
No quadro seguinte podemos ver a distribuição, em percentagem, do número de riscos identificados nas 
respetivas áreas: 
 

 
 
 
A análise da distribuição percentual dos riscos pelas diversas áreas permite-nos perceber quais são as 
mais suscetíveis á ocorrência de atos de corrupção e de infrações conexas, no âmbito da atividade 
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desenvolvida pelo município de Ílhavo. Note-se que, a área identificada como mais sensível no PGRCIC é 
a Gestão Financeira e Patrimonial seguida pela Contratação Pública, uma vez que ambas envolvem 
recursos financeiros e são transversais a todos os serviços. 
 
Após o estabelecimento das medidas necessárias para acautelar os riscos existentes, fixaram-se as 
responsabilidades de implementação, gestão e controlo, das mesmas. O gráfico infra ilustra a distribuição 
das medidas pelas diversas unidades e subunidades orgânicas: 
 

 
 
 
Pela interpretação dos valores presentes no gráfico, destaca-se, desde logo, o papel da DAG que, em 
virtude das suas atribuições, intervém em todas as áreas de risco e tem por isso à sua responsabilidade, 
a aplicação e o controlo da maior parte das medidas do Plano.  
 
Esclarece-se ainda que existem medidas de responsabilidade partilhada. Quer isto dizer que, havendo a 
intervenção de mais do que uma unidade/ subunidade orgânica, na realização de uma determinada tarefa 
com um risco associado, a medida estabelecida, para acautelar a ocorrência do mesmo, poderá ser da 
responsabilidade de um ou mais serviços. Por exemplo, no âmbito da área de Urbanismo, foi 
estabelecida a medida “Informatização dos procedimentos de forma a não permitir que a hierarquia 
temporal de entrada dos procedimentos possa ser modificada”. A implementação desta medida é da 
responsabilidade da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana (DOPGU), da Divisão de 
Administração Geral (DAG) e do Gabinete de Informática e Modernização (GIM). 
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3 – Metodologia 
 
A recolha de contributos é feita através do envio de email aos responsáveis pelas diversas unidades/ 
subunidades orgânicas solicitando o preenchimento dos questionários relativos à avaliação do grau de 
execução das medidas previstas no PGRCIC, no que diz respeito ao ano de 2016.  
 
O questionário é composto por grelhas nas quais, para cada área, se encontram elencados os riscos 
associados e as respetivas medidas, devidamente numeradas, com a indicação dos responsáveis pela 
sua implementação. O correto preenchimento dos questionários permite fazer a avaliação do estado e 
grau de implementação das medidas estabelecidas, utilizando para tal a seguinte escala:  
 

 Totalmente Executada (T.E.) 
 Parcialmente Executada (P.E.) 
 Não Implementada (N.I.) 
 Não Aplicável (N.A.) 

 
Para cada medida, as unidades/ subunidades orgânicas dispõem ainda de um campo de observações 
onde poderão escrever o que considerem pertinente, como por exemplo: evidências da sua 
implementação ou o motivo da não implementação, dificuldades sentidas, desadequação da medida, 
proposta de alteração ou ajustamento, entre outras. 
 
A título de exemplo, ilustra-se abaixo a configuração de parte da matriz constante no questionário relativo 
à Área da Contratação Pública:  
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

5 Os prazos contratuais com maior relevância não são convenientemente monitorizados 1 

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

  
Obs:   
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 4 – Análise dos inquéritos por Área de Risco 
 

4.1. - Atividade Municipal 
  

MEDIDAS Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

1 
Elaboração e Publicação no site oficial do Código de Ética e Conduta do Município de Ílhavo GCI   √       
Obs:   

  
  

2 Divulgação do Código de Ética e Conduta do Município de Ílhavo por todos os trabalhadores GCI   √       
GC   √       

Obs:   
  

  

3 
Publicação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e dos Relatórios Anuais de Execução no site oficial GCI   √       
Obs:   

  
  

4 Divulgação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Relatórios a todos os colaboradores da CMI GCI   √       
GC   √       

Obs:   
  

  

5 
Publicação dos regulamentos municipais e suas atualizações (incluindo regulamentos de atribuição de subsídios, cedência de espaços e concessão de bens ou serviços), no site oficial da Câmara GAJNEF       √ 

  

Obs: GAJNEF: O GAJNEF nunca esteve encarregue de proceder a este tipo de publicações, até porque não teve intervenção na elaboração da maior parte dos regulamentos na CMI 
  

  

6 Criação de espaços para sugestões/reclamações GC   √       
GCI   √       

Obs:   
  

  

7 
Publicação de um relatório com informação sobre o volume e o tipo de reclamações e/ou sugestões por unidade/serviço GCI     √ 

    
Obs: 

GCI: Não foi possível a publicação do relatório devido à ausência de contributos por parte dos responsáveis (Chefias e responsáveis designados) pelos livros de reclamações 
  

  

8 
Elaboração e publicação no site oficial de uma lista de bens próprios móveis ou imóveis, administrados pela autarquia, dados em concessão ou cedidos para exploração 

DAG     √     
GCI     √     

Obs:   
  

  

9 
Elaboração e publicação no site oficial de lista de desafetações do património público municipal com a indicação do valor patrimonial e proprietário 

DAG       √   
GCI       √   

Obs: GCI: Trabalho em desenvolvimento pelo GCI 
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Na grelha seguinte encontram-se elencadas todas as medidas estabelecidas para prevenir a ocorrência 
de erros e fraudes na área da “Atividade Municipal”, assim como estão indicados, os responsáveis pela 
sua implementação:  
 

Medidas – Atividade Municipal Responsável 
  Elaboração e Publicação no site oficial do Código de Ética e Conduta do Município de Ílhavo 

GCI  Publicação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e dos Relatórios Anuais 
de Execução no site oficial 

 Publicação de um relatório com informação sobre o volume e o tipo de reclamações e/ou sugestões por 
unidade/serviço 

 Divulgação do Código de Ética e Conduta do Município de Ílhavo por todos os trabalhadores 
GCI 
GC 

 Divulgação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Relatórios de a todos os colaboradores da 
CMI 

 Criação de espaços para sugestões/reclamações 
 Elaboração e publicação no site oficial de uma lista de bens próprios móveis ou imóveis, administrados 

pela autarquia, dados em concessão ou cedidos para exploração GCI 
DAG  Elaboração e publicação no site oficial de lista de desafetações do património público municipal com a 

indicação do valor patrimonial e proprietário 
 Publicação dos regulamentos municipais e suas atualizações (incluindo regulamentos de atribuição de 

subsídios, cedência de espaços e concessão de bens ou serviços), no site oficial da Câmara GAJNEF 
 
 
Como podemos constatar, a responsabilidade de implementação das medidas nesta área de risco, 
encontram-se dividida entre o GCI, GC, DAG e GAJNEF. 
 
Relembramos que estas medidas têm como objetivo a disponibilização ao público (interno e externo) de 
toda a informação relevante, tendo em vista a promoção da transparência, responsabilização e 
integridade no desenvolvimento da atividade municipal, prevenindo, acautelando e reduzindo, em toda a 
estrutura da CMI, a ocorrência de erros, fraudes e corrupção. 
 
Pretende-se ainda que nesta área estejam refletidos todos os riscos identificados pelas diversas 
unidades/subunidades orgânicas que, devido ao seu âmbito, não possam ser inseridos em nenhuma 
outra área de risco existente, mas que estejam diretamente relacionados com o desenvolvimento da 
atividade municipal. 
 
Após a verificação do preenchimento dos questionários enviados pelas diversas unidades/subunidades 
orgânicas, relativamente ao grau de execução e implementação daquelas medidas, obtivemos a seguinte 
grelha onde descriminamos, em termos numéricos, as respostas dadas. 
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  Medidas - Atividade Municipal 
Responsáveis Nº. Totalmente Executadas Parcialmente Executadas Não Implementadas Não aplicável Sem Contributos 

DAG 2 0 1 1 0 0 
GAJNEF 1 0 0 1 0 0 

GC 3 3 0 0 0 0 
GCI 8 5 2 1 0 0 

 
 
Os resultados obtidos permitem-nos traçar o seguinte gráfico que ilustra o grau de execução dessas 
mesmas medidas:  
 

 
 
 
Analisado o gráfico, verificamos que o GAJNEF apresenta uma taxa de 100% de medidas não 
implementadas, no entanto, esclarece-se que esta subunidade orgânica tinha responsabilidade de 
implementação de apenas uma medida: “Publicação dos regulamentos municipais e suas atualizações 
(incluindo regulamentos de atribuição de subsídios, cedência de espaços e concessão de bens ou 
serviços), no site oficial da Câmara”, que considerou não implementada, porque: “nunca esteve 
encarregue de proceder a este tipo de publicações, até porque não teve intervenção na elaboração da 
maior parte dos regulamentos na CMI”. 
A medida só poderá ser plenamente implementada, após a conclusão do processo de revisão 
regulamentar que se encontra em curso, cuja responsabilidade de coordenação é do GAJNEF. 
 
Salientamos ainda que, a não implementação da medida “Publicação de um relatório com informação 
sobre o volume e o tipo de reclamações e/ou sugestões por unidade/serviço”, pelo Gabinete de Controlo 
Interno, ficou a dever-se “à ausência de contributos por parte dos responsáveis (Chefias e responsáveis 
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designados) pelos livros de reclamações”, conforme indicado por aquela subunidade orgânica no 
questionário de avaliação. 
 
Relembramos que o conhecimento das reclamações e sugestões é uma importante ferramenta de 
gestão, que se traduz num dos principais meios de obtenção de informação sobre o funcionamento dos 
nossos serviços permitindo detetar a inobservância de regras legais ou éticas, ou a existência de erros, 
fraudes e omissões, antes que se transformem em verdadeiros problemas para a Autarquia e mesmo 
para o trabalhador. 
 
O tratamento da informação e encaminhamento adequado de todas as reclamações e sugestões é uma 
oportunidade que a autarquia tem para ajustar, retificar e melhorar os procedimentos existentes com o 
objetivo de prestar um serviço de excelência, na plena observância dos normativos legais e éticos 
vigentes. 
 
Globalmente, constatamos que a maioria das medidas propostas para esta área de risco encontram-se 
“Totalmente Executadas”, mais precisamente 57%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Por último, referimos a sugestão feita pela DCTJ relativamente às propostas de medidas para o PGRCIC 
de 2017. Considera aquela unidade orgânica, que existe um risco muito elevado de, no desenvolvimento 
da atividade municipal, “Não serem respeitados a missão e os objetivos do Museu Marítimo de Ílhavo”, 
apresentando a criação da medida, “Cumprir e elaborar planos de atividade e programação de acordo 
com a missão e objetivos definidos., como meio adequado para acautelar a ocorrência daquele risco. 
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Tendo em conta a importância e os fundamentos apresentados julga-se relevante a inclusão do risco e da 
medida indicada no PGRCIC para 2017, na área da Atividade Municipal, nos seguintes termos:  
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

11 Não respeitar a missão e os objetivos do Museu Marítimo de Ílhavo 1 

Elaborar e cumprir planos de atividade e programação de acordo com a missão e objetivos previamente definidos, remetendo-os oportunamente ao Presidente ou Vereador responsável pelo pelouro 
DCTJ       

    
Obs:   
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4.2.- Concessão de Benefícios Públicos 
                    

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

1 Inexistência de critérios formalizados para a concessão de benefícios públicos 

1 

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

DAG   √       

Presid./ Pelouro/ Resp. Nomeado   √       

Obs: 

DAG: A função da DAG/contabilidade é da verificação formal dos documentos e isso é feito. Quanto aos critérios formalizados para atribuição dos apoios e o respetivo modo de pontuação, os mesmos devem ser tratados pela Comissão designada anualmente pela Câmara Municipal nos termos do art.º.18º do Regulamento. Chama-se a atenção que nem todos os documentos formais são verificados pela contabilidade, veja-se, por exemplo, os relativos às Associações de Pais, cuja análise é realizada em serviço distinto da DAG. 
 

  

2 

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

Presid./ Pelouro/ Resp. Nomeado   √       

Obs: 

DAG: Nos termos do art.º.30º do Regulamento a Câmara Municipal deve fiscalizar a execução do acordo podendo realizar as diligências que entenda por adequadas. Julgamos que deverá ser constituída uma comissão de acompanhamento para esse efeito, caso não esteja criada. Sempre que há uma indicação de incumprimento de determinado acordo a contabilidade cumpre o que for definido, não procedendo ao pagamento, adiando o pagamento ou estornando o valor não realizado, conforme for a decisão. 
   

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

2 Processo de decisão não estar devidamente documentado e organizado 1 
Manutenção do sistema de arquivo específico de toda a documentação associada à concessão de benefícios públicos DAG   √       

Obs:  
 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

3 Decisão tomada por órgão singular e não colegial 1 
Procedimentos que sistematizem as políticas, prioridades, metas e estratégias com a concessão de apoios e transferências 

DAG   √       
Presid./ Pelouro/ Resp. Nomeado   √       

Obs:    
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

4 Entidade beneficiária não estar habilitada para exercer atividade ou ter dívidas à Segurança Social e/ou à Administração Fiscal 1 

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

Presid./ Pelouro/ Resp. Nomeado   √       

Obs: 
DAG: A contabilidade só procede a pagamentos a entidades com não apresentação de certidões negativas de dívidas à segurança social e finanças com base em despacho nesse sentido 
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4.2.- Concessão de Benefícios Públicos 
                    

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

5 As condições da atribuição do benefício não serem reduzidas a um documento escrito 1 
Verificação de procedimentos a prosseguir no caso de incumprimento pela entidade beneficiária 

DAG   √       

Presid./ Pelouro/ Resp. Nomeado   √       

Obs:    
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 Não verificação posterior do cumprimento das condições estabelecidas para a atribuição do benefício 1 
Verificação de procedimentos a prosseguir no caso de incumprimento pela entidade beneficiária 

DAG         √ 
Presid./ Pelouro/ Resp. Nomeado   √       

Obs: 
DAG: A DAG desconhece o cumprimento ou não pela entidade beneficiária das obrigações protocolares exceto as referentes aos apoios às Juntas de Freguesia cujos relatórios de acompanhamento são presentes à CM. 
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

7 
Ocorrência de conflitos de interesses que possam por em causa a transparência de procedimentos relacionados com a concessão de benefícios públicos 

1 
Os colaboradores envolvidos, direta ou indiretamente, no processo de concessão de benefício devem emitir declarações de interesses privados DAG   √       

Obs:    
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

8 Concessão de benefícios através de verba não prevista no orçamento 1 
O orçamento anual tem de prever de forma discriminada a concessão de benefícios públicos DAG   √       

Obs:     
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As responsabilidades relativas à implementação das medidas fixadas para a área de risco “Concessão de 
Benefícios Públicos”, estão distribuídas da seguinte forma: 
 

Medidas Responsável 
  Procedimentos que sistematizem as políticas, prioridades, metas e estratégias com a concessão de 

apoios e transferências 
DAG 

 
Presid./ Pelouro/ 
Resp. Nomeado  Verificação de procedimentos a prosseguir no caso de incumprimento pela entidade beneficiária 

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

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

 O orçamento anual tem de prever de forma discriminada a concessão de benefícios públicos 
 
Tratam-se de medidas preventivas cuja implementação pretende garantir a inexistência de erros e 
fraudes no processo de concessão de benefícios, promovendo a transparência e imparcialidade da 
atuação da autarquia, na atribuição de subvenções públicas a entidades que se proponham concretizar 
projetos ou a desenvolver atividades de interesse municipal. 
 
A grelha infra traduz a avaliação feita pelos responsáveis relativamente ao grau de execução das 
medidas estabelecidas:  
 
  Medidas - Benefícios Públicos 

Resp.. Nº Totalm. Execut. Parcial. Execut. Não Implemen. Não aplicável 
Sem Contrib. 

Execut. 6 6 0 0 0 0 
DAG  9 7 0 0 2 0 

 
 
A comparação dos dados obtidos este ano, com os de 20151 permite constatar que houve uma melhoria 
no grau de execução das medidas por parte da DAG, uma vez que no ano anterior apresentava uma taxa 
de medidas totalmente implementadas na ordem dos 40%, e este ano, a taxa fixa-se nos 100%.  
O gráfico acima, ilustra o grau de execução das medidas, nesta área de risco. Como podemos verificar 
não existem medidas por implementar, encontrando-se a 100% das medidas estabelecidas, “Totalmente 
Executada”. 
 
                                                 
 
1 Na elaboração desta grelha foram processadas as respostas dadas pela DAG relativamente à execução de PGRCIC de 2015 que, por não terem sido enviadas em tempo útil, não foi possível incluí-las no relatório do ano passado. 
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4.3. - Contratação Pública 
                   

 Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

1 
Ausência de rotatividade dos responsáveis pela prática de atos determinantes no processo de contratação, controlo dos fornecimentos e armazenamento dos bens 

1 

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 
DAG     √     
DOIA     √     

Obs: DAG: A DAG viu-se desprovida de 25% dos seus trabalhadores nos últimos anos, o que impede a segregação de funções ou a rotatividade como se deseja. 
  

    
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

2 Ausência de verificação de eventuais impedimentos na composição dos "júris de procedimento" 1 
Identificação e registo das situações de impedimento na composição dos júris de procedimento 

DAG   √       

DOIA   √       
Obs:   

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

3 
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" 

1 

Verificação da natureza imprevista da circunstância que motivou os trabalhos a mais, analisando-se tanto os aspetos essencialmente técnicos como os financeiros 
DAG   √   

 
  

DOIA   √       

Obs: DAG: A contabilidade procede ao cabimento e compromisso de todos os pedidos que lhe são colocados alertando sempre que não haja verba 
  

  

2 
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 

DAG      √    

DOIA   √       
Obs:   

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

4 Falta de relatórios de acompanhamento e/ou de avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços 

1 
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 

DAG       √   
DOIA     √     

Obs:   
  

  

2 

Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços 

DAG       √   
DASS     √     
DCTJ       √   
DED         √ 

DGESU       √   
DOIA     √     

DOPGU   √       
DPUP         √ 
GAG         √ 

GAJNEF   √       
GC         √ 
GCI         √ 
GIM     √     

Obs: 
GIM: Depende do tipo de prestador de serviços. Se a intervenção em causa for sobre os sistemas, sim. É apresentado um relatório sobre a intervenção. Intervenções em software como são os casos Medidata e Nyron (biblioteca e arquivo) não são apresentados quaisquer relatórios. 
GAJNEF: O GAJNEF elabora e entrega regularmente relatórios ao Sr. Presidente acerca do desempenho da jurista com contrato de avença 
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4.3. - Contratação Pública 
                   

 Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

5 Os prazos contratuais com maior relevância não são convenientemente monitorizados 1 

Controlo do cumprimento dos prazos contratuais mais relevantes e a sinalização junto do adjudicatário das situações de incumprimento 

DAG   √       
DASS   √       
DCTJ       √   
DED         √ 

DGESU       √   
DOIA   √       

DOPGU   √       
DPUP         √ 
GAG         √ 

GAJNEF   √       
GC         √ 
GCI         √ 
GIM     √     

Obs: 

DGESU: " Seria Importante a DAG emitir relatório trimestralmente…" (Comentário de 2015) 
DAG: A DAG acha estranho esta observação porquanto emite semestralmente duas informações, em Abril e Outubro, onde constam os contratos passíveis de renovação ou que concluem o seu prazo contratual, respeitante ao semestre seguinte. Nesta medida as divisões emissoras que desencadeiam a necessidade da despesas e consequente contrato têm conhecimento dos prazos dos contratos 
GAJNEF: O GAJNEF acompanha a execução do contrato de avença da Dr.ª Sara Panela, Jurista, controlando o prazo do mesmo. 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 A inspeção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos não é efetuada, pelo menos, por dois funcionários 1 

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 

DAG       √   
DASS     √     
DCTJ       √   
DED   √       

DGESU       √   
DOIA   √       

DOPGU 
 

√       
DPUP         √ 
GAG         √ 

GAJNEF         √ 
GC         √ 
GCI         √ 
GIM     √     

Obs: GIM: Normalmente são sempre duas pessoas. 
GAJNEF: Nunca foi solicitada a participação do GAJNEF 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

7 

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  

1 
Obtenção de declarações dos interesses privados dos colaboradores envolvidos na contratação pública  

DAG   √       
DOIA     √     

Obs:   
  

  

2 Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante situações de conflitos de interesses 

DAG   √       
DASS         √ 
DCTJ         √ 
DED       √   

DGESU         √ 
DOIA     √     

DOPGU         √ 
DPUP         √ 
GAG   √       

GAJNEF         √ 
GC         √ 
GCI         √ 
GIM   √       
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4.3. - Contratação Pública 
                   

 
Obs: 

DPUP: Consideramos que essas atitudes já se encontram tipificadas nos vários instrumentos existentes (código de ética …) 
GAJNEF: O GAJNEF não intervém neste tipo de procedimentos 

  
3 

Ministrar formação mais intensiva na área da contratação pública a todos os intervenientes  DAG       √   
Obs:   

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

8 Mecanismos internos de controlo insuficientes aptos a detetar situações de conluio entre concorrentes e de eventual corrupção de funcionários 1 
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 

DAG       √   
DOIA   √       

Obs:   
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

9 
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 

1 
Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços por pessoas que não tiveram intervenção no processo de contratação 

DAG       √   
DASS     √     
DCTJ         √ 
DED       √   

DGESU       √   
DOIA     √     

DOPGU   √       
DPUP         √ 
GAG         √ 

GAJNEF   √       
GC       √   
GCI         √ 
GIM         √ 

Obs: 
GAJNEF: O GAJNEF elabora e entrega regularmente ao Sr. Presidente, um relatório acerca do contrato de avença, não tendo tido qualquer intervenção na sua contratação  
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

10 A formação realizada sobre o CCP e matérias afins fica aquém das necessidades 1 
Ministrar formação mais intensiva na área da contratação pública a todos os intervenientes DAG       √   
Obs:   

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

11 
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 

1 

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 

DAG     √     
DOIA   √       

Obs:   
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

12 Existência deficiente de um sistema estruturado de avaliação das necessidades de contratação 1 

Salvaguardar o registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades que demonstre que a aquisição, fornecimento, ou 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 

DAG     √     

DOIA     √     

Obs:   
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No quadro infra podemos verificar que a DAG e a DOIA partilham a responsabilidade de implementação 
de maior parte das medidas na área da Contratação Pública, tendo as restantes unidades/subunidades 
orgânicas a seu encargo, a implementação das restantes. Apenas uma das medidas estipuladas para 
esta área é da exclusiva responsabilidade da DAG, sendo as restantes  
 

Medidas  Responsável 
  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 

DAG 
 
 
e 
 
 

DOIA 

 Identificação e registo das situações de impedimento na composição dos júris de procedimento 
 Verificação da natureza imprevista da circunstância que motivou os trabalhos a mais, analisando-se tanto os aspetos 

essencialmente técnicos como os financeiros 
 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 
 Obtenção de declarações dos interesses privados dos colaboradores envolvidos na contratação pública 
 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 

 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 

 Salvaguardar o registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades que demonstre que a 
aquisição, fornecimento ou 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 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços 

Todas as Divisões/ 
Serviços 

 Controlo do cumprimento dos prazos contratuais mais relevantes e a sinalização junto do adjudicatário das situações 
de incumprimento 

 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 

 Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante situações de conflitos de interesses 
 Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho do fornecedor/prestador de serviços por 

pessoas que não tiveram intervenção no processo de contratação 
 Ministrar formação mais intensiva na área da contratação pública a todos os intervenientes DAG 
 
 
A presença de elementos materiais e a sua relevância económica e financeira tornam a área da 
Contratação Pública uma das mais suscetíveis à ocorrência de atos de corrupção e de infrações conexas. 
Ademais, a contratação de bens e serviços é uma das maiores fontes de despesa da autarquia, e como 
tal, é necessário que existam medidas concretas que permitam por um lado acautelar a ocorrência de 
corrupção e infrações conexas e por outro, assegurar a correta utilização dos dinheiros públicos. 
As medidas estabelecidas para esta área de risco, traduzem-se em mecanismos de acompanhamento 
efetivo dos vários passos do processo de contratação, que permitem o reforço, da integridade e 
transparência dos procedimentos, através da permanente avaliação e monitorização de todos o 
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processos, ao mesmo tempo vinculam todos os intervenientes a um padrão comum de transparência e 
integridade. 
 
No quadro abaixo encontra-se discriminada a avaliação feita pelas diversas unidades/subunidades 
orgânicas, ao estado de implementação das medidas estabelecidas. 
 

  Medidas - Contratação Pública 
Responsáveis Nº. Totalmente Executadas Parcialmente Executadas Não Implementadas Não Aplicável Sem Contributos 

       
Executivo 0 0 0 0 0 0 

DAG 16 5 3 8 0 0 
DASS 5 1 3 0 1 0 
DCTJ 5 0 0 3 2 0 
DED 5 1 0 2 2 0 

DGESU 5 0 0 4 1 0 
DOIA 14 7 7 0 0 0 

DOPGU 5 4 0 0 1 0 
DPUP 5 0 0 0 5 0 
GAG 5 1 0 0 4 0 

GAJNEF 5 3 0 0 2 0 
GC 5 0 0 1 4 0 
GCI 5 0 0 0 5 0 
GIM 5 1 3 1 0 0 

 
 
Pela leitura do gráfico verificamos que, existe uma grande variação no grau de execução das medidas 
relativamente às diversas unidades orgânicas/ serviços. O gráfico infra ilustra, em termos percentuais, 
essa mesma variação: 
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Destaca-se nesta área, o trabalho realizado pela DOPGU, GAG e GAJNEF, com 100% das medidas 
estabelecidas, “Totalmente Executadas”. As restantes unidades/subunidades orgânicas ainda têm 
medidas por implementar. Algumas têm mesmo todas as medidas por implementar, como é o caso, da 
DGESU.  
 
Realça-se ainda o facto de, algumas unidades orgânicas considerarem que certas medidas não lhes 
eram aplicáveis ou mesmo nenhuma delas, como é o caso da DPUP. 
 
Verificamos também que, as unidades/subunidades orgânicas, apresentam diferentes graus de execução 
das medidas de responsabilidade partilhada. Assim, por exemplo, o GAJNEF e a DOPGU, no âmbito da 
contratação pública, elaboram “relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho do fornecedor 
/prestador de serviços”, enquanto a DAG, DCTJ e DGESU não os estão a elaborar. Já o GIM refere que a 
elaboração dos referidos relatórios “Depende do tipo de Prestador de serviços. Se a intervenção em 
causa for sobre os sistemas, sim. É apresentado um relatório sobre a intervenção. Intervenções em 
software como são os casos Medidata e Nyron (biblioteca e arquivo) não são apresentados quaisquer 
relatórios”. 
 
Globalmente, analisando o grau de implementação das medidas estabelecidas para a área de risco de 
Contratação Publica, constatamos que apesar de existirem 40% das medidas “Totalmente Executadas”, 
ainda existe um larga percentagem de medidas (34%), que não se encontram implementadas pelas 
unidades/subunidades orgânicas. 
 

 
 
 



 

                             
Relatório do PGRCIC 2016    30 

Por último, não podemos deixar de mencionar o comentário elaborado pela DPUP, relativamente à 
medida “Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante situações de 
conflitos de interesses”, associada ao risco “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”. Alega aquela 
unidade orgânica que estas “atitudes já se encontram tipificadas nos vários instrumentos existentes 
(código, …) ”. Tendo em conta a pertinência e adequabilidade da observação feita, a procedeu-se á 
substituição da medida existente pela seguinte: 
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A 

7 

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  

2 

Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante situações de conflitos de interesses  Implementação e aplicação das regras e procedimentos previstos no Código de Ética e Conduta 

Todas Divisões / Serviços           

Obs:     
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4.4. - Gestão Financeira e Patrimonial 
                    

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

1 Pagamento de despesas após decisão de recusa de Visto 

1 

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   √       

Obs: DAG: Não existem pagamentos após recusa de visto 
  

  

2 

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

Obs: 
DAG: Todos os casos sem prévia validação orçamental e financeira, são sujeitos a informação dos serviços e a despacho final do Presidente da Câmara, após o que se procede ao pagamento 
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

2 
Pagamento de revisão de preços e trabalhos a mais antes que a respetiva despesa seja autorizada pela entidade com competência para o efeito 

1 

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   √       

Obs: DAG: Não se verificam casos destes  
  

  

2 

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

Obs: DAG: Todos os casos sem prévia validação orçamental e financeira, são sujeitos a informação dos serviços e a despacho final do Presidente da Câmara, após o que se procede ao pagamento. 
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

3 
Pagamento de empreitadas novas e/ou trabalhos a mais, com vista à realização de trabalhos que resultam de empreitadas realizadas de forma deficiente 

1 
Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas DAG         √ 

Obs: 
DAG: Sugestão: Criação de uma Comissão Técnica cujos membros não tenham participado na elaboração das peças procedimentais nem tenham acompanhado a obra originária. 

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

4 
Regularização de existências que conduzem a perdas extraordinárias por divergências verificadas entre os registos contabilísticos e as contagens físicas 

1 

Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas DAG     √     

Obs: 
DAG: Sugestão: Solicitação ao GAJNEF de parecer sobre a possibilidade legal de colocação de sistema de vigilância ocular para verificação de eventuais subtrações de bens não identificados nos registos.  

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

5 
Ausência de controlo na área do aprovisionamento quanto à execução dos concursos, gestão de stocks, receção e armazenagem de bens e produtos 

1 
Elaborar estudos de natureza económico-financeira com vista a otimizar a concretização dos objetivos DAG     √     

Obs:   
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4.4. - Gestão Financeira e Patrimonial 
                    

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 Falta de coerência na transição de saldos iniciais no início do ano 1 
Realização de diagnósticos e relatórios trimestrais sobre a situação financeira do município e a respetiva execução orçamental DAG     √     
Obs: DAG: Sugestão: Elaboração de picagens nas contas e terceiros entre saldos iniciais de “n” e finais de n-1”., que é o que já é feito, pelo que este risco é nulo. 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

7 Deficiente nível de inventariação e avaliação de bens 1 

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

DAG     √     
DASS   √       
DCTJ     √     
DED   √       

DGESU     √     
DOIA     √     

DOPGU   √       
DPUP   √       
GAG       √   

GAJNEF       
 

√ 
GC       √   
GCI       

 
√ 

GIM       √   

Obs: 
DPUP: No Relatório final é feito balanço das principais despesas (consumíveis, outros). 
GAJNEF: Não foi solicitada a colaboração do GAJNEF 
GIM: A Informática não tem qualquer orçamento anual definido nas GOP. O que faz com que algumas vezes tenhamos que trabalhar já perante as ocorrências e não no sentido de prevê-las. 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

8 Desorçamentação por falta de procedimentos efetivos e documentados  1 
Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas DAG     √     
Obs:   

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

9 Registo orçamental da despesa respeitando todos os princípios orçamentais 

1 
Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas DAG     √     
Obs:   

  
  

2 
Toda a despesa deverá ser objeto de procedimentos de validação orçamental e financeira previamente à sua aprovação. DAG     √     

Obs:   
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

10 Ausência de planeamento na gestão da tesouraria 1 

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

DAG   √       
DASS   √       
DCTJ     √     
DED   √       

DGESU         √ 
DOIA     √     

DOPGU   √       
DPUP   √       
GAG   √       

GAJNEF   √       
GC         √ 
GCI         √ 
GIM         √ 

Obs: 
DPUP: Efetua pontos de situação com a Contabilidade 
GAJNEF: O GAJNEF segue as formalidades impostas pelos serviços no que diz respeito à utilização de recursos financeiros 
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4.4. - Gestão Financeira e Patrimonial 
                      

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

11 Realização de despesa sem que esteja devidamente orçamentada 1 

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

DAG     √     
DASS   √       
DCTJ     √     
DED   √       

DGESU     √     
DOIA   √       

DOPGU   √       
DPUP   √       
GAG         √ 

GAJNEF       
 

√ 
GC         √ 
GCI         √ 
GIM   √       

Obs: DPUP: Efetua pontos de situação com a Contabilidade 
GAJNEF: Não foi solicitada a colaboração ao GAJNEF 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

12 Elevado número de Alterações Orçamentais 1 
Existência de um orçamento anual que deve ter por base, planeamento, estratégia, rigor e a colaboração dos respetivos serviços 

DAG     √     
DASS     √     
DCTJ     √     
DED   √       

DGESU     √     
DOIA   √       

DOPGU   √       
DPUP   √       
GAG         √ 

GAJNEF       
 

√ 
GC         √ 
GCI         √ 
GIM         √ 

Obs: DPUP: Efetua pontos de situação com a Contabilidade 
GAJNEF: Não foi solicitada a colaboração ao GAJNEF 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

13 Ausência de uma Contabilidade de Custos/Analítica 1 
Consolidação e atualização da Contabilidade de Custos/Analítica DAG     √     
Obs:   

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

14   1 
Revisão do Regulamento Municipal de Inventário, cadastro e gestão do património da Câmara Municipal de Ílhavo DAG   √       

Obs: 
DAG: Existe um projeto de alteração do regulamento o qual não chegou a ser presente à reunião dos órgãos municipais por força da publicação do SNC-AP. 

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

15   1 
Revisão da norma controlo interno DAG      √    

GCI       √   
Obs:   
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Relativamente à área de “Gestão Financeira e Patrimonial”, as medidas estabelecidas e as 
responsabilidades da sua implementação e gestão encontram-se distribuídas da seguinte forma: 
 

Medidas – Gestão Financeira e Patrimonial Responsável 
  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 

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

 Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas 

 Elaborar estudos de natureza económico-financeira com vista a otimizar a concretização dos objetivos 
 Realização de diagnósticos e relatórios trimestrais sobre a situação financeira do município e a respetiva execução 

orçamental 
 Consolidação e atualização da Contabilidade de Custos/Analítica 

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

 Revisão da norma controlo interno DAG 
GCI 

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

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

 
 
Também neste âmbito, a presença da componente financeira e do interesse económico, coloca esta área 
num patamar mais elevado de risco, como acontece na contratação de bens e serviços. Da mesma 
forma, as medidas aqui estabelecidas, visam acompanhar o andamento dos procedimentos, 
implementando vários níveis de controlo, conferindo assim mais transparência às decisões 
administrativas e reduzindo as oportunidades de existência de ações delituosas nas operações de 
pagamento de despesas e o recebimento de receitas. Através destas medidas pretende-se garantir a 
legalidade dos procedimentos e fomentar a transparência e integridade da atuação da autarquia e dos 
seus trabalhadores, reforçando a confiança dos munícipes no que diz respeito à utilização dos dinheiros 
públicos.  
 
Nesta área, a implementação da maioria das medidas é da exclusiva responsabilidade da DAG. No 
entanto, existem algumas medidas de responsabilidade partilhada com outras unidades/subunidades 
orgânicas. 
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Na grelha infra, podemos verificar, em termos numéricos, a avaliação feita pelas diversas 
unidades/subunidades orgânicas, do grau de execução das medidas estabelecidas: 
 

  Medidas - Gestão Financeira e Patrimonial 
Responsáveis Nº. Totalmente Executadas Parcialmente Executadas Não Implementadas Não Aplicável Sem Contributos 

Executivo 0 0 0 0 0 0 
DAG 18 4 12 1 1 0 

DASS 4 3 1 0 0 0 
DCTJ 4 0 4 0 0 0 
DED 4 4 0 0 0 0 

DGESU 4 0 3 0 1 0 
DOIA 4 2 2 0 0 0 

DOPGU 4 4 0 0 0 0 
DPUP 4 4 0 0 0 0 
GAG 4 1 0 1 2 0 

GAJNEF 4 1 0 0 3 0 
GC 4 0 0 1 3 0 
GCI 5 1 0 0 4 0 
GIM 4 1 0 1 2 0 

 
 
Conforme sucedeu na área da Contratação Pública, as medidas de responsabilidade partilhada 
estabelecidas para a área de Gestão Financeira apresentam um grau de execução muito distinto 
relativamente a cada unidade/subunidade orgânica. É por exemplo o caso da medida, “Existência de um 
orçamento anual que deve ter por base, planeamento, estratégia, rigor e a colaboração dos respetivos 
serviços”, associada ao risco “Deficiente nível de inventariação e avaliação de bens”. Com efeito, 
enquanto a DASS, DED, DOPGU e DPUP, consideram a medida totalmente implementada, a DAG, 
DCTJ, DGESU e DOIA, consideram que está apenas parcialmente executada. Já o GAG, GC e GIM 
consideram que não implementaram esta medida. 
 
O gráfico ilustra, em termos percentuais, o grau de execução das medidas de acordo com a avaliação 
feita: 
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Pela análise do gráfico constatamos que a maioria das unidades/subunidades orgânicas apresentam um 
grau de execução das medidas que lhe estavam atribuídas na ordem dos 100%. É o caso da DED, 
DOPGU, DPUP, GAJNEF e GCI.  
 
Apesar de o GC apresentar uma taxa de 100% na categoria das medidas não implementadas, esclarece-
se que esta subunidade orgânica apenas considerou que uma das 4 medidas lhe era aplicável, mais 
concretamente a, “Existência de um orçamento anual que deve ter por base, planeamento, estratégia, 
rigor e a colaboração dos respetivos serviços”, associada ao risco, “Deficiente nível de inventariação e 
avaliação de bens”. Por conseguinte, os 100% dizem apenas respeito à não implementação de uma única 
medida. 
 
Analisando os dados obtidos, constatamos que para esta área de risco apenas 8% das medidas não se 
encontram implementadas, sendo que 47% estão totalmente executas e 45% parcialmente executadas. 
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Nesta área, destacamos ainda os comentários feitos pela DAG relativamente à não adequabilidade de 
algumas medidas existentes. 
 
Com efeito, no entender daquela unidade orgânica, a medida “Realização de diagnósticos e relatórios 
trimestrais sobre a situação financeira do município e a respetiva execução orçamental” não é a mais 
apropriada para reduzir a ocorrência de , “Falta de coerência na transição de saldos iniciais no início do 
ano”, sugerindo que deverá ser substituída pela “Elaboração de picagens nas contas e terceiros entre 
saldos iniciais de “n” e finais de n-1”. Atendendo à pertinência da observação efetuada, procedeu-se à 
substituição da medida nos termos propostos, passando a mesma a ter a seguinte redação: 
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 Falta de coerência na transição de saldos iniciais no início do ano 2 

Realização de diagnósticos e relatórios trimestrais sobre a situação financeira do município e a respetiva execução orçamental   “Elaboração de picagens nas contas e terceiros entre saldos 
iniciais de “n” e finais de n-1”. 

DAG          

Obs:     
 
Considera também a DAG que a medida “Todas as despesas deverão ser cabimentadas e 
comprometidas”, não é a mais correta para acautelar o “Pagamento de empreitadas novas e/ou trabalhos 
a mais, com vista à realização de trabalhos que resultam de empreitadas realizadas de forma deficiente”. 
Sugere que em alternativa, deve proceder-se à “Criação de uma Comissão Técnica cujos membros não 
tenham participado na elaboração das peças procedimentais nem tenham acompanhado a obra 
originária”. Considerando a conveniência da sugestão feita e o seu fundamento, a medida passará a ser 
redigida nos seguintes termos no PGRCIC em 2017: 
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

3 
Pagamento de empreitadas novas e/ou trabalhos a mais, com vista à realização de trabalhos que resultam de empreitadas realizadas de forma deficiente 

1 

Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas  Criação de uma Comissão Técnica cujos membros não tenham participado na elaboração das peças procedimentais nem tenham acompanhado a obra originária  

DAG          

Obs:  
   

 
Sugere ainda aquela unidade orgânica que deveria ser reavaliada a medida existente para o risco 
“Regularização de existências que conduzem a perdas extraordinárias por divergências verificadas entre 
os registos contabilísticos e as contagens físicas”, em virtude de, no seu entender, a mesma não ser a 
mais adequada. Propõe por isso, que se solicite ao “GAJNEF, parecer sobre a possibilidade legal de 
colocação de sistema de vigilância ocular para verificação de eventuais subtrações de bens não 
identificados nos registos”. 
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Refere igualmente a DAG, ainda relativamente à área da Gestão Financeira e Patrimonial, que a medida 
“Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas “, não está adequada ao risco, 
“Regularização de existências que conduzem a perdas extraordinárias por divergências verificadas entre 
os registos contabilísticos e as contagens físicas”, não permitindo prevenir convenientemente a 
ocorrência de erros ou atos ilícitos. Assim, propõem que se solicite “ao GAJNEF de parecer sobre a 
possibilidade legal de colocação de sistema de vigilância ocular para verificação de eventuais subtrações 
de bens não identificados nos registos”, de forma a se poder proceder à substituição da medida existente. 
 
Por fim, destacamos o procedimento adotado pela DPUP mais propriamente, a realização de “pontos de 
situação com a Contabilidade” de forma a evitar a “Ausência de planeamento na gestão da tesouraria”, a 
“Realização de despesa sem que esteja devidamente orçamentada” e o “Elevado número de Alterações 
Orçamentais”. Tendo em conta a utilidade e adequabilidade deste procedimento aos riscos mencionados, 
decidiu-se incorporá-lo no PGRCIC para 2017. 
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4.5. - Recursos Humanos 
   

Risco   Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

1 Discricionariedade no âmbito de procedimentos concursais 

1 

Nomeação de júris diferenciados em função dos procedimentos concursais 

DAG   √       
DASS   √ 

 
    

DCTJ     √     
DED   √       

DGESU         √ 
DOIA   √       

DOPGU   √       
DPUP   √       
GAG         √ 

GAJNEF         √ 
GC         √ 
GCI         √ 
GIM         √ 

Obs: 
DPUP: Início de atividade de colaborador (março de 2016) que foi integrado por procedimento concursal (PRU) 
GAJNEF: O GAJNEF não tem tido intervenção neste tipo de procedimentos 

  
2 

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

  
  Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

2 Discricionariedade na atribuição de abonos ou regalias 

1 
Vários níveis de controlo, com segregação de funções e diferentes níveis de avaliação e decisão DAG       √   
Obs: DAG: A subunidade de recursos humanos apenas tem duas colaboradoras e a DAG perdeu 25% dos seus efetivos nos últimos anos 

  
  

2 
Divulgação sistemática das normas legais e regras internas no âmbito dos recursos humanos DAG     √     
Obs:   

  
  Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

3 Discricionariedade na gestão das férias 
1 

Sistema informático de gestão de assiduidade e pontualidade por leitura biométrica 
DAG     √     
GIM   √       

Obs:   
  

  
2 

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

  
  Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

4 Discricionariedade na gestão das faltas 

1 
Sistema informático de gestão de assiduidade e pontualidade por leitura biométrica 

DAG     √     
GIM   √       

Obs:   
  

  
2 

Divulgação sistemática das normas legais e regras internas no âmbito dos recursos humanos DAG     √     
Obs:   
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4.5. - Recursos Humanos 
   
  Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

5 Acumulação de funções públicas e privadas 

1 
Apresentação anual de documento, por cada Trabalhador, a declarar o não exercício de outras atividades, em caso de não pedido de acumulação DAG       √ 

  
Obs:   

  
  

2 
Vários níveis de controlo, com segregação de funções e diferentes níveis de avaliação e decisão DAG       √   
Obs:   

  
  

3 
Divulgação sistemática das normas legais e regras internas no âmbito dos recursos humanos DAG     √     
Obs:   

  
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 
Ausência de critérios uniformizados que regulem a elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, não obstante os que se encontram consignados na lei 

1 

Reunião interna entre as diversas chefias para discussão e uniformização dos critérios a ter em consideração na elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, em data anterior à emissão dos mesmos 
DAG       √ 

  

Obs: 

DAG: Esta matéria já foi objeto de tentativa de uniformização. No entanto, a disparidade de pedidos de acumulação existentes, a diversidade nos graus de hierarquia de quem pede, bem como as funções exercidas pelos requerentes tornaram difícil a uniformização de critérios. Após várias tentativas efetuadas em reunião de chefes as mesmas mostraram-se infrutíferas. Sugere-se desta forma a emissão de um despacho ordenador atualizando-se o que atualmente existe, podendo o Sr. Presidente solicitar a sua feitura junto dos serviços jurídicos desta Câmara Municipal onde foi emitido o que agora vigora.  
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No que diz respeito à área de “Recursos Humanos” as medidas previstas e os respetivos responsáveis 
encontram-se distribuídas da seguinte forma. 
 

Medidas – Recursos Humanos Responsável 
 

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

de não pedido de acumulação 
 Reunião interna entre as diversas chefias para discussão e uniformização dos critérios a ter em consideração na 

elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, em data anterior à emissão dos mesmos 

 Sistema informático de gestão de assiduidade e pontualidade por leitura biométrica 
DAG  

e 
GIM 

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

 
 
As medidas aqui estabelecidas, permitem à autarquia atuar preventivamente minimizando as 
oportunidades de ocorrência de erros, fraudes ou corrupção.na gestão dos recursos humanos. Tais 
medidas têm como objetivo diminuir a discricionariedade e conferir legalidade e transparência às 
operações, não só através do reforço e controlo dos procedimentos vigentes, como também pela 
promoção de uma cultura de divulgação, por todos os trabalhadores, das normas legais, éticas e de 
conduta, aplicáveis.  
 
Visa-se fomentar uma cultura de responsabilidade, de integridade, transparência e de não corrupção, que 
alcance toda a estrutura no âmbito de atuação dos Recursos Humanos, e que permita reforçar a 
confiança do público em geral. 
 
De igual modo nesta área, a implementação da maioria das medidas estabelecidas pertence à DAG. A 
participação das restantes unidades/subunidades orgânicas só se verifica num reduzido número de 
medidas. Com efeito, apenas uma medida é de responsabilidade partilhada por todos os serviços, 
nomeadamente, “Nomeação de júris diferenciados em função dos procedimentos concursais”. 
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A grelha infra permite verificar, em termos numéricos, o estado de implementação das diferentes 
medidas, de acordo com a avaliação feita pelas diversas unidades/subunidades orgânicas: 
 

  Medidas - Recursos Humanos 
Responsáveis Nº. Totalmente Executadas Parcialmente Executadas Não Implementadas Não Aplicável Sem Contributos 

Executivo 0 0 0 0 0 0 
DAG 12 2 6 4 0 0 

DASS 1 1 0 0 0 0 
DCTJ 1 0 1 0 0 0 
DED 1 1 0 0 0 0 

DGESU 1 0 0 0 1 0 
DOIA 1 1 0 0 0 0 

DOPGU 1 1 0 0 0 0 
DPUP 1 1 0 0 0 0 
GAG 1 0 0 0 1 0 

GAJNEF 1 0 0 0 1 0 
GC 1 0 0 0 1 0 
GCI 1 0 0 0 1 0 
GIM 3 2 0 0 1 0 

 
 
A análise das respostas obtidas permite-nos concluir que a medida de responsabilidade partilhada se 
encontra totalmente implementada por quase todas as unidade orgânica/ serviços. 
 

 
 

Verificamos também, que a DAG tem a maioria das medidas (50%) “Parcialmente Executadas”, 
apresentando, no entanto, cerca de 33% das medidas “Não implementadas”. Refere contudo, aquela 
unidade orgânica, que um dos motivos subjacentes à impossibilidade de execução de algumas das 
medidas estabelecidas no Plano é a o facto de “a subunidade de recursos humanos” apenas ter “duas 
colaboradoras e ter perdido 25% dos seus efetivos, nos últimos anos”. 
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Globalmente, constatamos que para a área de risco de Recursos Humanos, a maioria das medidas 
estabelecidas, encontra-se “Totalmente Executada”, mais precisamente 45% e que 35% estão 
“Parcialmente Executadas”. 
 

 
 
 

Referimos, ainda, o contributo feito pela DAG relativamente à medida realização de “Reunião interna 
entre as diversas chefias para discussão e uniformização dos critérios a ter em consideração na 
elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, em data anterior à emissão dos mesmos” 
(sugerida em 2016 pela DASS), associada ao risco, “Ausência de critérios uniformizados que regulem a 
elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, não obstante os que se encontram 
consignados na lei”, salientando a dificuldade de uniformização dos pareceres devido a diversidade dos 
pedidos e das funções exercidas. Sugere por isso que se elabore despacho, onde se encontrem definidos 
critérios uniformes que harmonizem, em toda a estrutura municipal, a emissão de pareceres relativos à 
acumulação de funções.  
Tendo em conta os fundamentos apresentados e a relevância da sugestão efetuada, considerou-se 
importante a sua inclusão no PGRCIC de 2017, sob a forma de medida, passando a ter a seguinte 
redação: 
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Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 
Ausência de critérios uniformizados que regulem a elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, não obstante os que se encontram consignados na lei 

1 
Reunião interna entre as diversas chefias para discussão e uniformização dos critérios a ter em consideração na elaboração de pareceres relativos à acumulação de funções, em data anterior à emissão dos mesmos 

DAG         
  

  Obs:   
   

2 
Elaboração/ atualização de despacho, onde se encontrem estipulados os critérios uniformes, decididos anteriormente em reunião de chefias, que harmonizem, em toda a estrutura municipal, a emissão de pareceres relativos à acumulação de funções 

GAJNEF           
DAG           

Obs:      
 
Por último, é importante referir o contributo feito pela DASS relativamente à instituição de uma nova 
medida para o risco,” Discricionariedade na gestão de faltas” Invoca aquela unidade orgânica que a 
“Aplicação do desconto salarial, face ao não cumprimento da pontualidade por parte dos funcionários “, 
poderá ser uma ferramenta essencial para prevenir a ocorrência daquele risco. Tendo em conta que o 
processo de implementação de uma nova filosofia de gestão de assiduidade e pontualidade dos diversos 
equipamentos municipais, onde o referido desconto salarial e os procedimentos inerentes ao mesmo se 
encontram já previstos, está em fase de conclusão, e atendendo à adequabilidade e viabilidade de 
implementação da medida sugerida, procedemos à sua inclusão no PGRCIC em 2017, nos seguintes 
termos: 
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

4 Discricionariedade na gestão das faltas 3 
Aplicação do desconto salarial, face ao não cumprimento da pontualidade por parte dos funcionários DAG        

  
Obs:   
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4.6 - Urbanismo e Planeamento 
                    

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

1 
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    

1 
Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos processos de obras, sua fiscalização e participação na eventual instrução de procedimentos contraordenacionais 

DOPGU   √       
GAJNEF   √       

Obs:   
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

2 
As monitorizações efetuadas aos processos são, normalmente, asseguradas pelos próprios gestores, em detrimento do princípio da segregação das funções  

1 
Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos processos de obras, sua fiscalização e participação na eventual instrução de procedimentos contraordenacionais  

DOPGU   √       

GAJNEF   √       
Obs:   

  
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

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

1 
Elaboração de um programa trimestral para a realização das vistorias passíveis de programação DOPGU   √       

Obs:   
  

  

2 
Elaboração de relatórios de atividade anuais das vistorias realizadas e dos processos analisados, com discriminação, dos resultados obtidos DOPGU   √       

Obs:   
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

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

1 

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  

DOPGU   √       

DAG   √       

Obs: DAG. As licenças a que nos referimos respeitam essencialmente a eventos, de atividade, ruído que julgamos não diretamente relacionados com o Urbanismo e Planeamento. 
   

2 

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 
DOPGU   √       

Obs:   
  

  
3 

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

DAG   √       
GIM   √       

Obs:   
  

  

4 

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   √       

Obs:   
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4.6 - Urbanismo e Planeamento 
                    

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

5 
A acumulação de funções ou tarefas públicas que (ainda que dentro da própria estrutura do Município) possam comprometer a isenção na abordagem do processo  

1 
Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos processos de obras, sua fiscalização e participação na eventual instrução de procedimentos contraordenacionais  

DOPGU   √       
GAJNEF   √       

Obs:   
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 Ausência de informação sobre a monitorização de informações e pareceres (histórico) relativos à acumulação de funções 1 
  

DAG   √       
DASS         √ 
DCTJ         √ 
DED   √       

DGESU   √       
DOIA   √       

DOPGU         √ 
DPUP   √       
GAG     √     

GAJNEF         √ 
GC         √ 
GCI         √ 
GIM         √ 

Obs: 
DPUP: Conforme Relatório com histórico/evolução das autorizações de acumulação de funções 
DAG: Todos os requerimentos solicitando acumulação de funções, despachadas favoravelmente ou não, encontram-se arquivadas em pastas próprias anuais. 

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

7 
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 

1 
Criação de regras municipais gerais e abstratas para regem a celebração de contratos de urbanização 

DOPGU       √   

GAJNEF         √ 

Obs: 
GAJNEF: A medida proposta não tem correspondência. A informação sobre os meios de reação dos Munícipes contra as decisões administrativas que lhe sejam desfavoráveis, deve ser disponibilizada nas notificações que lhes forem enviadas, a dar conhecimento das decisões administrativas. 
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

8 Ausência de planeamento estratégico e integrado da ação de fiscalização de toda a CMI 

1 
Criação de um plano estratégico e Integrado da Acão de Fiscalização na CMI, com carácter anual DOPGU   

    
√   

Obs:   
  

  

2 
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   

  
√     

Obs:   
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

9 Ausência de garantia de efetividade da aplicação dos princípios gerais de direito administrativo nas decisões de ordenamento e gestão territorial  1 

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   √       

GIM     √     
Obs: GAJNEF: Para ser implementada, esta medida implica um trabalho conjunto com o GIM 
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4.6 - Urbanismo e Planeamento 
                    

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

10 
Ausência de garantia de efetividade da aplicação dos princípios gerais de direito administrativo às decisões de gestão do património imobiliário municipal 

1 

Revisão de Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro e gestão do património da CMI e das medidas de Gestão Financeira 
DOPGU     √     

GAJNEF     √     

Obs: GAJNEF: A revisão deste regulamento encontra-se em curso, estando o GAJNEF responsável pelo acompanhamento da mesma 
  

  
Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

11 Ausência de informação sobre o número de processos que se encontram em articulação entre as Divisões  

1 
Registo com numeração sequencial de processos entrados na DPUP - Registo, data, solicitação e solicitador DPUP   √       

Obs: DPUP: Encontra-se em processo de articulação (DPUP/DOPGU) a consolidação de metodologia para resolução de processos complexos  
   

2 
Registo de atividades em relatório mensal - mecanismos de monitorização periódica - SIG, Topografia, Planos/Projetos e Apoio Administrativo DPUP   √       

Obs:   
  

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

12   1 
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   √       

Obs:   
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Na área de Urbanismo e Planeamento, as medidas previstas e as responsabilidades da sua 
implementação encontram-se distribuídas da seguinte forma: 
  

Medidas – Urbanismo e Planeamento Responsável 
 

 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 

 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 

 Criação de um plano estratégico e Integrado da Acão de Fiscalização na CMI, com carácter anual 
 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 
 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 
 Registo com numeração sequencial de processos entrados na DPUP - Registo, data, solicitação e solicitador 

DPUP 
 Registo de atividades em relatório mensal - mecanismos de monitorização periódica - SIG, Topografia, 

Planos/Projetos e Apoio Administrativo 
 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 

 Monitorização de informações e pareceres relativos à acumulação de funções Todas as Divisões/ 
Serviços 

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

  
GAJNEF 

 
 Criação de regras municipais gerais e abstratas para regerem a celebração de contratos de urbanização 
 Revisão de Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro e gestão do património da e das medidas de Gestão 

Financeira 
 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 
DOPGU 
GAJENF 

GIM 
 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 

DOPGU 
 

DAG 
 

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

DOPGU 
DAG 
GIM 

 
 
Nas autarquias locais a área de Urbanismo e Planeamento, proporciona inúmeras oportunidades para a 
ocorrência de erros, fraudes e corrupção. Também nesta área, os elementos económicos e materiais, 
associados a existência de fortes interesses privados, criam o ambiente propício para a ocorrência de 
conflitos de interesses e a prática de atos ilegais pelos trabalhadores. 
As medidas aqui estabelecidas traduzem-se num conjunto de ferramentas que têm como objetivos 
principais, controlar e verificar, passo-a-passo os procedimentos, conferindo segurança, integridade e 
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transparência aos processos. Pretende-se prevenir, detetando situações de ilegalidade, fraude ou erro, 
de forma a garantir a exatidão e a conformidade legal necessárias. 
 
A grelha infra traduz, em termos numéricos, o estado de implementação das medidas, de acordo com a 
avaliação feita pelas diversas unidades/subunidades orgânicas: 
 

  Medidas - Urbanismo e Planeamento 
Responsáveis Nº. Totalmente Executadas Parcialmente Executadas Não Implementadas Não Aplicável Sem Contributos 

Executivo 0 0 0 0 0 0 
DAG 3 3 0 0 0 0 

DASS 1 0 0 0 1 0 
DCTJ 1 0 0 0 1 0 
DED 1 1 0 0 0 0 

DGESU 1 1 0 0 0 0 
DOIA 1 1 0 0 0 0 

DOPGU 15 11 2 2 0 0 
DPUP 3 3 0 0 0 0 
GAG 1 0 1 0 0 0 

GAJNEF 7 3 1 2 1 0 
GC 1 0 0 0 1 0 
GCI 1 0 0 0 1 0 
GIM 4 2 1 0 1 0 

 
 
Destaca-se o papel da DOPGU, com a responsabilidade de implementação e gestão de um elevado 
número de medidas, mais precisamente quinze, seguida pelo GAJNEF, com sete medidas cuja execução 
lhe estava confiada. 
 
No PGRCIC, existia para esta área, um risco partilhado por todas as unidades orgânicas/serviços que no 
entanto, não tinha nenhuma medida associada que, diretamente pudesse ser associada. Para ultrapassar 
esta questão, solicitámos a colaboração de todas as unidades/subunidades orgânicas no sentido de 
encontrar uma medida apropriada. Dando resposta ao nosso pedido, a DPUP enviou uma sugestão que, 
por nos parecer pertinente e adequada, passará a integrar o PGRCIC para 2017, com a seguinte 
redação: 
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

6 
Ausência de informação sobre a monitorização de informações e pareceres (histórico) relativos à acumulação de funções 

1 
Elaboração de quadro sobre a evolução das autorizações de acumulação de funções, que será sujeito a aprovação em reunião de Câmara e publicado na página do município na internet  

DAG           

  Obs:   
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Refira-se que, nas respostas dadas aos questionários, a DASS, DCTJ, GAJNEF, GC, GCI e GIM 
consideraram que este risco não lhes era aplicável. Assim, tendo em conta unicamente as medidas que 
os serviços consideravam que lhe eram aplicáveis, obteremos o seguinte gráfico relativamente ao grau de 
execução: 
 

 
 
 
Globalmente, a maioria das medidas estabelecidas para esta área de risco encontra-se totalmente 
executada (74%), como já tinha sucedido no ano anterior. Refira-se aliás, que no que diz respeito à 
execução PGRCIC, esta é a área de risco com a percentagem mais elevada de medidas totalmente 
executadas, a seguir à área de Concessão de Benefícios Públicos. De facto da totalidade das medidas 
estabelecidas, apenas 4 não se encontram implementadas. 
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Merece no entanto, referência à medida “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” que foi considerada pelo GAJNEF como parcialmente executada. 
Relativamente a esta medida o GAJNEF refere que "Para ser implementada, esta medida implica um 
trabalho conjunto com o GIM”. Tendo em consideração a implementação parcial desta medida pelo 
GAJNEF e o comentário elaborado, deverá ser feita uma reflexão conjunta no sentido de se encontrarem 
soluções que permitam a efetiva implementação desta medida. 
 
Ainda relativamente a esta área salienta-se o contributo feito pelo GAJNEF, propondo a substituição de 
uma medida existente. De facto, de acordo com o exposto por aquela subunidade orgânica, a medida 
atual “é difícil de implementar, dada a especificidade de cada contrato de urbanização, cujas cláusulas 
contemplam as condições de licenciamento/ autorização das operações de loteamento”. Assim, dando 
resposta ao solicitado, a proposta de medida passará a integrar o PGRCIC para 2017, com a seguinte 
redação: 
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

7 
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 

1 

 Criação de regras municipais gerais e abstratas para regem a celebração de contratos de urbanização  A informação sobre os meios de reação que os Munícipes têm ao seu dispor pra reagir contra as decisões administrativas que lhe sejam desfavoráveis, deve ser disponibilizada nas notificações que lhes forem enviadas, a dar conhecimento das decisões administrativas 

DOPGU          

GAJNEF          
Obs:    

 
 
Por fim, refere-se o esclarecimento prestado pela DAG relativamente à medida “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”. Explica aquela unidade orgânica que, 
“As licenças a que nos referimos respeitam essencialmente a eventos, de atividade, ruído que julgamos 
não diretamente relacionados com o Urbanismo e Planeamento”. Tendo em conta o exposto e 
considerando a pertinência da informação dada procedeu-se à inclusão daquela medida na área da 
Atividade Municipal, retirando-se à DAG a responsabilidade da sua implementação na área de Urbanismo 
e Planeamento.  
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O novo risco e a medida associada, passarão a integrar a área da Atividade Municipal, da seguinte forma: 
 

Risco     Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A. 

10 
O tempo de decisão, tendo em conta os frequentes atrasos no âmbito da emissão de licenças 
relacionadas com eventos, atividades e ruído 

1 

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       

    
Obs:   
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5 - Grau de Execução das medidas por Responsável 
 5.1. Executivo 
 
As responsabilidades específicas no âmbito do PGRCIC, atribuídas ao Executivo, encontram-se previstas 
unicamente no âmbito da área de Concessão de Benefícios Públicos. 
 
Observando os valores constantes do quadro infra, podemos verificar que as medidas cuja 
responsabilidade de implementação lhe estava atribuída foram “Totalmente Executadas”, conforme já 
sucedido em 2015. 
 
 
 

  

 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 6 0 0 0 0 6 
P.E. 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 0 0 0 0 0 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 6 0 0 0 0 6 
P.E. 0 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             
Relatório do PGRCIC 2016    59 

5.2. Divisão de Administração Geral (DAG) 
 
Relativamente à DAG, no quadro seguinte, poderemos constatar o número elevado de medidas que 
estão atribuídas a esta unidade orgânica e que demonstram a transversalidade da sua atuação no 
desenvolvimento da atividade municipal. De facto, é a unidade orgânica com a responsabilidade de 
implementação do maior número de medidas, no âmbito do PGRCIC. 
 
Nos gráficos infra podemos comparar o grau de execução das medidas, obtido em 20152, com o de 2016. 
Constatamos que a DAG aumentou significativamente a percentagem de medidas “Totalmente 
Executadas”, mais propriamente de 16% para 35%. Para este facto, contribui significativamente o 
aumento do número de medidas totalmente implementadas na área de Concessão de Benefícios 
Públicos, passando de 2 medidas em 2015, para 8 em 2016 e também na área da Contratação Pública, 
onde em 2015 apenas tinha uma medida “Totalmente Executada”, e em 2016 tem 4. Já a percentagem 
de medidas “Parcialmente Executadas” manteve-se praticamente inalterada. 
 
 

 

 

 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 2 1 1 5 0 9 
P.E. 1 5 8 8 0 22 
N.I. 1 7 2 3 0 13 
N.A. 4 2 0 1 0 7 
S.C. 1 1 0 1 3 6 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 7 5 2 4 3 21 
P.E. 1 0 3 6 12 0 22 
N.I. 1 0 8 4 1 0 14 
N.A. 0 2 0 0 1 0 3 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Conforme sucedido no ano anterior, a maioria das medidas não implementadas pela DAG, situam-se na 
área da Contratação Pública, onde ainda existe um importante trabalho a desenvolver para que todas as 
medidas propostas no âmbito PGRCIC, sejam efetivamente implementadas. 
                                                 
 
2 Nesta análise foi considerada a avaliação do grau de implementação das medidas feita pela DAG em 2015, que, por não terem sido enviada em tempo útil, não foi possível incluí-la no relatório do ano passado. 
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No gráfico seguinte podemos verificar a evolução da execução das medidas propostas para aquela 
unidade orgânica entre o ano de 2015 e 2016, em termos numéricos. 

 

  
 
Conforme já referido, destaca-se o aumento do número de medidas “Totalmente Executadas” de 9 no ano 
anterior, para 21 em 2016. 
 
Salienta-se ainda o facto de, este ano, não ter havido ausência de contributos relativamente a nenhuma 
medida pertencente ao questionário de avaliação efetuado. 
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5.3. Divisão de Ação Social e Saúde (DASS) 
 
 
O trabalho desenvolvido pela DASS na execução e gestão das medidas previstas no PGRCIC encontra-
se refletido nos gráficos e grelhas infra. 
 
Poderemos verificar que, à semelhança do que já tinha sucedido no ano anterior, esta unidade orgânica 
tem à sua responsabilidade a implementação de 11 medidas que se encontram distribuídas pelas 
diferentes áreas de risco, com exceção da Concessão de Benefícios Públicos e Atividade Municipal. 
 
Pela leitura dos gráficos, que traduz a avaliação feita por esta unidade orgânica, constatamos que a 
DASS reduziu significativamente a percentagem de medidas totalmente implementadas, designadamente 
de 73% em 2015, para 46% em 2016. Esta situação ficou a dever-se quer ao aumento das medidas 
parcialmente executas, quer ao facto de considerar que 2 das medidas que lhe eram aplicáveis em 2015, 
não lhe são aplicáveis em 2016. Com efeito, em 2015 a DASS considerou que, por exemplo, na área da 
Contratação Pública, a medida “Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar 
perante situações de conflitos de interesses”, estava totalmente implementada, no entanto, em 2016, 
classificou esta medida como não lhe sendo aplicável. 
 

   
 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 5 1 1 1 8 
P.E. 0 0 0 3 0 3 
N.I. 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 0 0 0 0 0 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 1 1 3 0 5 
P.E. 0 0 3 0 1 0 4 
N.I. 0 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 1 0 0 1 2 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
As grelhas acima contêm, em termos numéricos, a avaliação feita ao estado de implementação das 
medidas, pela DASS, em 2015 e 2016. Ao analisarmos estes dados conjuntamente com o gráfico infra, 
verificamos que houve algumas alterações no que diz respeito ao estado de execução daquelas medidas  
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Assim, constatamos que, este ano, houve medidas que passaram a estar apenas parcialmente 
executadas, enquanto em 2015 estavam totalmente executadas, designadamente na área da 
Contratação Pública. São por exemplo os casos das medidas, “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” e a “Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação 
do desempenho do fornecedor/prestador de serviços”, que em 2015 estavam “Totalmente Executadas” e 
em 2016 apenas se encontram “Parcialmente executadas”. 
 

  
 
A alteração do estado de implementação destas medidas, impõem uma reflexão sobre os motivos 
subjacentes à mesma, e a consequente procura de soluções que permitam a sua plena implementação. 
 
Por último, salienta-se o facto de não existirem quaisquer medidas por implementar pela DASS, como já 
tinha sucedido em 2015. 
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5.4. Divisão de Cultura, Turismo e Juventude (DCTJ) 
  
Conforme se verifica na grelha seguinte, a DCTJ tinha à sua responsabilidade a implementação de 11 
medidas, igualmente distribuídas pelas diferentes áreas de risco, com exceção da Concessão de 
Benefícios Públicos. 
 
No gráfico infra, poderemos verificar a evolução do grau de execução das medidas, cuja responsabilidade 
lhe estava imputada, de 2015 para 2016.  
De acordo com as respostas dadas, constatamos que houve uma grande alteração no estado de 
implementação das medidas. Com efeito, enquanto em 2015 a DCTJ apresentava uma taxa de 55% de 
medidas “Totalmente Executadas”, em 2016, considerou que nenhuma medida estava nessa situação. 
 
Salienta-se ainda que, a seguir à DGESU, a DCTJ é a unidade orgânica com a maior percentagem de 
medidas por implementar, mais concretamente três, sendo que das 11 medidas que lhes estavam 
atribuídas, 3 não se encontram implementadas, mantendo a tendência verificada em 2015. 
 
 

  
 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 1 1 2 1 6 
P.E. 0 0 0 1 0 1 
N.I. 0 3 0 0 0 3 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 1 0 0 0 1 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 0 0 0 0 0 
P.E. 0 0 0 1 4 0 5 
N.I. 0 0 3 0 0 0 3 
N.A. 0 0 2 0 0 1 3 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
No gráfico infra poderemos verificar as alterações ocorridas entre 2015 e 2016, já referidas. Assim 
enquanto em 2015 a DCTJ considerou que tinha 6 medidas “Totalmente Executadas”, em 2016, afirmou 
que nenhuma estava nesta situação. 
 



 

                             
Relatório do PGRCIC 2016    64 

  
 

Encontra-se na situação descrita a medida “Controlo do cumprimento dos prazos contratuais mais 
relevantes e a sinalização junto do adjudicatário das situações de incumprimento”, na área da 
Contratação Pública. 

 
Também a medida “Ter em conta critérios rigorosos, eficazes e eficientes na gestão de tesouraria, de 
forma a maximizar a utilização dos recursos financeiros” e a “Existência de um orçamento anual que deve 
ter por base, planeamento, estratégia, rigor e a colaboração dos respetivos serviços”, na área de Gestão 
Financeira e Patrimonial, foi considerada totalmente implementada em 2015, sendo que em 2016 apenas 
foi considerada parcialmente executada. 
 
Igualmente este ano, a DCTJ considerou que 3 das 11 medidas não lhe eram aplicáveis, enquanto no 
ano anterior classificou as mesmas medidas como não implementadas. É o caso da medida “Definir as 
atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante situações de conflitos de 
interesses” e a “Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do desempenho do 
fornecedor/prestador de serviços por pessoas que não tiveram intervenção no processo de contratação”, 
na área da Contratação Pública. 
 
Estas alterações ao estado de implementação das medidas, deverão ser analisadas com o objetivo de se 
encontrarem respostas que permitam uma efetiva implementação das mesmas. 
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5.5. Divisão de Educação e Desporto (DED) 
  
A DED tem à sua responsabilidade a execução de 11 medidas que se encontram distribuídas por todas 
as áreas de risco, com exceção da Concessão de Benefícios Públicos e Atividade Municipal. 
 
Nos gráficos infra podemos verificar a evolução do grau de execução das medidas nesta unidade 
orgânica, entre 20153 e 2016 e constatar que a DED aumentou a percentagem de medidas “Totalmente 
Executadas” de 55% em 2015 para 64% em 2016. Se a este facto associarmos os valores constantes das 
grelhas, que traduzem as respostas dadas nos questionários de avaliação, percebermos que parte deste 
aumento ficou a dever-se ao envio de contributos efetivos relativamente a certas questões que em 2015, 
não tinham sido avaliadas, mas propriamente na área de Contratação Pública. 
 
 

  
 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 0 1 4 1 6 
P.E. 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 5 0 0 0 5 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 1 1 4 1 7 
P.E. 0 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 2 0 0 0 2 
N.A. 0 0 2 0 0 0 2 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
O surgimento, este ano, de medidas não implementadas, também ficou a dever-se à existência de 
contributos efetivos relativamente àquela área de risco. 
 
No gráfico infra conseguimos verificar, em termos numéricos, a evolução da execução das medidas 
previstas no PGRCIC de 2015 para 2016. 
                                                 
 
3 Na elaboração deste gráfico foram processadas as respostas dadas pela DED relativamente à execução de PGRCIC de 2015 que, por não terem sido enviadas em tempo útil, não foi possível incluí-las no relatório do ano passado. 
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5.6. Divisão de Gestão de Equipamentos e Serviços Urbanos (DGESU) 
 

 

Também para a DGESU, existem 11 medidas cuja responsabilidade lhe está imputada e que se 

encontram distribuídas por todas as áreas de risco com exceção da Concessão de benefícios Públicos e 

a Atividade Municipal. 

 

Pela análise dos gráficos seguintes, constatamos que 5 das medidas, cuja responsabilidade de 

implementação, que lhe estava atribuída, não se encontram implementas, o que se traduz numa 

percentagem muito elevada, mais precisamente 37%, mantendo a tendência revelada em 2015. De facto, 

a DGESU é a unidade orgânica com a maior percentagem de medidas não implementadas no âmbito da 

execução do PGRCIC. 

 

 

 
  

 

 

 

 Benefícios 
Públicos 

Contratação 
Publica 

Recursos 
Humanos 

Gestão 
Financeira 

Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 0 0 0 0 0 

P.E. 0 1 1 2 0 4 

N.I. 0 3 0 2 0 5 

N.A. 0 0 0 0 0 0 

S.C. 0 1 0 0 1 2 

 

 Atividade 
Municipal 

Benefícios 
Públicos 

Contratação 
Publica 

Recursos 
Humanos 

Gestão 
Financeira 

e 
Patrimonial 

Urbanismo e 
Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 0 0 0 1 1 

P.E. 0 0 0 0 3 0 3 

N.I. 0 0 4 0 0 0 4 

N.A. 0 0 1 1 1 0 3 

S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

No entanto, destacamos o facto de em 2016 esta unidade orgânica já apresentar uma medida totalmente 

implementada, designadamente na área de Urbanismo e Planeamento, o que não tinha sucedio no ano 

anterior. 

 

Analisando as respostas dadas verificamos ainda que em 2015, na área da Contratação Pública, a 

DGSESU tinha a medida “Controlo do cumprimento dos prazos contratuais mais relevantes e a 

sinalização junto do adjudicatário das situações de incumprimento” parcialmente implementada e que 

este ano a considerou não implementada.  
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Ainda relativamente a esta medida, em 2015, mencionou que “Seria importante a DAG emitir um relatório 

trimestralmente”. No entanto,”a DAG acha estranho esta observação porquanto emite semestralmente 

duas informações, em Abril e Outubro, onde constam os contratos passíveis de renovação ou que 

concluem o seu prazo contratual, respeitante ao semestre seguinte. Nesta medida as divisões emissoras 

que desencadeiam a necessidade da despesas e consequente contrato têm conhecimento dos prazos 

dos contratos”. 

 

No grafico infra verificamos, em termos numéricos, a evolução de 2015 para 2016, do grau de execução 

das medidas, pela DGESU: 

 
 

 
 

 

Pela análise dos dados percebemos que em 2016 a DGESU considerou que três das medidas não lhe 

eram aplicáveis, designadamente na área de Recursos Humanos e na área da Gestão Financeira e 

Patrimonial e Contratação Pública. 

 

Examinadas as situações em questão, constatamos que a medida “Ter em conta critérios rigorosos, 

eficazes e eficientes na gestão de tesouraria, de forma a maximizar a utilização dos recursos financeiros” 

em 2015 foi considerada “Não Implementada” enquanto em 2016 foi classificada como “Não Aplicável.” 

Já a medida “Nomeação de júris diferenciados em função dos procedimentos concursais”, em 2015, foi 

considerada “Parcialmente Executada” mas em 2016 a DGESU colocou-a na categoria das medidas que 

não lhe eram aplicáveis. 

 

Por último, a medida, “Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante 

situações de conflitos de interesses”, na área da Contratação Pública, em 2015 foi considerada como 

“Não Implementada”, enquanto em 2016, a DGESU identificou-a como “Não Aplicável”. 
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Por último, a medida, “Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem adotar perante 
situações de conflitos de interesses”, na área da Contratação Pública, em 2015 foi considerada como 
“Não Implementada”, enquanto em 2016, a DGESU identificou-a como “Não Aplicável”. 
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5.7. Divisão de Obras, Investimentos e Ambiente (DOIA) 
  
No que concerne à DOIA, verificamos que, à semelhança da DAG, esta unidade orgânica tem á sua 
responsabilidade um número elevado de medidas, mais concretamente 20, sendo uma das unidades 
orgânicas com maior número de medidas atribuída a seguir á DAG e à DOPGU. De referir que 70% 
destas medidas estão inseridas no âmbito da Contratação Pública. 
 
Tendo em conta a ausência de contributos no ano anterior não nos é possível analisar a evolução do 
estado de execução das medidas, restringindo-nos na nossa avaliação, às respostas dadas no 
questionário de 2016. 
 
Conforme se verifica no gráfico infra, a DOIA tem uma elevada percentagem de medidas Totalmente 
Executadas”, mais precisamente 55%, sendo que as restantes medidas encontram-se “Parcialmente 
Executas” (45%). 
 
 

 
 

 
 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 0 0 0 0 0 
P.E. 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 14 1 4 1 20 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 7 1 2 1 11 
P.E. 0 0 7 0 2 0 9 
N.I. 0 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Destacamos ainda o facto de a DOIA não apresentar quaisquer medidas por implementar, à semelhança 
do que acontece com a DPUP e a DASS. 
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5.8. Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbana (DOPGU) 
 
 
Os contributos enviados pela DOPGU encontram-se refletidos na grelha seguinte. Pela análise dos 
dados, constatamos que, à semelhança do que aconteceu em 2015, esta unidade orgânica tinha à sua 
responsabilidade a execução de 25 medidas, sendo a Divisão com maior número de medidas a 
implementar a seguir á DAG. Refira-se ainda que, 60% destas medidas inserem-se no âmbito da área do 
Urbanismo. 
 
Nos gráficos infra podemos constatar a evolução do grau de execução das medidas, entre 2015 e 2016 e 
verificar que a DOPGU aumentou significativamente a percentagem de medidas “Totalmente Executadas” 
de 40% em 2015 para 79% em 2016, sendo atualmente a unidade orgânica com a maior percentagem de 
medidas totalmente implementadas. No entanto, se analisarmos este facto à luz dos valores constantes 
das grelhas, que traduzem as respostas dadas nos questionários de avaliação, percebermos que parte 
deste aumento ficou a dever-se ao envio de contributos efetivos relativamente a 11 questões que em 
2015, não tinham sido avaliadas. 
 

 

 

 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 0 0 0 10 10 
P.E. 0 0 0 0 1 1 
N.I. 0 0 0 0 3 3 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 5 1 4 1 11 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 4 1 4 11 20 
P.E. 0 0 0 0 0 2 2 
N.I. 0 0 0 0 0 2 2 
N.A. 0 0 1 0 0 0 1 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
Destacamos ainda o facto de, na área de Urbanismo e Planeamento a medida “Revisão de Regulamento 
Municipal de Inventário e Cadastro e gestão do património da CMI e das medidas de Gestão Financeira” 
se encontrar parcialmente implementada enquanto em 2015 a DOPGU a classificou como não 
implementadas. 
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No gráfico infra, poderemos verificar a evolução do estado de execução das medidas entre 2015 e 2016, 
em termos numéricos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             
Relatório do PGRCIC 2016    75 

5.9. Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos (DPUP)  
 
No âmbito do PGRCIC, a DPUP tem à sua responsabilidade a execução e gestão de 13 medidas, 
distribuídas por todas as áreas de risco, com exceção dos Benefícios Públicos e Atividade Municipal, 
como de resto, já tinha sucedido em 2015. 
 
Analisando conjuntamente, os gráficos infra que traduzem em percentagem a evolução dos contributos 
dados por esta Divisão e os valores constantes na grelha, constatamos que a DPUP tem uma 
percentagem muito elevada de medidas “Totalmente Executadas”. De facto, 100% das medidas que lhe 
estavam atribuídas, e que considerou que lhe eram aplicáveis, encontram-se nesta categoria. 
 
Verificamos também que não houve alterações significativas no trabalho desenvolvido em 2015, 
mantendo a tendência positiva que já tinha demonstrado no ano anterior. 
 

 

  
 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 1 1 3 3 8 
P.E. 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 4 0 1 0 5 
S.C. 0 0 0 0 0 0 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 0 1 4 3 8 
P.E. 0 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 0 5 0 0 0 5 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
No gráfico infra, poderemos verificar a evolução do estado de execução das medidas entre 2015 e 2016, 
em termos numéricos. 
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5.10. Gabinete de Atendimento Geral (GAG)  
 Conforme se verifica pela grelha seguinte, o GAG tem à responsabilidade da execução e gestão de 11 
medidas, distribuídas por todas as áreas de risco, com exceção dos Benefícios Públicos e Atividade 
Municipal. 
 
Da análise dos gráficos infra verificamos que houve uma diminuição da percentagem de medidas 
totalmente implementadas, nomeadamente de 36% em 2015 para 18% em 2016. Para percebermos 
convenientemente este decréscimo deveremos examinar os valores constantes nas grelhas, que 
traduzem as respostas dadas nos questionários de avaliação preenchidos por esta subunidade orgânica. 
Com efeito, verificamos que na área de Gestão Financeira e Patrimonial, 2 das medidas que em 2015 
foram consideradas totalmente implementadas, este ano, foram classificadas como “Não Implementadas” 
e como não aplicáveis.  
 

  
 

 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 0 0 3 1 4 
P.E. 0 0 0 0 0 0 
N.I. 0 0 0 0 0 0 
N.A. 0 5 1 1 0 7 
S.C. 0 0 0 0 0 0 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 1 0 1 0 2 
P.E. 0 0 0 0 0 1 1 
N.I. 0 0 0 0 1 0 1 
N.A. 0 0 4 1 2 0 7 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
No gráfico infra, poderemos verificar a evolução do estado de execução das medidas entre 2015 e 2016, 
em termos numéricos. 
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5.11. Gabinete de Apoio Jurídico, Notariado e Execuções Fiscais (GAJNEF) 
 
 
O GAJNEF tem à sua responsabilidade a implementação de 18 medidas, distribuídas pelas diferentes 
áreas de risco, com exceção da Concessão de Benefícios Públicos. 
 
Salientamos que foi imputada ao GAJNEF a responsabilidade de implementação de uma medida que não 
existia em 2015, designadamente a “publicação dos regulamentos municipais e suas atualizações 
(incluindo regulamentos de atribuição de subsídios, cedência de espaços e concessão de bens ou 
serviços), no site oficial da Câmara”, na área da Atividade Municipal. 
 
Da análise dos gráficos infra verificamos que houve uma diminuição acentuada da percentagem de 
medidas não implementadas, no entanto, verificando a grelha de respostas constatamos que esse 
decréscimo se ficou a dever ao facto desta subunidade orgânica considerar que muitas das medidas não 
lhe eram aplicáveis, em virtude de  não participar em certo tipo de procedimentos ou por não lhe ter sido 
solicitada qualquer colaboração, conforme foi referido oportunamente nos questionários. 
 

  
 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 3 0 2 3 8 
P.E. 0 0 0 0 1 1 
N.I. 0 2 1 2 2 7 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 0 0 0 1 1 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 3 0 1 3 7 
P.E. 0 0 0 0 0 1 1 
N.I. 1 0 0 0 0 2 3 
N.A. 0 0 2 1 3 1 7 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
O gráfico infra ilustra, em termos numéricos, a evolução da implementação das medidas pelo GAJNEF 
entre 2015 e 2016. 
 
 
 
 



 

                             
Relatório do PGRCIC 2016    80 
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5.12. Gabinete de Comunicação (GC)  
 
O GC iniciou no ano de 2016 a avaliação do estado de implementação das medidas previstas no 
PGRCIC, em virtude do surgimento de uma nova área de risco, Atividade Municipal na qual tem medidas 
cuja responsabilidade de implementação partilha com o GCI. 
 
Conforme se verifica pela análise do gráfico, o GC considerou que uma grande percentagem das 
medidas previstas no Plano, não lhe eram aplicáveis, designadamente 64%. Referira-se que, 
conjuntamente com o GAG, é a unidade orgânica com mais medidas “Não Aplicáveis”. 
 
 

  
Examinando os dados constantes da grelha infra, que refletem as respostas dadas nos questionários 
constatamos que as medidas inseridas no âmbito da área da Atividade Municipal foram totalmente 
implementadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O GC apresenta apenas 2 medidas que não se encontram implementadas, designadamente, uma na 
área de Gestão Financeira e Patrimonial e outra na área da Contratação Pública. 
 
 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 3 0 0 0 0 0 3 

P.E. 0 0 0 0 0 0 0 

N.I. 0 0 1 0 1 0 2 

N.A. 0 0 4 1 3 1 9 

S.C. 0 0 0 0 0 0 0 
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5.13. Gabinete de Controlo Interno (GCI) 
  
O GCI, à semelhança do GC, iniciou no ano de 2016 a avaliação do estado de implementação das 
medidas previstas no PGRCIC, em virtude do surgimento de uma nova área de risco, Atividade Municipal 
na qual tem medidas cuja responsabilidade de implementação lhe está atribuída. 
 
No gráfico infra poderemos verificar que também o GCI, considerou que muitas das medidas no âmbito 
do PGRCI não lhe eram aplicáveis, nomeadamente, 55%. 
 

 
 
Analisando as respostas obtidas pelo preenchimento dos questionários constatamos que o GCI, na área 
da Atividade Municipal tem uma grande percentagem de medidas “Totalmente Executadas”.  
 
Refere-se ainda, que a não implementação de uma das medidas, ficou a dever-se à falta de colaboração 
dos responsáveis, conforme já foi referido, oportunamente, neste relatório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 5 0 0 0 0 0 5 
P.E. 2 0 0 0 0 0 2 
N.I. 1 0 0 0 1 0 2 
N.A. 0 0 5 1 4 1 11 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 
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5.14. Gabinete de Informática e Modernização (GIM) 
 
 
Conforme já tinha sucedido em 2015, o GIM, têm à sua responsabilidade a implementação de 16 
medidas, distribuídas pelas diferentes áreas de risco, com exceção da Concessão de Benefícios Públicos 
e Atividade Municipal. 
 
Observando os gráficos infra, que traduzem a evolução de 2015 para 2016 do grau de execução das 
medidas, verificamos o GIM revela uma descida na percentagem de medidas “Parcialmente Executadas”. 
Confrontados estes resultados com os dados constantes da grelha de respostas, verificamos que parte 
dessa descida deveu-se ao facto de, este ano, aquela subunidade orgânica ter considerado que 4 
medidas não lhe eram aplicáveis. 
 

  
 

 Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos Gestão Financeira Urbanismo TOTAIS 

T.E 0 1 2 0 2 5 
P.E. 0 3 1 2 1 7 
N.I. 0 1 0 2 1 4 
N.A. 0 0 0 0 0 0 
S.C. 0 0 0 0 0 0 

 

 Atividade Municipal Benefícios Públicos Contratação Publica Recursos Humanos 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Urbanismo e Planeamento TOTAIS 

T.E 0 0 1 2 1 2 6 
P.E. 0 0 3 0 0 1 4 
N.I. 0 0 1 0 1 0 2 
N.A. 0 0 0 1 2 1 4 
S.C. 0 0 0 0 0 0 0 

 
Com efeito, na área dos Recursos Humanos e da Gestão Financeira e Patrimonial, em 2015 considerou 
algumas medidas como “Parcialmente Executadas”, no entanto em 2016, classificou-as como “Não 
Aplicáveis”. 
 
Referimo-nos, mais precisamente, na área Recursos Humanos, à medida, “Nomeação de júris 
diferenciados em função dos procedimentos concursais” e na área da Gestão Financeira e Patrimonial, às 
medidas, “Ter em conta critérios rigorosos, eficazes e eficientes na gestão de tesouraria, de forma a 
maximizar a utilização dos recursos financeiros”, associada ao risco, “Ausência de planeamento na 
gestão da tesouraria” e à medida, “Existência de um orçamento anual que deve ter por base, 
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planeamento, estratégia, rigor e a colaboração dos respetivos serviços”, associado ao risco “Elevado 
número de Alterações Orçamentais”. 
 
Também na área de Urbanismo e Planeamento, em 2016 considerou como “ Não Aplicável” uma medida 
que no ano anterior tinha identificado como “Não Implementada”. 
 
O gráfico infra ilustra a evolução da execução das medidas previstas no PGRCIC entre o ano de 2015 e 
2016. 
 
 
 
 

  
 
Por fim, gostaríamos de mencionar o comentário feito pelo GIM relativamente à medida “Existência de um 
orçamento anual que deve ter por base, planeamento, estratégia, rigor e a colaboração dos respetivos 
serviços”, na área de Gestão Financeira e Patrimonial, que considerou como não implementada. Refere 
aquela subunidade orgânica que, “A Informática não tem qualquer orçamento anual definido nas GOP. O 
que faz com que algumas vezes tenhamos que trabalhar já perante as ocorrências e não no sentido de 
prevê-las”.



 MMAAPPAA  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDOO  GGRRAAUU  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAASS  MMEEDDIIDDAASS  PPEELLAASS  UUNNIIDDAADDEESS  OORRGGÂÂNNIICCAASS  //  SSEERRVVIIÇÇOO  22001166  
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6 – Análise dos contributos 
 
O sucesso deste Plano depende do seu grau de acolhimento, execução e celeridade de implementação, 
tornando-se importante que os responsáveis atuem quer na aplicação das diferentes medidas, quer na 
gestão e acompanhamento do desenvolvimento e implementação das mesmas. 
 
Durante a elaboração deste relatório constatámos com agrado, o interesse das unidades/ subunidades 
orgânicas para que a sua realização fosse possível. Alguns responsáveis empenharam-se, analisando 
medida a medida, identificando aquelas que consideravam desadequadas e propondo alternativas e 
soluções, para os problemas encontrados, revelando um empenhamento profundo com o compromisso 
assumido por este executivo, no combate e prevenção aos riscos de corrupção e infrações conexas.  
 
Com efeito a DAG, DPUP, DASS, DCTJ e GAJNEF, elaboraram diversas sugestões de correção, 
ajustamento e adaptação de certas medidas e a criação de novos riscos e medidas, que se irão repercutir 
no PGRCIC em 2017 e que discriminamos na grelha infra: 
 

Áreas de Risco Alterações ao PGRCIC UO proponente 
      

Atividade Municipal Criação de 1 novo risco e medida DAG 
Criação de 1 novo risco e medida DCTJ 

Benefícios Públicos *** *** 

Contratação Pública Substituição de 1 medida DPUP 
Gestão Financeira e Patrimonial 

Substituição de 2 medidas DAG 
Criação de 1 nova medida DPUP 

Recursos Humanos Criação de 2 novas medidas DASS 
Criação de 1 nova medida DAG 

Urbanismo e Planeamento 
Atualização de 1 medida DAG 

Criação de 1 nova medida DPUP 
Substituição de 1 medida GAJNEF 

 
 
Em anexo a este relatório encontra-se a matriz dos questionários que irão ser utilizados na avaliação da 
execução do PGRCIC em 2017, onde já foram incorporadas todos os contributos dados pelas unidades 
orgânicas, que se encontram destacadas a vermelho. Os responsáveis deverão tomar conhecimento dos 
mesmos, para que possam conhecer e implementar convenientemente as medidas estabelecidas durante 
o ano de 2017. 
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Sublinhamos no entanto, que algumas unidades/subunidades orgânicas apenas procederam ao 
preenchimento do inquérito, fazendo a avaliação do grau de implementação das medidas, sem o envio de 
evidências da sua execução. Relembramos que esta informação é essencial para a devida prevenção de 
supostas ilegalidades, fraudes ou erros.  
 
Tendo em vista a integridade, clareza, transparência dos procedimentos instituídos e a responsabilização 
de todos os intervenientes, é necessário que existam evidências da implementação das medidas 
estipuladas para evitar e reduzir os riscos existentes. 
 
Reforçamos a necessidade de proceder à implementação das medidas que, pelos mais diversos motivos, 
ainda não foi possível implementar sendo para isso necessário, a divulgação do PGRCIC junto de toda a 
estrutura municipal e a sensibilização dos trabalhadores para a importância da sua efetiva aplicação. 
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7 – Intervenção do G.C.I. no âmbito do PGRCIC em 2016 
  
No decorrer de 2016 prosseguimos o trabalho iniciado em 2015, relativamente à implementação de 
medidas para melhoria da acessibilidade e disponibilidade de informação relevante sobre atividade 
municipal, em áreas de elevado risco de corrupção e infrações conexas, promovendo os valores de 
integridade e transparência da autarquia. Neste sentido, procedemos à implementação de uma série 
de medidas que a seguir se descrevem: 
 
 
1º. Inventariação da documentação relacionada com o património imóvel municipal, 

Com objetivo de inventariar a documentação relacionada com o património imóvel municipal, 
procedemos em 2015, à inventariação das escrituras municipais, realizadas no âmbito da aquisição e 
alienação de património imóvel municipal, e à construção da respetiva base de dados. Apresentámos 
ainda relatório onde apontámos, não só os diversos problemas encontrados, como também os 
caminhos a seguir para os ultrapassar. No seguimento deste trabalho, em 2016, avançámos para a 
inventariação dos protocolos, relativos às cedências de património municipal, e das ordens de 
pagamento (OP) relacionadas com a aquisição de imóveis. 

A. Levantamento e catalogação dos protocolos e construção da respetiva base de dados  

No desenvolvimento do trabalho que tem vindo a ser feito por este gabinete, relativamente à 
inventariação do património imóvel municipal, deparámo-nos com a existência de diversos 
edifícios que, embora fossem propriedade da autarquia, ninguém sabia indicar qual a sua 
situação e atual afetação. Os edifícios das antigas escolas primárias e dos jardins-de-infância, 
entretanto desativados pela abertura dos novos Centros Escolares, são apenas alguns 
exemplos de imóveis cuja informação não se encontrava disponível.  

Após algumas pesquisas no site da CMI verificámos que, nos termos do disposto no 
Regulamento do Programa Municipal de Apoio a Associações do Município de Ílhavo, a 
autarquia tem vindo a protocolar com diversas associações do concelho, a gestão destes 
equipamentos, através da assinatura de protocolos de cedência de uso/comodato, cujos 
documentos originais, se encontram arquivados na DAG. 

No entanto, apesar destes documentos terem um arquivo próprio, a informação neles constante 
não circula para outros setores, designadamente o Património e DGESU. Com efeito, 
constatámos que a informação, não integrava o processo do património (arquivo físico e 
aplicação informática) nem era do conhecimento dos nossos gestores de equipamentos. 
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Verificámos ainda, que não se encontrava instituído nenhum mecanismo de controlo de prazos 
de caducidade e de renovação dos protocolos, o que poderia levar à existência de situações de 
utilização do património municipal sem estarem devidamente regularizadas. 

Tendo em conta os problemas encontrados, iniciámos o levantamento e catalogação de todos 
os protocolos celebrados pela autarquia, que se encontram em vigor, e que incidem sobre 
imóveis e terrenos e procedemos igualmente à construção da respetiva base de dados. 

Este levantamento permite um fácil e rápido acesso a informação atual e fidedigna e fornece 
dados concretos que proporcionam um conhecimento real do património e possibilitam uma 
maximização da gestão dos equipamentos municipais. 

No final foi elaborado relatório de avaliação, com o resultado do trabalho efetuado, onde 
assinalámos as lacunas e vulnerabilidades dos procedimentos propondo a alteração dos 
mesmos de forma a dirimir os problemas encontrados. 

B. Inventariação e construção da base de dados das Ordens de Pagamentos 

No âmbito da inventariação do património imóvel municipal, deparámo-nos com uma ausência 
de informação atual e fidedigna nos respetivos arquivos. Com efeito, após termos procedido à 
inventariação das escrituras municipais, detetámos situações em que não foi localizada a 
escritura de aquisição dos imóveis ou qualquer outro documento que comprovasse a posse ou 
aquisição do mesmo. De facto, embora fosse do conhecimento geral que o imóvel era 
propriedade do município, em muitos casos, não existia qualquer documento que comprovasse 
a sua aquisição, impedindo a regularização da situação. Tendo em conta as dificuldades 
descritas, iniciámos o trabalho de inventariação das OP relacionadas com a aquisição de 
património imóvel e à construção da respetiva base de dados. 

No final obtivemos uma base de dados com cerca de 1000 OP inventariadas que 
posteriormente foram sujeitas ao cruzamento de informação com a base de dados das 
escrituras e com as deliberações camarárias, complementando assim a informação recolhida. 

Esta base de dados permitirá a localização fácil, rápida e exata das OP, proporcionando a 
obtenção de dados e documentos concretos relativos ao património municipal. 

No final deste trabalho foi apresentado relatório de avaliação onde descrevemos as dificuldades 
e obstáculos encontrados, e indicámos soluções e modelos de trabalho que deveriam ser 
implementados a fim de se ultrapassarem os problemas detetados. 
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2º. Criação do Manual do Património Imóvel, 
 
O trabalho de inventariação do património municipal e a consequente inventariação da respetiva 
documentação deram-nos um conhecimento profundo dos procedimentos instituídos e dos 
problemas existentes.  

Tendo em vista ultrapassar as questões identificadas e encontrar métodos de trabalho e 
procedimentos adequados que fossem do conhecimento de todos os intervenientes e que 
assegurassem não só, a transparência e a legalidade da atuação da autarquia, como também a 
existência de informação fidedigna e concreta e sobre o património municipal, propusemo-nos a criar 
um circuito documental, onde se encontrassem estabelecidos os procedimentos e estivessem 
identificados os responsáveis por cada processo, sujeito a escritura, começando pelo setor das 
Aquisições, passando pelo Património e terminando no Notariado.  

O trabalho final apresenta-se sobre a forma de Manual de Procedimentos do Património Imóvel, e foi 
desenvolvido por um grupo criado especificamente para o efeito e composto pelo GCI, GAJNEF, 
sector das Aquisições e do Património, estando atualmente em fase de conclusão. Nele estão 
incluídos: 

a.Fluxogramas, das tarefas e dos processos; 
b.Responsáveis por cada fase do procedimento; 
c. Chek-list dos procedimentos e de documentos; 
d.Documentos e minutas cuja utilização será obrigatória nas diversas fases dos processos. (ex: 

proposta de aquisição/alienação, escrituras, informações técnicas, propostas ao executivo, 
etc.); 

e.Dossiers modelo em papel, com vista à compilação de informação produzida durante todo o 
procedimento de aquisição/alienação. 

 
No final, irá ainda proceder-se à adaptação da aplicação informática “Património” aos novos 
circuitos criados. 
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8 -Propostas do G.C.I. para 2017 
 
1º. Atualização mensal do site no âmbito do Plano de Transparência Municipal  

Todas as unidades orgânicas deverão enviar mensalmente as atualizações mensais dos documentos 
para publicitar no site, de acordo com o Plano proposto ao Executivo; 
 

2º.  Realização de uma reunião sobre o PGRCIC com todas as chefias  
Esta reunião terá como objetivo a abordagem de algumas questões relativas à execução do PGRCIC 
designadamente, problemas e questões que obstem á efetiva aplicação das medidas previstas;  
 

3º. Criação da equipe do património 
Esta equipa terá à sua responsabilidade o acompanhamento da execução dos protocolos de 
cooperação celebrados pela CMI, na vertente do património, verificando o cumprimento dos termos 
em que os mesmos foram assinados.  
Pretende-se que o efetivo conhecimento do património cedido e a verificação do cumprimento das 
obrigações assumidas pelas entidades, objeto da cedência, permita a melhoria dos procedimentos 
tendentes à concessão de benefícios públicos, assegurando o cumprimento de todos os requisitos 
legais e criando clima de transparência e confiança na atuação da autarquia, numa área de elevado 
risco à ocorrência de erros e crimes de fraude e corrupção em toda a Administração Pública. 
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9 – Aprovação, Divulgação e Remessa do Relatório de Execução 
 
Nos termos do disposto no ponto 1.2. da Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de Prevenção da 
Corrupção, publicada na 2ª série do Diário da República n.º 140, de 22 de julho, e também no ponto 8 do 
PGRCIC do Município de Ílhavo, os Relatórios de Execução do PGRCIC devem ser aprovados pelo 
executivo municipal, divulgados na Assembleia Municipal e publicados e publicitados na Intranet e no site 
oficial da autarquia. 
 
Os referidos relatórios deverão ainda ser remetidos ao Conselho de Prevenção da Corrupção, Tribunal de 
Contas, Ministério das Finanças e Inspeção-Geral de Finanças.  
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10 – Matriz de questionários para 2017 



1 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

2 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

3 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

4 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
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

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

7 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

8 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

9 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
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
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

11 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

Área de Risco – Atividade Municipal
Infr

açõ
es C

one
xas

Peculato de uso
Art.º 376º

Participação económica em negócio
Art.º 377º

Tráfico de Influências
Art.º 335º

5

6

10

Riscos

Cor
rup

ção
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Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

GCI

GCI

GC

GCI

GCI
GC

GAJNEF

GCI
GC

GCI

DAG
GCI

DAG
GCI

Elaboração e publicação no site  oficial de lista de desafetações do património público municipal com a indicação do valor 
patrimonial e proprietário

Elaboração e publicação no site  oficial de uma lista de bens próprios móveis ou imóveis, administrados pela autarquia, dados 
em concessão ou cedidos para exploração

Publicação de um relatório com informação sobre o volume e o tipo de reclamações e/ou sugestões por unidade/serviço

Criação de espaços para sugestões/reclamações

Publicação dos regulamentos municipais e suas atualizações (incluindo regulamentos de atribuição de subsídios, cedência de 
espaços e concessão de bens ou serviços), no site  oficial da Câmara

Publicação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e dos Relatórios Anuais de Execução no site 
oficial

8

7

6

5

4

3

Divulgação do Código de Ética e Conduta do Município de Ílhavo por todos os trabalhadores

Divulgação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Relatórios a todos os colaboradores da CMI

Obs:

Obs:

Obs:

Obs:

Obs:

Obs:

Obs:

Área de Risco – Atividade Municipal

2

1

MEDIDAS
Elaboração e Publicação no site  oficial do Código de Ética e Conduta do Município de Ílhavo

Obs:

Obs:

9
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Área de Risco – Atividade Municipal

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DCTJ

Risco

11 Não respeitar a missão e os objetivos do Museu 
Marítimo de Ílhavo 1

Elaborar e cumprir planos de atividade e programação de acordo 
com a missão e objetivos previamente definidos, remetendo-os 
oportunamente ao Presidente ou Vereador responsável pelo 
pelouro (sugestão da DCTJ para 2017)

Obs:

10

Obs:

Risco

O tempo de decisão, tendo em conta os 
frequentes atrasos no âmbito da emissão de 
licenças relacionadas com eventos, atividades e 
ruído

1

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 (sugestão DAG para 
2017) 
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Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Presid./ Pelouro/ 
Resp. Nomeado

DAG
Presid./ Pelouro/ 
Resp. Nomeado

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Presid./ Pelouro/ 
Resp. Nomeado

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Presid./ Pelouro/ 
Resp. Nomeado

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Presid./ Pelouro/ 
Resp. Nomeado

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Presid./ Pelouro/ 
Resp. Nomeado

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

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

Risco

2 Processo de decisão não estar devidamente documentado e 
organizado 1

Obs:

3

Área de Risco – Concessão de Benefícios Públicos

Risco

Risco

Risco

1

Risco

1

2

Inexistência de critérios formalizados para a concessão de 
benefícios públicos

Verificação de procedimentos a prosseguir no caso de 
incumprimento pela entidade beneficiáriaEntidade beneficiária não estar habilitada para exercer atividade 

ou ter dívidas à Segurança Social e/ou à Administração Fiscal

Obs:

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

Obs:

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

Obs:

4

1Decisão tomada por órgão singular e não colegial

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

Não verificação posterior do cumprimento das condições 
estabelecidas para a atribuição do benefício 16

Risco

1
Obs:

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

15

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

Obs:

Obs:
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Área de Risco – Concessão de Benefícios Públicos
Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Risco

7

8 Concessão de benefícios através de verba não prevista no 
orçamento

Risco

Os colaboradores envolvidos , direta ou indiretamente, no processo 
de concessão de benefício devem emitir declarações de interesses 
privados

Obs:

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

Obs:

Ocorrência de conflitos de interesses que possam por em causa 
a transparência de procedimentos relacionados com a concessão 
de benefícios públicos

1

1
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Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
DOIA

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

DOIA

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
DOIA

DAG
DOIA

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
DOIA

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GIM

3

1

2

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

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

Área de Risco - Contratação Pública

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

1

2
Identificação e registo das situações de impedimento na composição 
dos júris de procedimento

Verificação da natureza imprevista da circunstância que motivou os 
trabalhos a mais, analisando-se tanto os aspetos essencialmente 
técnicos como os financeiros1

2

Obs:

Obs:
1

Obs:

1

Obs:

Obs:

Obs:

Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do 
desempenho do fornecedor/prestador de serviços

Risco

Risco

Risco

Risco

Ausência de verificação de eventuais impedimentos na 
composição dos "júris de procedimento"

4

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

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"

Falta de relatórios de acompanhamento e/ou de avaliação do 
desempenho do fornecedor/prestador de serviços

Relatório do PGRCIC 2016



Área de Risco - Contratação Pública
Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GIM

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GIM

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
DOIA

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC

Controlo do cumprimento dos prazos contratuais mais relevantes e a 
sinalização junto do adjudicatário das situações de incumprimento

Definir as atitudes comportamentais que os colaboradores devem 
adotar perante situações de conflitos de interesses
Implementação e aplicação das regras e procedimentos previstos no 
Código de Ética e Conduta (sugestão da DPUP)

6

Obs:

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

1

Obs:

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

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 

2

Risco

7

Os prazos contratuais com maior relevância não são 
convenientemente monitorizados

Obs:

Risco

Risco
Obtenção de declarações dos interesses privados dos 
colaboradores envolvidos na contratação pública 

1
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Área de Risco - Contratação Pública
GCI
GIM

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
DOIA

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DOIA

Risco

1

Risco

Risco

Obs:

Obs:

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

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

9

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

1

Risco

Obs:

Elaboração de relatórios de acompanhamento e avaliação do 
desempenho do fornecedor/prestador de serviços por pessoas que 
não tiveram intervenção no processo de contratação

Ministrar formação mais intensiva na área da contratação pública a 
todos os intervenientes

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

3
Ministrar formação mais intensiva na área da contratação pública a 
todos os intervenientes 

8

11
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

1

Obs:

Obs:

A formação realizada sobre o CCP e matérias afins fica aquém 
das necessidades10 1

Obs:
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Área de Risco - Contratação Pública
Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

DOIA

Salvaguardar o registo e arquivo de evidências relativas à avaliação 
das necessidades que demonstre que a aquisição, fornecimento, ou 
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

Risco

12 Existência deficiente de um sistema estruturado de avaliação das 
necessidades de contratação 1

Obs:
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Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. N.I. N.A.

DAG

DOIA

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG
5

1

1

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

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

Obs:

Obs:

Obs:

1

4
Regularização de existências que conduzem a perdas 
extraordinárias por divergências verificadas entre os registos 
contabilísticos e as contagens físicas

Pagamento de despesas após decisão de recusa de Visto

Área de Risco – Gestão Financeira e Patrimonial
Risco

Risco

Risco

Risco

3
Pagamento de empreitadas novas e/ou trabalhos a mais, com 
vista à realização de trabalhos que resultam de empreitadas 
realizadas de forma deficiente

2

2

2

Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas
Criação de uma Comissão Técnica cujos membros não tenham 
participado na elaboração das peças procedimentais nem tenham 
acompanhado a obra originária (sugestão da DAG)1

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

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

1

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

Obs:

Obs:

O GAJNEF irá elaborar  parecer sobre a possibilidade legal de colocação de sistema de vigilância ocular para 
verificação de eventuais subtrações de bens não identificados nos registos, para subistituição da media (sugestão 
da DAG) 

Obs:

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

Risco

Obs:

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

1

Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas
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Área de Risco – Gestão Financeira e Patrimonial
Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DAG

7

Risco

Risco

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

1

2

1

1

Falta de coerência na transição de saldos iniciais no início do ano6

Realização de diagnósticos e relatórios trmestrais sobre a situação 
financeira do município e a respertiva execução orçamental
Elaboração de picagens nas contas e terceiros entre saldos iniciais 
de "n" e finais de "n-1" (sugestão da DAG)

Obs:

Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas

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

Obs:

Todas as despesas deverão ser cabimentadas e comprometidas

Obs:

Obs:

Obs:

Registo orçamental da despesa respeitando todos os princípios 
orçamentais

Risco

Risco

1

Deficiente nível de inventariação e avaliação de bens

Desorçamentação por falta de procedimentos efetivos e 
documentados 8

9
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Área de Risco – Gestão Financeira e Patrimonial
Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

Realização de despesa sem que esteja devidamente 
orçamentada

Risco

1

1

Risco

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

Obs:

Obs:

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

11
Obs:

2
Efetuar pontos da situação com a Contabilidade (sugestão da 
DPUP)

Obs:

Efetuar pontos da situação com a Contabilidade (sugestão da 
DPUP)

Ausência de planeamento na gestão da tesouraria10

2

Relatório do PGRCIC 2016



Área de Risco – Gestão Financeira e Patrimonial
Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

DAG
DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
GCI115

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

Revisão da norma controlo interno

Obs:

Obs:

13 1

Risco

1

Risco

Obs:

Obs:

Risco

Risco

Ausência de uma Contabilidade de Custos/Analítica
Consolidação e atualização da Contabilidade de Custos/Analítica

14 1

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

2
Efetuar pontos da situação com a Contabilidade (sugestão da 
DPUP)

Obs:

12 Elevado número de Alterações Orçamentais
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Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DASS
DCTJ
DED

DGESU
DOIA

DOPGU
DPUP
GAG

GAJNEF
GC
GCI
GIM

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
GIM

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DAG
GIM

DAG

DAG

Área de Risco – Recursos Humanos

1

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

2

1 Discricionariedade no âmbito de procedimentos concursais

Nomeação de júris diferenciados em função dos procedimentos 
concursais

Risco

Obs:

Obs:

Discricionariedade na atribuição de abonos ou regalias

Discricionariedade na gestão das férias

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

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

1

2

2

Risco

Risco

Risco

2

1

2

3

1

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

Sistema informático de gestão de assiduidade e pontualidade por 
leitura biométrica

Obs:

Obs:

Discricionariedade na gestão das faltas

Obs:

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

Sistema informático de gestão de assiduidade e pontualidade por 
leitura biométrica

4

3

Obs:

Obs:

Obs:

Aplicação do desconto salarial, face ao não cumprimento da 
pontualidade por parte dos funcionários (sugestão da DASS)

Obs:
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Área de Risco – Recursos Humanos

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DAG

DAG

DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

1 DAG

GAJNEF

DAG

Acumulação de funções públicas e privadas

1

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

Risco

Obs:

Obs:

Risco

6
Ausência de critérios uniformizados que regulem a elaboração de 
pareceres relativos à acumulação de funções, não obstante os 
que se encontram consignados na lei

Reunião interna entre as diversas chefias para discussão e 
uniformização dos critérios a ter em consideração na elaboração de 
pareceres relativos à acumulação de funções, em data anterior à 
emissão dos mesmos (sugestão da DASS)

Obs:

Elaboração/ atualização de despacho ordenador, onde se 
encontrem estipulados os critérios uniformes, decididos 
anterioremnete em reunião de chefias, que harmonizem, em toda a 
estrutura municipal, a emissão de pareceres relativos à acumulação 
de funções (sugestão da DAG)

Obs:

2

5
Vários níveis de controlo, com segregação de funções e diferentes 
níveis de avaliação e decisão

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

3

2

Obs:
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Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DOPGU

GAJNEF

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DOPGU

GAJNEF

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DOPGU

DOPGU

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DOPGU

DAG 
(sugestão da 

DAG)

DOPGU

DOPGU
DAG
GIM

GIM

Área de Risco - Urbanismo e Planeamento

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 1

Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos 
processos de obras, sua fiscalização e participação na eventual 
instrução de procedimentos contraordenacionais1

2

1

4
Obs:

3

Obs:

Obs:

Obs:

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 

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

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

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

1

2

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

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

3
Obs:

Obs:

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

2 1

Obs:

Obs:

Risco

Risco

Risco

Risco

4 O tempo de decisão, atentos aos frequentes atrasos no âmbito 
deste tipo de procedimento 

Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos 
processos de obras, sua fiscalização e participação na eventual 
instrução de procedimentos contraordenacionais As monitorizações efetuadas aos processos são, normalmente, 

asseguradas pelos próprios gestores, em detrimento do princípio 
da segregação das funções 
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Área de Risco - Urbanismo e Planeamento

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DOPGU
GAJNEF

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

1 DAG

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DOPGU

GAJNEF

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DOPGU

DOPGU

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
GAJNEF
DOPGU

GIM

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.
DOPGU

GAJNEF

Ausência de informação sobre a monitorização de informações e 
pareceres (histórico) relativos à acumulação de funções

Elaboração de quadro sobre a evolução das autorizações de 
acumulação de funções, que será sujeito a aprovação em reunião de 
Câmara e publicado na pagina do município na internet (sugestão da 
DPUP)

Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos 
processos de obras, sua fiscalização e participação na eventual 
instrução de procedimentos contraordenacionais A acumulação de funções ou tarefas públicas que (ainda que 

dentro da própria estrutura do Município) possam comprometer a 
isenção na abordagem do processo 

1
Obs:

Obs:

Risco

Obs:

10

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

9
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 1
Obs:

Obs:

Ausência de planeamento estratégico e integrado da ação de 
fiscalização de toda a CMI

1

2
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

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

1
Revisão de Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro e 
gestão do património da CMI e das medidas de Gestão Financeira

1

Criação de regras municipais gerais e abstratas para regem a 
celebração de contratos de urbanização
A informação sobre os meios de reação que os Municipes têm ao 
seu dispôr pra reagir contra as decições administrativas que lhe 
sejam desfavoráveis, deve ser disponibilizada nas notificações que 
lhes forem enviadas, a dar conhecimento das decisões 
administrativas (sugestão do GAJNEF)

7

Obs:

Obs:

Risco

Risco

Risco

Risco

Risco

6

5

8

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

Ausência de garantia de efetividade da aplicação dos princípios 
gerais de direito administrativo às decisões de gestão do 
património imobiliário municipal
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Área de Risco - Urbanismo e Planeamento

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DPUP

DPUP

Medida Resp. R.P. T.E. P.E. N.I. N.A.

DOPGU
12

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 
objetiva1

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

Registo de atividades em relatório mensal - mecanismos de 
monitorização periódica - SIG, Topografia, Planos/Projetos e Apoio 
Administrativo

Ausência de informação sobre o número de processos que se 
encontram em articulação entre as Divisões 11

Obs:

Obs:

Risco

Obs:
1

2

Risco
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