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INTRODUÇÃO 

 

A Recomendação nº1/2009, do Conselho de Prevenção para a Corrupção (CPC) publicado no diário da 

República, II Série, nº140, de 22 de Julho, estabelece no seu nº 1, que os dirigentes máximos das entidades 

gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos devem dispor de Planos de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) e enumera um conjunto mínimo de elementos que os planos 

devem conter; 

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

conexas;  

 Identificação de medidas/mecanismos de prevenção das situações de risco identificadas; 

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

do órgão dirigente máximo; 

 Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

De acordo com Recomendação de 7 de novembro de 2012, o conflito de interesse no setor público “pode 

ser definido como qualquer situação em que um agente público, por força do exercício das suas funções, ou 

por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos de 

qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam estar em causa, interesses particulares, seus ou 

de terceiros, e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões 

administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o 

rigor que são devidos ao exercício de funções públicas.” 

O PGRCIC, implementado desde 2010 tem vindo a refletir questões como, a ética e a deontologia. Com esta 

revisão pretende-se alargar o âmbito à gestão da qualidade. 

O Município de Vila Nova e Gaia (MVNG), na sua gestão e administração de valores e património público 

pauta-se pelos princípios Constitucionais da prossecução do interesse público, princípio da igualdade, da 

proporcionalidade, da transparência, da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e da boa administração. 

Assim, opta por estabelecer um plano mais abrangente aos riscos de gestão relevantes, onde, naturalmente 

se incluem os de corrupção e infrações conexas. Foram consideradas as indicações fornecidas pelas normas 

internacionalmente aceite sobre gestão do risco, como a NP ISO 31000:2013 e Norma de Gestão de Riscos 

(2003) da FERMA1. 

 

 
1 Federation of European Risk Management Associations 
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O PGR é um instrumento de gestão dinâmico que implica constante aperfeiçoamento, como nele se prevê, 

designadamente definir padrões de comportamentos esperados face aos riscos identificados.  

 

Este Plano tem como objetivos: 

 Sensibilizar Dirigentes, Responsáveis e Trabalhadores para a problemática dos Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas; 

 Identificar as áreas nas quais se considera poderem ocorrer ações que configurem estas 

situações; 

 Instituir procedimentos preventivos; 

 Adequar, sempre que necessário, o Manual de Procedimentos e Controlo Interno; 

 Assegurar que o Sistema de Gestão e Qualidade está adaptado à Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas. 

Salienta-se, que na essência, as medidas de Gestão de riscos já são observados, no entanto o Plano que 

agora se aprova constitui uma sistematização das medidas de Gestão, para melhor aplicação. 

Na elaboração do PGR, foram envolvidos os Dirigentes, Responsáveis e trabalhadores de todas as Unidades 

Orgânicas (UO). 

O PGR dirige-se a todas as UO do MVNG e compreende quatro partes: 

Parte I – Caracterização do Município de Gaia 

Parte II – Identificação dos Riscos 

Parte III – Identificação das medidas de Gestão dos riscos 

Parte IV – Monitorização, execução e atualização do Plano 
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 MISSÃO 

 

Defender os interesses, promovendo a coesão e o sentido de servir todas as pessoas do concelho de Vila 

Nova de Gaia, com o mesmo espirito de verdade, equidade, transparência e integridade para e com a maior 

das causas: As Pessoas. 

 

 VISÃO 

 

O MVNG visa conhecer, conservar e aprofundar a vontade de todas as pessoas que serve, reconhecendo 

que a confiança depositada nos confere uma responsabilidade acrescida na construção de um Concelho 

centrado nas pessoas.  

O Município cumpre a sua missão através de uma gestão dinâmica, prudente e ética, respeitando os 

valores de solidariedade, integridade, responsabilidade, transparência, eficiência e sustentabilidade, 

contribuindo para o desenvolvimento económico e social do concelho, da região Norte e do País. 

 

 VALORES 

 

✓ Solidariedade – governar de forma justa, reconhecendo que para estar ao serviço do bem comum 

devemos estar sobretudo ao serviço dos mais simples; 

✓ Integridade – Promover uma política de honestidade, equidade e rigor, alicerçada no respeito pelo 

próximo. 

✓ Equidade – Atividade sustentada em princípios de isenção, igualdade e justiça; 

✓ Responsabilidade – O serviço público deve ser realizada com dedicação e lealdade, valorização e 

cidadania; 

✓ Transparência – Promover práticas organizacionais com processos transparentes e relações de 

reporte claras e funcionais. Em estrito cumprimento da legalidade, informar e prestar contas da sua 

atividade, monitorizar e avaliar o seu desempenho e submeter-se à apreciação externa, quer das 

entidades fiscalizadoras, quer dos cidadãos; 
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✓ Participação – Promover e potenciar parcerias com agentes públicos e privados, permitindo a 

rentabilização de recursos e otimização de resultados, apostar na mobilização de todas as pessoas 

do concelho, coerente com uma democracia participativa; 

✓ Sustentabilidade – Cuidar do presente e do futuro de Vila Nova de Gaia, conciliando a visão 

estratégica das necessidades de hoje sem comprometer o amanhã, pela concretização da Agenda 

de Desenvolvimento Sustentável de Gaia. 

 

 ORGANIZÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

O MVNG, para o exercício da sua competência e realização das atribuições que legalmente lhe cabem, 

adotou o modelo de estrutura mista e estabelece que a estrutura nuclear dos serviços compreende, 

Direções Municipais, Departamentos, Divisões, Gabinetes e Equipas Multidisciplinares, conforme 

Deliberação 1339/2018 de 29 de novembro, cuja estrutura se apresenta no ANEXO I. 

 RECURSOS 

 

A organização dispõe de recursos humanos e financeiros para exercer as suas funções eficazmente. 

 - Recursos Humanos 

O MVNG dispunha, à data de 31 de dezembro de 2018, com base no Balanço Social, 2041 funcionários, a 

exercer as seguintes funções: 

 

Dirigente - Superior; 0,24% Dirigente - Intermédio; 1,96%

Carreiras Gerais -
Técnico Superior; 

14,31%

Carreiras Gerais -
Assistente Técnico; 

21,22%

Carreiras Gerais -
Assistente 

Operacional; 34,93%

Bombeiros; 5,78%

Informática; 1,42%

Polícia Municipal; 2,79%

Outros; 17,34%
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O Município investe no desenvolvimento do pessoal, na medida em que lhes proporciona formação 

profissional interna e externa e promove ações de sensibilização com o objetivo de atualizar, aumentar e 

consolidar conhecimentos e competências nas mais diversas áreas que o município abrange. 

O Mapa de Pessoal e consequentes alterações, bem como o Balanço Social são publicados na página 

institucional do Município. 

- Recursos Financeiros 

O Plano Plurianual de Investimento estabelece objetivos que o Executivo Municipal se propõe atingir, 

hierarquizando necessidades e fixando prioridades. 

Todos os recursos financeiros são refletidos no Orçamento e Grandes Opções do Plano, Relatório e Conta e 

Dívidas a Fornecedores publicados Página Institucional do Município. 

 

 INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

 

Os instrumentos de gestão, legalmente obrigatórios, são: 

 Orçamento e Opções do Planos 

 Relatório e Conta 

 Outros documentos Financeiros (Listagem de Subvenções e Benefícios Públicos Concedidos) 

 Normas de Controlo Interno 

 Manuais de Procedimentos 

 Regulamentos Internos 

 Regulamentos de eficácia Externa 

 Mapa de Pessoal 

 Balanço Social 
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 CONCEITO DE RISCOS E DE GESTÃO DOS RISCO 

 

O Risco pode ser definido como a combinação da probabilidade de ocorrência e a gravidade da 

consequência de um determinado acontecimento.  

Uma atividade, por mais simples que seja, possibilita a ocorrência cuja consequência pode constituir 

vantagem, lado positivo, ou constituir uma ameaça, lado negativo. 

A gestão de riscos é cada vez mais identificada como dizendo respeito aos aspetos positivos e negativos do 

risco. Por conseguinte, a Norma de Gestão de Riscos considera o risco nestas duas perspetivas. 

A gestão do risco é o processo, através do qual, permite uma análise metódica dos riscos inerentes às 

atividades das respetivas UO, com o objetivo de atingir uma vantagem sustentada em cada atividade e no 

conjunto de todas as atividades. 

A gestão do risco deve ser organizada ao nível de Direções, Departamentos, Divisões, Gabinetes e Equipas 

Multidisciplinares, e levada a cabo ao nível dos programas, projetos e das atividades principais. 

A análise e o tratamento dos riscos tornar-se-á mais facilitada se existir uma adequada definição quer dos 

riscos quer dos métodos de controlo que permitam uma avaliação, com maior rigor, se os riscos foram ou 

não superados e até que ponto a consequência se torna positiva ou negativa quando influenciados pela 

ocorrência. 

A elaboração de planos de gestão de riscos e código de conduta, a existência de manuais de procedimentos 

ou procedimentos de trabalho e manuais de boas práticas, a divulgação da informação considerada 

relevante sobre os vários tipos de risco e medidas de minimização, bem como a monitorização da eficácia 

destas medidas, resultam na diminuição da ocorrência dos riscos em geral e a prática de corrupção ou 

infrações conexas em particular. 

O presente Plano obedece aos princípios de integridade institucional, responsabilidade e transparência nos 

atos e nas decisões inerentes a cada atividade. 
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 FATORES E ÁREAS DE RISCO 

 

No desenvolvimento de uma atividade existem fatores que potenciam um maior ou menor risco de 

corrupção e infração conexa, tais como: 

 A adequação do sistema de controlo interno; 

 A integridade, ética e conduta das instituições e dos trabalhadores; 

 Qualidade da gestão – idoneidade dos gestores e decisores; 

 Motivação dos trabalhadores; 

 A legislação e normas de conduta. 

A atividade administrativa encontra na vontade dos seus intervenientes um potencial de risco que deve ser 

elencado e prevenido.  

O ato administrativo pressupõe uma vontade que deve ser suportada numa causa legítima alicerçada no 

interesse público e legalmente prevista, que na sua formação e exteriorização respeite os formalismos que 

assegurem o devido esclarecimento, a ponderação, a liberdade, e a certeza e a devida publicidade. 

No desenvolvimento da atividade podem os riscos de corrupção e infrações conexas configurar factos que 

potenciem desvios, gerando impactos nos resultados. 

 

 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS  

 

3.1 Risco de Corrupção e Infrações Conexas 

 

De acordo com a Recomendação n.º 3/2015, de 1 de julho de 2015, sobre Planos de Prevenção de Riscos e 

Corrupção e Infrações Conexas, os Planos objeto das Recomendações nº 1/2009, de 1 de julho, e 17/2010, 

de 7 de abril, devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção, bem 

como as correspondentes medidas preventivas, em resultado de um processo de análise e reflexão interna 

das respetivas organizações.  

A gestão de riscos é entendido como o processo contínuo e em constante desenvolvimento aplicado à 

estratégica da instituição, através do qual se analisam os riscos inerentes às respetivas atividades, com o 

objetivo de identificar e estimar a probabilidade de ocorrência e de controlar a sua ocorrência, através de 

medidas que permitam evitar, reduzir e/ou assumir os riscos. 
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A identificação dos riscos exige um conhecimento profundo da organização e do contexto no qual se insere. 

Foram assim identificadas áreas suscetíveis de gerar situações violadoras dos princípios da prossecução do 

interesse público e da atividade administrativa. 

A Recomendação da CPC de 7 de Janeiro de 2015, Prevenção de Riscos de Corrupção na Contratação 

Pública, sublinha que os riscos de corrupção na contratação pública têm um grande peso e importância na 

despesa do Estado e demais entidades gestoras de recursos públicos. Assim recomenda todas a entidades 

que celebrem contratos públicos: 

“1- Reforçar a atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e infrações conexas nos 

contratos públicos, quanto à sua formação e execução, devendo, em especial, fundamentar-se sempre a 

escolha do adjudicatário; 

2- Incentivar a existência de recursos humanos com formação adequada parava elaboração e aplicação das 

peças procedimentais respetivas, em especial do convite a contratar, do programa do concurso e de 

caderno de encargos; 

3- Garantir a transparência nos procedimentos de contratação pública, nomeadamente através da 

publicidade em plataformas eletrónicas, nos termos legais; 

4- Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesses na 

contratação pública; 

5- Reduzir o recurso ao ajuste direto, devendo quando observado, ser objeto de especial fundamentação e 

ser fomentada a concorrência através da consulta a mais de um concorrente; 

6- Solicitar aos órgãos de fiscalização, controlo e inspeção do Setor Público nas suas ações, especial atenção 

à matéria objeto desta Recomendação”. 

O ANEXO III apresenta os quadros onde são identificados os perigos/riscos por áreas inerentes à sua 

operacionalização, de acordo com a Estrutura Nuclear e Flexível. Para além dos riscos de gestão 

identificados, contempla-se ainda os classificados como crime de corrupção e outras infrações conexas nos 

termos do Código Penal, deveres dos trabalhadores no exercer das suas funções públicas, de acordo com a 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho e princípios 

gerais da atividade administrativa, como consagra o Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro.  
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3.2 Riscos Transversais de Corrupção e Infrações Conexas 

 

É importante que todos estejam conscientes das suas obrigações, dos seus riscos e monitorização dos 

mesmos. Importa ainda, assegurar que as medidas previstas no plano sejam devidamente implementadas, 

nomeadamente nos riscos transversais, no que diz respeito pelo seu impacto e grau, relativo a cada 

unidade orgânica. 

Na tabela que se segue estão identificados riscos transversais relativos às funções, ações e procedimentos 

realizados por todas as unidades da estrutura orgânica, bem como as correspondentes medidas de 

preventivas/corretivas a adotar no âmbito do presente Plano.  

Neste sentido, deve ser objeto de monitorização a sua implementação e verificação das medidas de 

prevenção, uma vez que importa assegurar a aplicabilidade, eficácia das normas e orientações aqui 

estabelecidas. 

Riscos Medidas 

INCUMPRIMENTO LEGAL 

Definição de critérios de procedimento;  
Acompanhamento regular do serviço;  
Divulgação e cumprimento do Código de Conduta;  
Controlo jurídico;  
Validação hierárquica; 
Proposta de publicitação das acumulações de funções autorizadas. 
Utilização de mecanismos internos e automáticos ao nível das aplicações 
informáticas, que monitorizem os fluxos dos processos; 
Implementação de medidas de trabalho como seja a rotatividade dos 
técnicos; 
Acompanhamento da monitorização e agir em função dos dados, 
redistribuindo o trabalho. 
Segregação de funções; 
Validação sucessiva; 
Utilização das minutas disponibilizadas no SGQ/Edoc. 
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FAVORECIMENTO 

Definição de ofertas por critério de referência identitária e institucional; 
Definição de norma para segmentação da entrega de ofertas; 
Orientação de valor pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
53/2016; 
Maximizar a utilização dos recursos do espaço e próprios;  
Procedimento antecipado pelo curto tempo que medeia entre a 
comunicação aos serviços da realização, para identificarem 
necessidades, e a data oficial; 
Concentrar na Divisão de Aquisição de Bens e Serviços de 
Aprovisionamento a consulta de fornecedores e a aquisição, sendo da 
responsabilidade da equipa a mera definição das características dos bens 
a adquirir; 
Formação na área da contratação pública; 
Código de Conduta; 
Critérios de equidade e urgência; 
Sensibilização para as consequências da corrupção e infrações conexas; 
Declaração de inexistência de conflito de interesses; 
Realização de hastas públicas; 
Código de Conduta; 
Utilização de mecanismos internos e automáticos ao nível das aplicações 
informáticas, que monitorizem os fluxos dos processos; 
Implementação de medidas de trabalho como seja a rotatividade dos 
técnicos; 
Acompanhamento da monitorização e agir em função dos dados, 
redistribuindo o trabalho; 
Participação, transparência e divulgação dos estudos; 
Implementar registos de reclamações e sua monitorização; 
Promover ações imediatas de correção; 
Normalização do tipo de avaliação e análise técnica dos processos; 
Auscultação da opinião pública por inquéritos e outros meios; 
Solicitar a rotatividade do Júri; 
Plataforma informática para tratamento de dados referentes ao 
procedimento concursal;  
Divulgação pública dos resultados de candidaturas;  
Cumprimento dos Regulamentos em vigor;  
Apreciação hierárquica. 

CONLUIO/ 
CUMPLICIDADE 

Cumprimento com os Regulamentos Municipais; 
Cumprimento do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios 
Públicos;  
Declaração de inexistência de conflito de interesses; 
Código de Conduta. 

INCOMPATIBILIDADE DA 
ACUMULAÇÃO DE FUNÇOES 

Código de Conduta 
Sensibilização dos funcionários para evitar situações de conflito de 
interesses entre as funções públicas e privadas, no desempenho das suas 
tarefas; 
Divulgação da necessidade de requerer acumulação de funções no prazo 
definido por lei. 
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OMISSÕES E ERROS 
INTENCIONAIS 

 
Conduta de aplicação universal e obrigatória; 
Todos os intervenientes na análise de propostas de aquisição deverão 
apresentar declarações de interesse; 
Plataforma eletrónica de contratação pública; 
Aprovação superior das propostas de aquisição. 
Distribuição de processos cujas temáticas da mesma natureza, ou do 
mesmo requerente, sejam analisadas por técnicos diferentes. 
 

APROPRIAÇÃO INDEVIDA 

 
Sistemas de vídeo vigilância;  
Reforço da equipa de trabalho 
 

VIOLAÇÃO DE SEGREDO 
PROFISSIONAL 

 
Limitação do acesso interno/ utilizadores aos contactos (em específico, 
pela utilização corrente, endereços eletrónicos e números de telemóvel); 
Gestão de contactos realizada pelo Microsoft Outlook com acesso pelo 
utilizador interno e específico;  
Envio de informação por correio eletrónico personalizados/ individuais e, 
quando coletivos, através de BCC; 
Bloquear o acesso à pasta do servidor onde estão disponíveis as listas de 
contactos definidas e restringir aos utilizadores que executam os 
procedimentos inerentes à organização; 
Reforçar as medidas de proteção informática de acesso às listas de 
contactos; 
Divulgação e cumprimento do Código de Conduta; 
Inexistência de incompatibilidades com pedidos de escusa; 
Cumprimento de Regulamento Geral de Proteção de Dados;  
Sensibilização para o RGPD e incompatibilidades; 
Avaliações de Impacto ao RGPD; 
Formação específica em RGPD; 
Controlo de acesso. 
 

VIOLAÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS 

Cumprimento do RGPD; 
Registo de atividades de cada Unidade Orgânica; 
Avaliações de impacto sobre a proteção de dados. 

TRÁFICO DE INFLUÊNCIAS 

 
Cumprimento e divulgação do Código de Conduta;   
Cumprimento e divulgação da Norma de Controlo Interno; 
Segregação de funções; 
Validação sucessiva; 
Utilização do sistema de gestão documental;  
Rotatividade dos elementos do júri; 
Declaração de inexistência de conflito de interesses;  
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3.3 Gestão do Conflito de Interesses 

 

Pela Recomendação n.º 5/2012, de 7 de Novembro, o CPC (Conselho de Prevenção da Corrupção) aprovou 

que as entidades de natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, devem dispor 

de mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados, que 

incluam também o período que sucede ao exercício de funções públicas, com indicação das consequências 

legais. 

Nos termos da referida recomendação, o Conflito de Interesses no setor público “pode ser definido como 

qualquer situação em que um agente público, por força do exercício das suas funções, ou por causa delas, 

tenha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos de qualquer natureza, que 

possam afetar, ou em que possam estar em causa, interesses particulares, seus ou de terceiros e que por 

essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de 

ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício 

de funções públicas. Podem ser igualmente situações geradoras de conflito, situações que envolvam 

trabalhadores que durante o exercício do cargo público ou após o mesmo para assumirem funções privadas, 

como trabalhadores, consultores ou outras, porque participaram, direta ou indiretamente, em decisões que 

envolveram a entidade privada na qual ingressaram, ou tiveram acesso a informação privilegiada com 

interesse para essa entidade privada ou, também, porque podem ainda ter influência na entidade pública 

onde exerceram funções, através de ex-colaboradores.” 

As principais medidas a adotar, como, elaboração de manuais de boas práticas, desenvolvimento de ações 

de sensibilização e a subscrição pelos trabalhadores de declarações de compromisso de inexistência de 

conflitos de interesse em processos que possam pôr em causa a sua isenção e rigor, são destacados na 

referida Recomendação. 

Mais recentemente, o Código dos Contratos Públicos (CCP) define conflito de interesses como “…qualquer 

situação em que o dirigente ou o trabalhador de uma entidade adjudicante ou de um prestador de serviços 

que age em nome da entidade adjudicante, que participe na preparação e na condução do procedimento de 

formação de contrato público ou que possa influenciar os resultados do mesmo, tem direta ou 

indiretamente um interesse financeiro, económico ou outro interesse pessoal suscetível de comprometer a 

sua imparcialidade e independência no contexto do referido procedimento no exercício de funções 

públicas.” 

Ainda na sequência do CCP, a Recomendação de 7 de Janeiro de 2015, Prevenção de Riscos de Corrupção 

na Contratação Pública, recomenda todas a entidades que celebrem contratos públicos a: 
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“…4- Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesses na 

contratação pública;…” 

Por último, no que respeita ao enquadramento legal, o quadro normativo português já prevê, de forma 

genérica e transversal, a identificação de casos de impedimento por consubstanciarem potenciais situações 

de conflito de interesses pela existência de relações pessoais de proximidade ou interesses próprios 

diretos, fora do âmbito municipal. Com a Constituição da República Portuguesa relativamente à 

responsabilidade, aos estatutos e ao regime dos funcionários da Administração Pública, Carta Ética da 

Administração Pública, o Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos dos titulares de cargos 

públicos e altos cargos públicos. O Código de Procedimento Administrativo, com vista a garantia de 

imparcialidade no desempenho de funções públicas. No mesmo seguimento, a Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, refere um conjunto de incompatibilidades e impedimentos genéricos que podem ocorrer 

no exercício das funções públicas bem como impedimentos específicos no âmbito da acumulação de 

funções públicas com outras funções públicas ou privadas.  

A aplicação de sanções encontra-se em conformidade com o quadro legal existente. 

Face ao exposto, reforçando a abordagem a esta matéria constante do Código de Conduta do Município 

torna-se necessário: 

 Enquadramento legal; 

 Identificação das principais áreas de risco e caracterização das potenciais situações de conflito de 

interesses durante e após o exercício de funções públicas; 

 Implementar mecanismos e medidas adequadas para prevenir e gerir conflitos de interesses; 

 Promover a sensibilização sobre esta temática e a divulgação do plano junto dos trabalhadores dos 

serviços. 

Todas as áreas de intervenção são consideradas áreas de risco ou áreas que potenciam situações de risco 

de conflito de interesses. Contudo, são caracterizados as áreas de risco e os potenciais riscos e medidas 

preventivas, refletidas no quadro abaixo: 

 

Áreas de Risco Potenciais Riscos Medidas Preventivas 

No Exercício das Funções Públicas 

Todas 
Favorecimento de interesses pessoais, 
familiares, de terceiros, políticos, 
económicos ou outros Interesses 

Dever de sigilo; 
Código de Conduta; 
Comunicação formal do trabalhador ao 
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particulares do funcionário ou de 
familiares (nepotismo, amizade, 
negócios). 

superior hierárquico sempre que se 
verifique alguma situação que potencie 
uma situação de conflito de interesses.  

Todas 

Incompatibilidade em atividades 
profissionais paralelas ainda que 
autorizadas. 
 

Acumulação de funções públicas com 
outras funções públicas ou privadas, 
devidamente autorizadas; 
Pedidos de acumulação de funções, 
visados pelo superior hierárquico e 
solicitados nos termos da periocidade 
definida pelo Departamento de Pessoal 
(IM/P01.540); 
Subscrições de declaração onde 
assumam, de forma inequívoca, que as 
funções acumuladas não colidem com as 
funções públicas que exercem, nem 
colocam em causa a isenção e o rigor que 
deve pautar a sua ação (IM/P01.540); 
Registo de conflito de interesses no 
Departamento de Pessoal e no processo 
individual do trabalhador. 

Todas 

Nomear como trabalhadores ou 
titulares de cargo público parentes ou 
amigos próximos seus ou de 
subordinados, em detrimento de 
pessoas mais qualificadas. 

Cumprimento do Regime jurídico de 
incompatibilidades e impedimentos dos 
titulares de cargos políticos e altos 
cargos públicos. 

Todas 

Aceitar presentes, favores, convites ou 
qualquer outro tipo de benefício ou 
vantagem, que por suas características 
possam influir adversamente no que 
lhe impõe o dever, na adoção de 
decisões ou no tratamento dos 
assuntos oficiais de sua competência. 

Segregação de Funções; 
Verificação aleatória da inexistência de 
incompatibilidades e conflitos de 
interesses; 
Decisão superior. 

Contratação 
Pública 

Favorecimento de interesses pessoais, 
familiares, de terceiros, políticos, 
económicos ou outros que coloquem 
em causa a transparência dos 
procedimentos; 
Aceitação ou solicitação indevida de 
qualquer forma de pagamento ou 
outro benefício que possa pôr em 
causa a liberdade de ação, a 
independência do juízo do trabalhador 
e a credibilidade do município e criar a 
expectativa de favorecimento ou 
vantagem ilícitas, tais como ofertas ou 
recebimentos de clientes ou 
fornecedores. 

Verificação de inexistência de 
incompatibilidades e conflitos de 
interesses; 
Presença preferencial de 2 colaboradores 
em reuniões com representantes de 
empresas, em casos de especial 
sensibilidade, por indicação do superior; 
Segregação de funções; 
Rotatividade dos júris; 
Código de Conduta; 
Cumprimento do CCP. 

Período que Sucede o Desempenho de Funções Públicas 

 Quebra de sigilo e uso de informação 
privilegiada com interesse para a 

Código de Conduta; 
Carta Ética da Administração Pública. 
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entidade privada 

 Aproveitamento indevido da condição 
de ex-trabalhador público (obter 
vantagens, privilégios ou tratamentos 
preferenciais para seus interesses 
particulares) 

Obrigatoriedade do preenchimento de 
uma declaração de compromisso. 

 Interceder a favor de interesses 
particulares próprios ou de terceiros 
junto da entidade pública a que estive 
vinculado. 
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Após a identificação dos riscos, torna-se necessário determinar quais as medidas a aplicar de forma a evitar 

que o risco volte a ocorrer, ou seja, minimizá-lo no caso de ser impossível evitá-lo. 

As medidas de tratamento e os mecanismos de controlo do risco destinam-se: 

 Evitar o risco, eliminando a sua causa; 

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

negativo; 

 Aceitar o risco e os seus efeitos;  

 Transferir o risco para terceiros. 

A adoção do tratamento e de mecanismos de controlo dos riscos deve ser adequado e ponderado, na 

medida em que pode gerar riscos secundários e implicar custos adicionais em termos de tempo e 

desempenho.  

A Gestão do Risco identifica e previne atempadamente as áreas e factos com potencial risco, através de 

uma metodologia assente em fases e períodos de análise frequentes. No ANEXO II apresenta-se a 

metodologia implícita à Gestão e Controlo do Risco2. 

O quadro que segue deve ser utilizado para proceder ao levantamento e à avaliação dos riscos e indicar as 

soluções para os evitar ou minimizar, sem prejuízo das especificidades de algumas UO e obter a 

classificação do risco de acordo com a Matriz de Risco. 

Unidade Orgânica 

Atividade  Perigos 
Riscos 

(consequências) 

Medidas de 

Prevenção 

Avaliação do Risco 
Medidas 

Corretivas (*) Gravidade 
Probabilidade 

de Ocorrência 

Nível de 

Risco 

        

        

        

* Facultativo para riscos moderados e obrigatórios para riscos sérios e inaceitáveis 

No ANEXO III, são apresentados os planos de acordo com o organograma, onde se identificam os riscos de 

corrupção e infrações conexas, bem como as medidas de tratamento do risco e medidas de controlo.  

 
2 FERMA – Norma de Gestão de Riscos 
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 MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

A garantia da execução e implementação das medidas de tratamento do risco propostos para a sua unidade 

orgânica e a sua supervisão são da competência dos dirigentes, gerindo os recursos necessários para a sua 

concretização. 

Para garantir este controlo, a metodologia que presidiu à elaboração deste Plano definiu procedimentos de 

controlo mais rigorosos ao expressamente exigir que os dirigentes definissem à priori mecanismos de 

monitorização e reporte para cada medida de tratamento de risco. 

O Gabinete de Auditoria e Qualidade procede a uma verificação periódica assegurando o cumprimento das 

regras definidas e dos seus efeitos práticos. 

O Relatório de Execução Anual é elaborado no final de cada ano, uma vez reunidos os relatórios parciais de 

execução e enviado ao CPC e demais órgãos de superintendência, tutela e controlo. 

O PGR, além da periodicidade das revisões, validações e atualizações legais pode ser alterado sempre que 

surjam riscos elevados que importe prevenir. 

 

 ATUALIZAÇÃO DO PLANO 

 

A Divisão de Auditoria e Qualidade deve recomendar a atualização do Plano sempre que tal se revele 

necessário, no Relatório de Execução Anual, tendo em conta as revisões e validações referidas. 

 

 RESPONSABILIDADE DO PLANO 

 

O Presidente da Câmara é o responsável pela implementação, acompanhamento e promoção da avaliação 

do presente Plano, sem prejuízo das competências dos dirigentes de cada uma das unidades orgânicas que 

o integram. 
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Glossário 

Risco 

Circunstância ou situação futura que proporcione ocorrência e potencial consequência negativa na 

consecução dos objetivos de uma UO. 

Aceitação de risco 

No caso de concretização do risco a decisão deve acarretar com as consequências. Apesar do risco não ser 

eliminado a sua existência e magnitude são conhecidas, toleradas e esperadas sem medidas específicas de 

mitigação. 

Conflito de Interesses 

Conflito de Interesses é uma situação gerada pelo confronto entre interesses públicos ou privados, ou pelo 

acesso a informação privilegiada, que possam comprometer a isenção das decisões e que possam afetar o 

interesse coletivo ou o influenciar. 

Comunicação do risco 

Toda a informação e dados necessários para a gestão do risco devem ser dirigidos a quem tem poder de 

decisão.  

Categoria de risco 

A matriz utilizada para classificar a magnitude do risco é uma combinação das pontuações dadas à 

probabilidade da ocorrência e à gravidade da consequência. 

Gestão do risco 

A otimização dos recursos deve ser sistemática e iterativa, por forma a criar as condições mais favoráveis 

para a manutenção dos riscos. 

Plano de Gestão do Risco 

Documento que contém elementos específicos de orientação e planos de implementação aplicáveis às UO, 

incluindo organização, critérios e calendarização. 

Processo de gestão do risco 

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

aceitação e feedback dos riscos. 

Risco global 

Risco resultante da avaliação e combinação de riscos individuais e o respetivo impacto, no contexto das UO 

ou do Município. 

Gestão para a Minimização do risco 

Implementação de medidas de controlo que minimizem a probabilidade ou a gravidade das consequências 

dos riscos. 
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Risco resolvido 

Risco que foi tornado aceitável ou controlado. 

Risco não resolvido 

Risco para o qual as medidas de controlo não se provaram eficazes.  
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  Página 23   



 
 
 

  Página 24   
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A Gestão dos Riscos implica uma identificação e tratamento dos mesmos numa atuação concertada entre: 

 Identificação e definição do risco – O risco pode ser definido como a combinação entre probabilidade e 

consequências. Deve identificar e classificar factos, cuja probabilidade de ocorrência e respetiva 

gravidade de consequências configure riscos de corrupção e de natureza similar; 

 Cultura da organização com uma política eficaz e um programa conduzido pela liderança. 

 Análise do risco – para classificar o risco segundo critérios de probabilidade e de gravidade da 

consequência, é necessário estabelecer-se conjuntos de critérios, medidas e ações, distribuindo-se por 

tipos conforme as consequências sejam estratégicas ou operacionais. A análise aos riscos intrínsecos às 

atividades passadas, presentes e futuras, deve ser sistemática. 

Critérios de Classificação do Risco 

 

Probabilidade 
(Ocorrência) 

Muito Improvável Improvável Provável Muito Provável 

Improvável 
possibilidade de 
ocorrência. 

Reduzida 
possibilidade de 
ocorrência. 

Alguma possibilidade 
de ocorrência. 

Forte possibilidade 
de ocorrência. 

Impacto 
(Gravidade da 
Consequência) 

Baixa 
 

Média Grave Muito Grave 

Prejuízo sem 
potencial para 
afetar a imagem 
institucional ou o 
normal 
funcionamento da 
organização. 

Prejuízo que afetam 
a imagem 
institucional ou o 
normal 
funcionamento da 
organização. 

Prejuízos 
significativos na 
imagem institucional 
e no normal 
funcionamento da 
organização. 

Prejuízos muito 
significativos na 
imagem 
institucional e no 
normal 
funcionamento da 
organização. 

 

 

 Avaliação e Graduação do risco - A cada risco identificado deve ser atribuída uma graduação fundada na 

avaliação da probabilidade e de gravidade na ocorrência, divididos por tipos conforme as consequências 

sejam estratégicas ou operacionais.  

Cada risco deve ser avaliado e avaliado numa Matriz com base nos princípios enunciados para a sua graduação. 

Graduação dos Riscos 
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Probabilidade de Ocorrência 

Muito 
Provável 

Provável Improvável 
Muito 

Improvável 

Gravidade da 
Consequência 

Muito Grave Inaceitável Inaceitável Sério Sério 

Grave Inaceitável Sério Sério Moderado 

Média Sério Sério Moderado Tolerável 

Baixa Sério Moderado Tolerável Trivial 

 
Perigo 

 
Uma ou mais condições que têm o perfil de poder vir a 
causar ou contribuir para que o risco se verifique  

Risco Situação que aumente a probabilidade de ocorrência do 
perigo. É o resultado obtido pela efetividade do perigo.  

Medidas de 
Prevenção existentes 

Medidas existentes para evitar que o perigo e/ ou os 
fatores de risco se verifiquem 

 

Identificadas as medidas para o tratamento de cada risco considerado prioritário, procedendo-se, 

posteriormente, à sua seleção mediante a ponderação do seu benefício face ao possível aparecimento de riscos 

secundários e aos custos de implementação em termos financeiros, de tempo e de desempenho. 

Estratégia de Tratamento 

 

  

Probabilidade de Ocorrência 

Muito 
Improvável 

Improvável Provável 
Muito  

Provável 

Gravidade da 
Consequência 

Muito 
Grave 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Grave 
Prevenir/ 
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Média 
Aceitar/  
Prevenir 

Prevenir/ 
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

Baixa 
Aceitar/  
Prevenir 

Aceitar/  
Prevenir 

Prevenir/ 
Transferir 

Explorar/Evitar/
Transferir 

No plano de implementação das medidas de tratamento de risco, define cada ação a desenvolver ou a manter, os 

responsáveis pela sua execução, a respetiva calendarização e os mecanismos de monitorização e reporte a 

instituir pelo dirigente. 

De seguida, apresenta-se um guião desenvolvido correspondente às fases de análise de risco indicadas. 

 

Metodologia de Análise do Risco 
Critérios de Análise Questões 

Definição do 
Contexto 

Externo 
Interno 

Qual o contexto externo? 
Qual o contexto interno? 
Quais as áreas de atividades e características do 
serviço? 
Qual a missão e objetivos do município e do serviço 
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em particular? 

Identificação do 
Risco 

Área 
Descrição 

O que pode acontecer? 
Como pode acontecer? 
Quando pode acontecer? 
Há oportunidade para aperfeiçoamento? 

Análise 
do Risco 

Probabilidade 
(Ocorrência) 
Impacto 
(Gravidade da 
Consequência) 

O risco é estratégico ou operacional? 
Quais as causas da ocorrência do risco? 
Com que frequência pode o risco ocorrer? 
Quais os efeitos caso o risco ocorra? 
Quais os mecanismos de controlo já existentes e qual 
a sua 
eficácia? 

Graduação e 
Avaliação do Risco 

Trivial 
Tolerável 
Moderado 
Sério 
Inaceitável 

O que resulta da comparação do nível de risco com os 
parâmetros de gestão de risco definidos? 
Quais os riscos que precisam ser tratados? 
Quais as prioridades? 

Gestão e Controlo 
do Risco 

Explorar / Potencializar 
Evitar 
Prevenir 
Aceitar  
Transferir / Partilhar 

A atividade geradora do risco deve ou não prosseguir? 
Como reduzir e controlar as probabilidades e 
consequências da ocorrência? 
Pode delegar-se num terceiro total ou parcialmente a 
atividade ou o efeito do risco através de contratos, 
parcerias, seguros, etc? 
O risco é aceitável face ao custo/benefício a que está 
associado? 

Acompanhamento, 
Avaliação e 
Atualização do 
Plano 

Anual 
Semestral 

Qual a periodicidade do acompanhamento do impacto 
do risco? 
Qual a efetividade da revisão do risco? 
Houve mudança no grau de prioridade do risco? 
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EXECUTIVO

Atribuição de apoios financeiros 

para a mesma entidade por 

diversas unidades orgânicas

Média Improvável Moderado

Inexistência de critérios gerais e 

abstratos para a

concessão de subsídios 

Média Muito Improvável Tolerável

Situações indiciadoras de 

conluio  ou de favoritismo 

Favorecimento a determinadas 

entidades

Ausência, evidenciada em ata, 

na votação em Reunião de 

Câmara de assunto relacionados 

membros do executivo;

Média Muito Improvável Tolerável

Atribuição de apoio sem suporte 

orçamental 

Ilegalidade dos apoios 

concedidos

Cabimento prévio ao 

agendamento;

Verificação pela DCP;

Verificação no agendamento 

para Reunião de Câmara;

Grave Muito Improvável Moderado

Acumalação de Funções 

Participação de eleitos locais ou 

de familiares nos órgãos sociais 

de entidades

beneficiárias 

Favorecimento a dessas 

entidades em detrimento de 

outras entidades equiparadas

Verificação de impedimentos; 

Declaração de inexistência de 

conflito de interesses;

Código de Conduta;

Promoção de Boas Práticas.

Grave Muito Improvável Moderado

Desconhecimento dos eventos Má imagem do Executivo Média Muito Improvável Tolerável

Inexistência de deferimento 

prévio
Anulação dos eventos Média Muito Improvável Tolerável

Aplicação de Gestão de EventosGestão de Eventos

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade de 

Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Pedidos enviados pelas diversas 

entidades externas, em 

simultâneo, para diferentes 

unidades orgânicas/executivo

Todos os pedidos são remetidos 

à Divisão de Contratos e 

Protocolos;

Cumprimento dos Regulamentos 

Municipais;

Atribuição de apoios

logísticos e financeiros pela 

Câmara

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
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PRESIDÊNCIA

BOMBEIROS SAPADORES E PROTEÇÃO CIVIL

Não emissão de guias de 

pagamento dos serviços 

prestados

Perda de receita Procedimento de trabalho Grave Muito Improvável Moderado

Inexistência de segregação de 

funções

Prejuízo ou benefício indevido 

para o requerente ou para o 

município

Validação hierárquica Grave Provável Sério
Contratação profissionais 

qualificados

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência

Toda a atividade da BSPC

Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
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PRESIDÊNCIA

POLÍCIA MUNICIPAL

Extravio de expediente de 

pedidos de identificação de 

condutor 

Não promoção do processo 

contradicional no imediato

Base de dados relacionada com 

o lançamento de talões e 

respetivo encaminhamento

Grave Provável Sério

Integração de programa 

informático de Gestão Integrada 

de Contraordenações; 

Segregação de funções

Grave Provável Sério

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

 Controlo de entrega de livros de 

participações; Registo de 

receção após elaboração; 

Lançamento dos talões e 

encaminhamento nominal

Não promoção do processo 

contraordenacional 

Fiscalização de trânsito

Extravio de expediente inicial 

Extravio de autos de 

contraordenação elaborados

Integração de programa 

informático de gestão de 

contraordenações; Instalações 

adequadas ao tratamento 

destes procedimentos, com 

acesso restrito aos 

equipamentos

SérioProvávelGrave

Não imputação da 

contraordenação, consequente 

falta de pagamento da coima

Base de dados relacionada com 

o lançamento de talões e dos 

pedidos de identificação de 

condutor; Registo online de 

todos os autos de 

contraordenação elaborados em 

plataforma da ANSR; Autos 

distribuídos aos Agentes 

nominalmente; Após registo, os 

autos são arquivados em pastas 

numeradas, aguardando final de 

processo em local adaptado e 

com condições mínimas de 

segurança 
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PRESIDÊNCIA

POLÍCIA MUNICIPAL

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Não promoção do procedimento 

contraordenacional em situação 

verificada

Não promoção do processo 

contraordenacional 

Rotatividade de patrulhas e de 

locais
Grave Provável Sério

 Manutenção das patrulhas 

dobradas e verificações 

aleatórias

Promoção de procedimento 

contraordenacional em situação 

não verificada ou não prevista

Abuso de poder
Rotatividade de patrulhas e de 

locais
Grave Provável Sério

Patrulhas dobradas e 

verificações aleatórias;  

Apreciação criteriosa das 

denúncias/reclamações

Ultrapassagem do prazo de 

prescrição no processo 

contraordenacional

Não promoção do processo de 

contraordenação; Perda de 

receita

Base de dados a nível do 

utilizador e lançamentos 

manuais de todos os processos

Grave Provável Sério
 Aquisição de programa 

informático adequado

Expediente numerado e 

controlado nominalmente; 

Duplo controlo, 

responsabilização hierárquica e 

trabalho de equipa; Integração 

de programa informático de 

Gestão Integrada de 

Contraordenações; 

Central de 

controlo/comunicações; 

Integração de programa 

informático de Gestão Integrada 

de Contraordenações; 

Grave Provável

Fiscalização de trânsito

Comunicação dos 

bloqueamentos e remoções no 

momento da sua realização; 

Relatório diário de turno

Relatório diário de turno; 

Sério

Extravio de documentos e/ou 

numerário proveniente do 

pagamento voluntário dos 

autos/taxas de bloqueamento, 

remoção e depósito de viaturas

Desvia de receita e documentos 

inerentes ao processo de 

contraordenação

Grave Provável Sério

Desbloqueamento/entrega de 

viaturas sem pagamento das 

respectivas taxas

Não promoção do processo de 

contraordenação; Perda de 

receita
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PRESIDÊNCIA

POLÍCIA MUNICIPAL

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Não depósito ou extravio das 

verbas arrecadadas

Não promoção do processo de 

contraordenação; Perda de 

receita

Relatório diário de turno; Duplo 

controlo, responsabilização 

hierárquica e trabalho em 

equipa; Depósito em reciclador 

do banco existente nas 

instalações; Acesso à conta 

institucional para verificação de 

todos os depósitos efectuados; 

Lançamento em base de dados 

de todo o expediente 

contraordenacional pago – 

registo em lotes na plataforma 

da ANSR; Lançamento das taxas 

municipais pagas

Grave Provável Sério

Instalações adequadas; 

Aquisição de cofre com recetor 

de expediente e acesso restrito;  

Integração de programa 

informático de Gestão Integrada 

de Contraordenações; Definição 

de procedimentos de controlo 

interno

Armas e munições Falta de armas e munições
Uso indevido de armas e 

munições 

Existência de armeiro nominal; 

Registo atualizado de arma e 

munições por agente

Grave Provável Sério

Verificação aleatória aos 

armeiros por responsável, na 

ausência do agente.

Atendimento ao público Atendimento inadequado
Má imagem da instituição e 

individual

Código de conduta; 

Sensibilização hierarquica
Média Improvável Moderado Formação vocacionada

Fiscalização de trânsito
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PRESIDÊNCIA

POLÍCIA MUNICIPAL

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Incumprimento de prazos
Não promoção da fiscalização 

atempadamente
Registo em EDOC Grave Provável Sério

Programas informáticos 

adequados a gestão documental

Falta de sigilo/fuga de 

informação
Não promoção da fiscalização

Redução do número de 

intervenientes
Grave Provável Sério

Afetação de tarefas a 

trabalhadores específicos, 

dependendo do grau de 

sensibilidade da informação

Errado enquadramento Subjetividade na atuação

Validação superior e 

obrigatoriedade de 

enquadramento legal 

Grave Provável Sério Formação; Sensibilização

Formação adequada; Patrulhas 

dobradas; Verificações 

aleatórias

Grave Provável Sério

Matéria a incluir no Manual de 

Procedimentos já existente; 

Instalações adequadas – 

armazém de material; Dotar o 

parque de melhores condições 

de segurança

Grave Provável Sério

Duplo controlo, 

responsabilização hierárquica e 

trabalho em equipa; Registo de 

depósito de material, enviado à 

Divisão Municipal de 

Fiscalização e 

Contraordenações; Registo de 

depósito das viaturas com 

informação do estado da viatura 

aquando da depósito

Atuação perante factos 

susceptíveis de consubstanciar 

matéria crime

Não promoção de processo 

crime; Promoção de processo 

crime quando os factos não 

consubstanciam

Auto de notícia e apreensão não 

mencionar a totalidade de bens 

aprrendidos

Falta de atuação ou atuação 

inadequada do agente

Abate de material/veículos

Informação independentemente 

do enquadramento para 

despacho superior; Trabalho em 

equipa e de supervisão;

Averiguar os fundamentos de 

exposições/ 

reclamações/requerimentos/ 

denuncias

Desaparecimento de 

componentes de viaturas e 

material à guarda destes 

serviços antes da sua entrega 

definitiva/abate
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PRESIDÊNCIA

POLÍCIA MUNICIPAL

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Ausência de rigor, isenção e 

objetividade

Benefício indevido de terceiros 

e/ou erro nos procedimentos

Ações de divulgação da 

legislação aplicável à Unidade 

Orgânica

Grave Improvável Sério

Reforço do apoio jurídico com 

recursos humanos qualificados. 

Ações de formação

Processos não tramitados Prescrição dos processos Controlo dos prazos Grave Provável Sério

Funcionamento em pleno do 

GIC; Reforço do nº de juristas 

com processos de 

contraordenações

Não atuação em situação de 

irregularidade ou ilícito, tendo 

conhecimento dos factos 

subjacentes

Favorecimento

Divulgação e cumprimento do 

Código de Conduta; Controlo 

jurídico; Validação hierárquica

Muito Grave Improvável Sério

Reforço de nº de fiscais de 

forma a permitir a rotatividade; 

Reforço no apoio jurídico 

Ausência  de rigor, isenção e 

objectividade na realização das 

atividades de fiscalização

Favorecimento; Não 

prossecução do interesse 

Público

Acompanhamento regular do 

serviço; Divulgação e 

cumprimento do Código de 

Conduta; Controlo jurídico; 

Validação hierárquica

Grave Muito Improvável Moderado

Fiscalização Municipal

Contraordenações
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PRESIDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Grave

Falta de clareza por parte dos 

serviços ao solicitarem 

informação

Despacho n.º  08 / PCM / 2019
Grave

Não prestação de Informação ou 

Parecer Jurídico

As situações em que porventura 

não são prestadas as 

informações jurídicas devem-se 

única e exclusivamente à falta 

de recursos humanos e 

eventuais falhas de 

equipamentos.

Informação / Parecer Jurídico

Falta de uniformização / 

harmonização / coordenação 

jurídicas

Base de dados em Excel com 

informações jurídicas

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Sério

Apresentadas pelo DAJ 

Propostas para colmatar a falta 

de recursos humanos e 

materiais.

Provável Sério

Devolução ao serviço 

requisitante para clarificação da 

questão jurídica;

Realização de reuniões com os 

serviços requerentes

Improvável

Despacho n.º  08 / PCM / 2019
Média

Trivial

Improvável Moderado

Moderado

Baixa Muito Improvável

Improvável

Pré-análise dos assuntos 

remetidos à UO pelos Dirigentes 

intervenientes

Inutilidade da informação; 

Serviços avançarem com 

procedimentos sem segurança 

jurídica; Ilegalidade ou 

irregularidade do 

procedimento.

Serviços avançarem com 

procedimentos sem segurança 

jurídica; Ilegalidade ou 

irregularidade do 

procedimento.

Falta de coerência na atuação 

do Município; 

Fragilidade da atuação do 

Município

Falta de reanálise de atuação; 

Falta de decisão expressa e Falta 

de uniformização e maior 

conflitualidade.

Nova base de dados em 

elaboração

Reclamações graciosas

Outros serviços não remeterem 

a reclamação, ou remetem fora 

do prazo

Encontra-se expressa a 

competência da Unidade 

Orgânica na estrutura flexivel do 

Município

Não prestação da informação à 

reclamação

Realização de triagem e análise 

sumária dos assuntos;

Nas situações em que 

porventura não são prestadas as 

informações necessárias, devem-

se única e exclusivamente à falta 

de recursos humanos e 

eventuais falhas de 

equipamentos.

Média

Falta de reanálise de atuação; 

Falta de decisão expressa e Falta 

de uniformização e maior 

conflitualidade.
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PRESIDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Falta de clareza por parte dos 

serviços ao solicitarem 

informação

Despacho n.º  08 / PCM / 2019
Grave

Informação / Parecer Jurídico

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Provável Sério

Devolução ao serviço 

requisitante para clarificação da 

questão jurídica;

Realização de reuniões com os 

serviços requerentes

Inutilidade da informação; 

Serviços avançarem com 

procedimentos sem segurança 

jurídica; Ilegalidade ou 

irregularidade do 

procedimento.

Outros serviços não remeterem 

as citações atempadamente

Não contestação / falta de 

defesa do Município

Foi determinado pelo Sr. 

Presidente, mediante proposta 

enviada por e-mail, que fosse 

dado conhecimento da citação 

no momento da receção na 

Presidência

Grave Muito Improvável Moderado

Outros serviços remeterem as 

citações e/ou elementos 

solicitados perto da data de 

términos

Entrega no prazo suplementar 

com multa

Foi determinado pelo Sr. 

Presidente, mediante proposta 

enviada por e-mail, que fosse 

dado conhecimento da citação 

no momento da receção na 

Presidência;

Quando são solicitados 

elementos é fixado um prazo 

que é controlado pela Secretaria

Grave Improvável Sério
Controlo dos prazos concedidos 

pela Secretaria.

Necessidade de patrocínio 

jurídico / representação forense
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PRESIDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Vencimentos Erro no processamento de vencimentos. Pagamentos indevidos.

Cálculo mensal provisório e verificação 

aleatória de vencimentos antes do 

cálculo definitivo.

Média Improvável Moderado

Expediente Geral de Gestão de 

Pessoal

Ausência de elementos que permita 

análise minuciosa dos pedidos de 

acumulação de funções, considerando 

as funções públicas exercidas e as 

funções objeto de pedido.

Incompatibilidade/conflito de 

interesses na atividade a 

acumular.

Minuta de requerimento permitindo a 

redução de ocorrência de 

irregularidades ou incumprimentos na 

análise dos pedidos.

Grave Improvável Sério

Pedido de 

aperfeiçoamento do 

requerimento ao 

interessado.

Utilização de requisitos de 

recrutamento com excessiva margem 

de discricionariedade ou que, 

reportando-se ao uso de conceitos 

indeterminados, não permitam que o 

recrutamento do pessoal seja levado a 

cabo dentro de princípios de equidade.

Reclamações e/ou impugnação 

dos procedimentos.

Utilizar requisitos de recrutamento 

objetivos e precisos, com reduzida 

margem de discricionariedade.

Rotatividade do júri nos vários 

procedimentos;                              

Nomeação de Júri integrando elementos 

externos para os concursos de cargos de 

direção; Recurso a entidades externas 

para aplicação de métodos de seleção 

no recrutamento.             

Favorecimento de candidato.

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência

                                                       

Nível de Risco

Avaliação do Risco

Grave Muito Improvável Moderado

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Recrutamento e Seleção

Intervenção no procedimento de 

seleção de elementos com relações de 

proximidade, relações familiares ou de 

parentesco com os candidatos ou com 

os avaliados.
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PRESIDÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Formação
Falta de formação adequada às 

necessidades.

Ações de formação inadequadas 

às necessidades.

Diagnóstico de necessidade de formação 

e instrumentos de planeamento, 

nomeadamente a implementação do 

Plano de formação bienal; 

Levantamento das necessidades de 

formação propostas na avaliação do 

desempenho.

Média Improvável Moderado

Falta de materiais e/ou equipamentos 

de segurança.

Falta de segurança dos 

trabalhadores.

Diagnóstico de necessidades de 

materiais e equipamentos periódico.
Grave Improvável Sério

Aquisição e 

implementação de 

equipamentos de 

proteção coletiva, 

equipamentos de 

proteção individual; 

Realização de avaliação de 

riscos e propostas de 

intervenção

Inexistencia da identificação e 

intervenção em locais de risco  
Acidentes de trabalho

Plano de Ação com levantamento dos 

locais necessários a efetuar a avaliação 

de riscos e respetiva prioridade de 

intervenção

Muito Grave Improvável Sério
Cumprir com o plano de 

ação.

Coordenação de Segurança em 

Obra

Ausência de elementos que permita 

análise de documentos para a fase de 

obra remetidos pela Entidade 

Executante.

Não aprovação das fichas de 

procedimento de segurança(FPS), 

ou desenvolvimento prático do 

plano de segurança e saúde 

(DPPSS) da empreitada

Interacção do Coordenador de 

Segurança em obra com o Técnico de 

SST da empreitada.

Grave Improvável Sério

Pedido de 

aperfeiçoamento do 

processo entregue pelo 

adjudicatário

Segurança e Saúde do Trabalho
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PRESIDÊNCIA

DIVISÃO DE AUDITORIA E QUALIDADE

Conflito com o auditado
Grave Muito Improvável Moderado

Favorecimento Grave Muito Improvável Moderado

Falta de clarificação das 

recomendações e sugestões 

apresentadas

Ineficiência da auditoria

Verificações periódicas da 

execução das recomendações;
Média Muito Improvável Tolerável

Imparcialidade na instrução da 

auditoria interna e falta de 

conhecimento do processo a 

auditar, no âmbito do SGQ

Desvirtualização do requisitos 

do SGQ

Cumprimento da legislação e 

dos procedimentos internos;

Rotatividade das equipas 

auditoras;

Preparação prévia dos 

auditores.

Muito Grave Muito Improvável Sério

Formação específica e 

permanente para os auditores 

internos;

Verificação pela UO, 

responsável pela Qualidade.

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Violação do dever de isenção na 

condução de auditorias

Existência de critérios objetivos 

na verificação da conformidade; 

Levantamento de necessidades 

anual;

Código de Conduta;

Rotatividade dos auditores

Linhas de orientação para 

auditores.

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Reuniões periódicas de 

acompanhamento das 

atividades; 

Auditoria

Qualidade
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PRESIDÊNCIA

DIVISÃO DE AUDITORIA E QUALIDADE

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Inexistência de modernização e 

uniformalização; 

Escassos Recursos Materiais e 

Humanos

Inoperância dos Gestores da 

Qualidade

Práticas de verificações 

periódicas dos documentos, 

KPI's e toda a informação 

inerente ao Processo;

Acompanhamento junto dos 

responsáveis dos processos.

Promoção de reuniões 

semestrais com os responsáveis 

pelo SGQ da UO

Deterioração da qualidades do 

serviço público prestado

Imagem comprometida da 

prestação do serviço 

Ineficácia do SGQ

Grave Muito Improvável Moderado

Promover a elaboração de 

procedimentos de trabalho, 

praticas claras e objetivas no 

SGQ;

Manter atualizada e versátil a 

aplicação informatica GAQ;

Colaborar com os sistemas de 

informação, na criação de 

soluções tecnológicas que 

promovam a melhoria contínua 

dos serviços.

Ausência de Certificação de 

Sistemas de Gestão da 

Qualidade 

Qualidade

Grave Muito Improvável Moderado

Envolvimento da Gestão de 

Topo;

Auditorias Internas;

Acompanhamento dos Gestores 

da Qualidade;
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PRESIDÊNCIA

DIVISÃO DE AUDITORIA E QUALIDADE

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Plano de Gestão do Risco
Inexistência de monitorização 

do PGR

Reincidência de perigos/riscos 

nas atividades

Verificação periódica da 

execução das medidas;

Sensibilização dos responsáveis 

para a implementação das 

medidas.

Muito Grave Improvável Sério

Realização de auditorias de 

controlo interno; Monitorização 

do grau de execução do PGR

Orientações organizacionais 

indevidas/incorretas 

Atividades não reguladas

Prestação de serviços 

desajustados

Norma de Controlo Interno Desatualização da NCI Média Improvável Moderado
Promoção de auditorias internas 

de verificação e atualização.
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PRESIDÊNCIA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 

PROTOCOLO E RELAÇÕES EXTERNAS

Tratamento da lista de 

contactos das entidades 

institucionais

Segurança na proteção dos 

dados pessoais que são 

disponibilizados para envio 

de convites institucionais 

Potencial desvio a dados 

pessoais com finalidade 

diferente da legítima

Limitação do acesso interno/ utilizadores aos 

contactos (em específico, pela utilização corrente, 

endereços eletrónicos e números de telemóvel). 

Gestão de contactos realizada pelo Microsoft 

Outlook com acesso pelo utilizador interno e 

específico do gabinete de protocolo.

Envio de convites por correio eletrónico 

personalizados/ individuais e, quando coletivos, 

através de BCC.

Contactos telefónicos, para confirmação de 

presença ou indicação de informações 

complementares, são realizados após análise do 

relacionamento protocolar institucional, mas por 

norma, para as estruturas de apoio.

Bloquear o acesso à pasta do servidor do gabinete 

onde estão disponíveis as listas de convidados 

definidas por evento e restringir aos utilizadores 

que executam os procedimentos inerentes à 

organização dos eventos.

Muito Grave Muito Improvável Sério

Reforçar as medidas de 

proteção informática de acesso 

às listas de contactos - ação da 

Divisão Sistemas de Informação.                                                                                                               

Formação específica e orientada 

à atividade da equipa em RGDP.

Atividade Perigos
Riscos 

(consequências)
Medidas de Prevenção existentes Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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PRESIDÊNCIA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 

PROTOCOLO E RELAÇÕES EXTERNAS

Atividade Perigos
Riscos 

(consequências)
Medidas de Prevenção existentes Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Aquisição de ofertas 

institucionais

Favorecimento nos 

processos de aquisição de 

bens; Utilização indevida da 

verba cabimentada para 

procedimento de aquisição

Potencial recurso aos 

mesmos fornecedores 

pelos artigos de oferta  

referenciados para 

entrega institucional  

terem características 

exclusivas.

Definição de ofertas por critério de referência 

identitária e institucional.                                                                                                                                                                                                   

Definição de norma para segmentação da entrega 

de ofertas.                                                                                                                                                                                                                                     

Orientação de valor pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2016.                                                                                                                                                                                          

Monitorização da entrega em ficheiro de Excel.                                                                                           

Procedimento antecipado pela corrente entrega e 

pelo curto tempo que medeia entre a comunicação 

aos serviços da necessidade e a respectiva entrega 

oficial

Muito Grave Muito Improvável Sério

Concentrar na Divisão de 

Aquisição de Bens e Serviços de 

Aprovisionamento a consulta de 

fornecedores e a aquisição, 

sendo da responsabilidade da 

equipa a mera definição  das 

características dos bens a 

adquirir.;                                                                                                                                                                                                                                                                          

Formação na área da 

contratação pública.

Aquisição de placas 

evocativas, arranjos de 

flores e impressão de 

suportes gráficos para 

identificação/comunicação 

de eventos

Favorecimento nos 

processos de aquisição de 

bens; Utilização indevida da 

verba cabimentada para 

procedimento de aquisição

Potencial recurso aos 

mesmos fornecedores 

pelo resultado da 

execução final (tempo e 

qualidade) e colocação/ 

entrega.

Realização de pedido com o enquadramento do 

evento.                                                                                                                                                                                                                                             

Procedimento antecipado pela previsão anual e 

pelo curto tempo que medeia entre a comunicação 

aos serviços da necessidade e a organização oficial.

Muito Grave Muito Improvável Sério

Concentrar na Divisão de 

Compras  a consulta de 

fornecedores e a aquisição, 

sendo da responsabilidade da 

equipa a mera definição das 

características dos bens a 

adquirir;

Formação na área da 

contratação pública.
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PRESIDÊNCIA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 

PROTOCOLO E RELAÇÕES EXTERNAS

Atividade Perigos
Riscos 

(consequências)
Medidas de Prevenção existentes Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Aluguer de equipamento c/ 

serviço montagem, 

desmontagem e apoio 

técnico

Favorecimento nos 

processos de aquisição de 

bens; Utilização indevida da 

verba cabimentada

Potencial recurso aos 

mesmos fornecedores 

pelos meios 

tecnologicamente atuais e 

segurança na preparação 

e prestação

Realização de visitas técnicas aos locais dos eventos 

para aferir as reais necessidades a  adequar ao 

alinhamento da cerimónia superiormente definido.                             

Maximizar a utilização dos recursos do espaço e 

próprios.                                                                                                                                                                                                                              

Procedimento antecipado pelo curto tempo que 

medeia entre a comunicação aos serviços da 

realização, para identificarem necessidades, e a 

data oficial

Muito Grave Muito Improvável Sério

Concentrar na Divisão de 

Compras o processo de consulta 

de fornecedores e 

contratualização do aluguer de 

equipamento c/ serviço 

montagem, desmontagem e 

apoio técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Formação na área da 

contratação pública. Formação 

na área técnica  audiovisual 

para internamente a 

necessidade de solicitar apoio 

técnico externo ser mais 

reduzida.

Precedências do Protocolo 

Incumprimento com o 

plano da hierarquia e 

relacionamento protocolar 

institucional 

Potencial prejuízo na 

credibilidade institucional

Observância legal e das orientações institucionais 

internas.                                                                                                                                                                                                                                        

Definição e cumprimento de plano de sala e guião 

da cerimónia  superiormente autorizado

Média Muito Improvável Tolerável
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PRESIDÊNCIA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 

ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS

Eficiência e eficácia de 

procedimentos, para despacho 

da liderança, no âmbito da 

competência da EMEPE

Incorrecta preparação p/decisão 

superior. Tomada de decisão 

não fundamentada e em 

desconformidade com diplomas 

legais ou regulamentares.

Baixa produtividade decorrente 

da necessidade de revisão.

Obrigatoriedade de parecer 

técnico.
Baixa Improvável Tolerável

Execução deficiente;
Fiscalização dos trabalhos até à 

liquidação da empreitada;

Qualidade dos produtos 

utilizados; 

Monitorização periódica, por 

informação técnica

Acompanhamento de projectos.

Deficiente execução e 

coordenação dos projetos; Erros 

de enquadramento, 

interpretação e avaliação

Má execução dos trabalhos; 

Aumento de custo de obra; Não 

cumprimentos de prazos pré-

estabelecidos

Acompanhar a elaboração dos 

projetos e das obras; 

Estabelecimento de prazos.

Baixa Improvável Tolerável

Baixa Improvável Moderado

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Execução de Trabalhos

Má execução dos trabalhos; 

Aumento de custo de obra; Não 

cumprimentos de prazos pré-

estabelecidos

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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PRESIDÊNCIA
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 

ATIVIDADES E PROJETOS SOCIAIS

Possibilidade de aluno NEE 

usufruir de mais do que uma 

terapia

Incumprimento do modelo 

definido 

Tratamento digital: 

preenchimento da lista geral em 

formato excel e posterior envio 

de confirmação, por email, às 

coordenadoras de educação 

especial

Média Muito Improvável Tolerável

Ausência da entrega de 

documentação

Incumprimento do 

procedimento em vigor quanto 

à participação nas terapias e 

utilização dos equipamentos 

municipais  

Validação da entrega de 

documentação em suporte 

papael e suporte digital, 

respetiva articulação com os 

equipamentos municipais

Média Muito Improvável Tolerável

Atividades e Projetos Sociais

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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PRESIDÊNCIA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR MARCA DE GAIA 

GO ON INVEST IN GAIA

Disponibilzação de passwords 

de acesso

Acessos indevidos aos 

backoffices por estranhos à 

organização

Sensibilização dos elementos da 

equipa para a responsabilidade 

na detenção de passwords 

partilhadas

Divulgação e cumprimento do 

Regulamento DMSI

Divulgação e cumprimento do 

Código de Conduta

Grave Muito Improvável Moderado

Não actualização dos conteúdos
Desatualizaçao da informação 

disponível online

Sensibilização dos elementos da 

equipa para a responsabilidade 

na atualizaçao dos conteúdos 

em particular os de publicitação 

obrigatória

Ferramenta de controlo da 

colocação do conteúdo online

Baixa Muito Improvável Trivial

Eventos no âmbito da Marca de 

Gaia

Falta de planeamento e 

eficiente preparação do evento

Insucesso do evento;

Reclamações

Sensibilização dos serviços da 

Presidência para a necessidade 

de planeamente da agenda do 

Gabinete

Baixa Provável Moderado

Utilização indevida e divulgação 

da informação em arquivo
Processos Judiciais Grave Muito Improvável Moderado

Recolha e arquivo de imagens 

que não dignifiquem as pessoas 

e entidades que representam a 

Câmara e o Município

Reclamações Média Muito Improvável Tolerável

Recolha de imagem vídeo e 

fotografia e arquivo das mesmas

Formação e sensibilização dos 

trabalhadores da equipa

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atualização de conteúdos de:

site institucional

Canal Youtube

ISSUU

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
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PRESIDÊNCIA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE PROJETOS EUROPEUS,

INOVAÇÃO E PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

Não serem devidamente 

comunicadas as oportunidades 

de financiamento

Perda de financiamento

Criação de alertas através do 

envio de e-mail de divulgação e 

confirmação de leitura do 

mesmo

Grave Muito Improvável Moderado

Incumprimento do prazo de 

submissão e execução da 

candidatura. 

Perda de financiamento

Divulgação da informação e 

dinamização do relacionamento 

com os serviços, através da 

realização de reuniões técnicas

Grave Muito Improvável Moderado

Desenquadramento da 

candidatura face às tipologias 

de intervenção elegíveis do 

aviso

Perda de financiamento

Apresentação de candidaturas 

em parceria

Levantamento de toda a 

informação e apreciação da 

equipa de trabalho para o efeito

Grave Muito Improvável Moderado

Falhas no preenchimento da 

candidatura pela complexidade 

técnica

Perda de financiamento Verificação da check-list e aviso Grave Muito Improvável Moderado

Identificação das oportunidades 

de financiamento comunitário e 

dinamização da gestão de 

candidaturas

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA

Fuga de informação Ceder informação confidencial
Divulgação e cumprimento do 

Código de Conduta
Média Muito Improvável Tolerável

Gestão indevida do material de 

merchandising
Gastos indevidos

Registo permanente das 

entradas e saídas do material

Controlo efectivo do stock

Baixa Muito Improvável Trivial

Relações Internacionais

Incumprimento com o plano da 

hierarquia e relacionamento 

protocolar institucional 

Potencial prejuízo na 

credibilidade institucional

Observância legal e das 

orientações institucionais 

internas.                                                                                                                                                                                                                                        

Definição e cumprimento de 

plano de sala e guião da 

cerimónia  superiormente 

autorizado.

Média Muito Improvável Tolerável

Estudos e Prospetiva

Erros de gestão corrente ou de 

avaliação técnica, na 

coordenação de atividades e 

estudos

Más decisões

Plano anual de formação 

técnica, legislativa e 

regulamentar na área de 

atuação

Média Improvável Moderado

Relações Públicas e Agenda

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
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DIREÇÃO MUNICIPAL DA PRESIDÊNCIA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE

APOIO AOS CIDADÃOS

Proximidade ao cidadão Favorecimento
Código de conduta; Critérios de 

equidade e urgência
Grave Muito Improvável Moderado

Omissão/Inadequação na 

resposta á problemática 

apresentada

Reclamação
Assegurada a receção e 

respostas ás problemáticas
Média Muito Improvável Tolerável

Apoio ao Cidadão

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Utilização indevida das viaturas

Uso das viaturas para uso 

pessoal. 

Aumento dos Km da viatura.

Preenchimento do mapa de 

viatura pelos condutores;   

Digitalização dos mapas de 

viatura para arquivo e histórico;    

Baixa Provável Moderado
Registo dos mapas de viatura na 

aplicação MAQ.

Potenciais abusos nos 

abastecimentos de combustível
Furto de combustível.

Utilização de cartão de 

abastecimento de acordo com 

regras estabelecidas

Baixa Provável Moderado

Identificação do condutor no ato 

de abastecimento.

Reduzir o plafond diário de 

abastecimento

Erro da identificação do assunto a 

deliberar

Originar uma delibareação 

incorreta

Verificação de uma segunda 

pessoa do serviço responsável 

da agenda; Elaboração da 

minuta

Média Improvável Moderado

Falta de documentos 

contabilísticos
Deliberação nula

Verificação no momento da 

elaboração da agenda; 

Verificação de uma segunda 

pessoa do serviço responsável 

da agenda

Muito Grave Muito Improvável Sério
Verificação de terceira pessoa do 

serviço responsável da agenda

Inexistência de Despacho do 

Presidente "À Câmara"

Assunto retirado da Ordem do 

Dia

Verificação no momento da 

elaboração da agenda
Baixa Improvável Tolerável

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Frota

Preparação das reuniões de 

câmara
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Processamento de 

correspondência

Receção tardia do pedido de 

licença de recinto itinerante ou 

improvisado; Processamento 

incorreto

Não concretização do pedido; 

Troca de destinatário

Emitir licença condicionada; 

Solicitar intervenção da Policia 

Municipal; Armazenamento 

temporário da correspondência 

recebida, pela designação

Baixa Improvável Tolerável

Incorreta identificação dos 

documentos a incorporar

Perda de rastreabilidade dos 

documentos

Guia de incorporação verificada 

no momento da entrega da 

documentação

Grave Provável Sério
Verificação aquando da elaboração 

do Auto de Entrega

Eliminar dopcumentação 

indevidamente

Perda definitiva da 

documentação

Elaboração de documento de 

preparação para eliminação
Muito Grave Muito Improvável Sério

Verificação aquando da elaboração 

do Auto de Eliminação

Consulta de documentos Extravio de documentação
Perda temporária/definitiva da 

documentação

Pedidos registado no Sistema de 

Gestão Documental
Grave Muito Provável Moderado

Emissão de certidões e 

autenticação de documentos

Erro na elaboração da certidão ou 

autenticação do documento

Certiões inadequadas/ 

desajustadas
Verificação de segunda pessoa Baixa Provável Moderado

Reprografia
Utilização indevida dos 

fotocopiadores pelos utilizadores

Impressão ou cópias para uso 

pessoal.

Fotocopiadores com sistema 

integrado de gestão
Baixa Provável Moderado

Controlo da atividade de impressão 

e cópia.

Incorporar, transferir e 

eliminar documentação
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Desvios de materiais de limpeza Furto de bens.

Preenchimento dos mapas de 

entrega diária de material aos 

trabalhadores

Baixa Improvável Tolerável

Conferência da RQI;          

Registo de entrega de material 

limpeza.

Abusos no trabalho extraordinário
Pagamento de trabalho não 

realizado.

Autorização previamente 

aprovada;
Baixa Improvável Tolerável

Marcação obrigatória no relógio de 

ponto;               

Elaboração de ficha de ponto nos 

locais sem relógio de ponto.

Prestação de informações 

inadequadas;                    

Fornecimento indevido de 

documentos;             

Clientes insatisfeitos.

Duplicação de trabalho.

Formação contínua;               

Automatização dos processos de 

atendimento; Identificação dos 

trabalhadores.

Baixa Provável Moderado

Garantir o levantamento, o 

diagnóstico e a atualização dos 

processos de atendimento;                        

Registo obrigatório de toda a 

atividade no CRM e/ou EDOC;                                    

Implementar a assinatura digital 

nas autenticações e a assinatura 

digital dos requerentes, através do 

cartão de cidadão ou assinatura em 

mesa digital.

Possibilidade de desvio de 

receitas, no âmbito do Espaço do 

Cidadão

Peculato.

Elaboração de mapa diário de 

receitas arrecadadas e 

entregues na Tesouraria

Baixa Muito Improvável Trivial
Evidência da verificação e 

validação da Tesouraria.

Limpeza

Atendimento
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Gestão de privilégios de 

administração de aplicações e 

sistemas

Atribuição indevida de permissões
Aceder e/ou alterar informação 

indevida/ privilegiada

Definição do responsável por 

cada sistema e aplicação;                      

Definição dos privilégios de 

administração a atribuir a cada 

elemento da Divisão de Sistemas 

de Informação;  Atribuição dos 

privilégios de administração 

definidos ao respetivo 

utilizador;                                  

Inibição, tanto quanto possível, 

da utilização de utilizadores 

genéricos (ex.: administrador, 

root, etc.)

Grave Muito Improvável Moderado

Ativação dos registos de atividade 

(logs) de todos os sistemas e 

aplicações que dispuserem deste 

mecanismo;                      

Manutenção do registo de 

autorizações, dos responsáveis por 

cada aplicação e sistema, para 

alteração de permissões

Inexistência de proteção nos dados 

pessoais;                   

Divulgação indevida de 

informação a terceiros

Subscrever o Código de Ética;                                        

Encarregado para a proteção de 

dados pessoais;                                

(Reg EU 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do 

Conselho de 27 abril de 2016)

Grave Muito Improvável Moderado

As informações e/ou relatórios são 

sempre apresentadas, em primeira 

mão, ao legítimo superior 

hierárquico;                        Medidas 

técnicas e organizativas e 

segurança do tratamento

Eliminação indevida de dados ou 

privação de acesso aos mesmos

Inacessibilidade aos sistemas de 

informação; Colocar em causa a 

consistência e integridade dos 

dados

Ativação de todos os alertas 

possíveis para operações de 

eliminação de dados;               

Restrição da permissão de 

eliminação de dados ao número 

mínimo de pessoas possível

Grave Muito Improvável Moderado

Os contactos com os diferentes 

serviços são efetuados sempre por 

via hierárquica;                                     

Análise periódica dos registos de 

operações efetuadas em cada 

sistema (logs);                                   

Monitorização periódica de dados 

por parte dos responsáveis pelas 

aplicações/sistemas   

Manutenção de bases de 

dados e outros Sistemas de 

Informação
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Ausência de monitorização Inatividade dos Sistemas

Atribuição de responsabilidades 

de monitorização;         

Tipificação de riscos e falhas, 

bem como os respetivos 

procedimentos de resolução ou 

minimização

Média Provável Sério

Utilização de ferramentas de apoio 

à monitorização;               

Elaboração de relatórios periódicos 

com vista à manutenção de um 

histórico num período de tempo 

adequado

Falha na segurança nos sistemas 

de informação

Incumprimento de disposições 

legais; Exploração dolosa de 

vulnerabilidade dos sistemas de 

informação

Implementação da ISO 27001; 

Plano de comunicação;

Política de passwords - Centro 

Nacional da Cibersegurança

Grave Provável Sério

Realização de auditorias da 

segurança de informação;

Sensibilização para a 

Cibersegurança

Falta de informação dos dados a 

assegurar

Inexistência de dados a 

recuperar

Alertar e responsabilizar 

utilizadores pela comunicação à 

DSI dos dados a assegurar

Grave Provável Sério
Sensibilizar utilizadores para 

identificarem dados a assegurar

Incumprimento do plano de 

backups

Inexistência de dados a 

recuperar

Definição de responsáveis e 

respetivo escalonamento                

Registo de incumprimentos e 

respetivas justificações e 

avaliação de riscos

Grave Provável Sério
Registo de operações de backup e 

respetivos responsáveis

Ausência de verificação do estado 

dos dados e respetivos medias de 

suporte (tapes, etc.)

Inexistência de dados a 

recuperar

Definição de responsáveis e 

respetivo escalonamento;              

Registo de incumprimentos e 

respetivas justificações e 

avaliação de riscos

Grave Provável Sério
Registo de operações de backup e 

respetivos responsáveis

Monitorização de Sistemas 

com vista à Gestão e deteção 

de anomalias de 

funcionamento e/ou falhas de 

segurança

Cópias de segurança de dados 

(Backups)
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Incumprimento dos planos de 

manutenção instituídos
Avarias nos meios informáticos

Adotar medidas previstas no 

Sistema de Gestão da Qualidade 

do Município

Grave Muito Improvável Moderado

Adotar mecanismos previstos no 

Sistema de Gestão da Qualidade do 

Município

Falta de apoio aos utilizadores
Utilização inadequada dos 

sistemas informáticos

Os pedidos de apoio devem ser 

formalizados através do 

formulário on-line 

disponibilizado pela DSI no 

“ticketcenter”;                     Alocar 

os recursos humanos 

necessários e possíveis para a 

obtenção de tempos de 

resposta aceitáveis;                        

Propor o reforço da equipa 

quando, após esgotadas as 

possibilidades de afetação de 

recursos existentes, não for 

possível atingir tempos de 

resposta aceitáveis

Baixa Improvável Tolerável

Os utilizadores devem acompanhar 

as ações desenvolvidas pela DSI, 

através dos mecanismos também 

disponibilizados on-line;                                                             

Recurso ao “ticketcenter” para a 

produção de relatórios e 

estatísticas

Apoiar os serviços na 

utilização e manutenção dos 

meios informáticos que 

tenham à sua disposição, 

garantindo a correta 

exploração das aplicações 

informáticas e de utilização de 

hardware
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO,

CONTROLO FINANCEIRO E EXECUÇÕES FISCAIS

Deficiente Instrução dos 

Processos

Erro na identificação dos bens 

penhoráveis

Incumprimento dos prazos Perda de Receita

Levantamento dos processos por 

liquidar e cobrar (análise da 

caducidade e prescrição)

Acompanhamento sistemático; 

Programa de alerta de aproximação 

de prazos. 

Muito Grave Muito Improvável Sério

Implementação de um programa de 

alerta nos sistemas informáticos de 

gestão dos processos;

Elaboração de mapas de controlo, 

destinados aos dirigentes.

Omissões e erros dos valores 

inscritos nos resumos diários
Desvio de dinheiros e valores

Disponibilidade de numerário 

superior às necessidades 

Inconformidades nos Balanços 

de Tesouraria.

Cumprimento da Norma de Controlo 

Interno;

Segregação de Funções;

Rotatividade

Grave Muito Improvável Moderado

Improvável SérioGrave Reconciliação diária com a DCT 

assegurando a segregação de funções; 

Realização do balanço à Tesouraria, 

sem pré-aviso, por terceiros; Depósito 

dos valores excedentes 

Cumprimento da Norma de Controlo 

Interno;

Cumprimento do Compêndio de 

Procedimentos do DPCF;

Deliberação Camarária Anual;

Manutenção de fundo de caixa fixo

 Execuções Fiscais

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Formação adequada, no sentido de 

assegurar a instrução processual 

sustentada em bases legais e com 

acompanhamento sistemático;

Cumprimento dos Procedimentos;

Cumprimento legal;

Código de Conduta

Reclamações

Tesouraria
Incumprimento legal

Média Improvável

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Moderado

Formação Específica; Implementação 

de medidas inerentes a criar uma 

melhor articulação com as entidades 

externas envolvidas;

Elaboração de mapas de controlo, 

destinados aos dirigentes.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO,

CONTROLO FINANCEIRO E EXECUÇÕES FISCAIS

 Execuções Fiscais

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Formação adequada, no sentido de 

assegurar a instrução processual 

sustentada em bases legais e com 

acompanhamento sistemático;

Cumprimento dos Procedimentos;

Cumprimento legal;

Código de Conduta

Reclamações
Média Improvável

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Moderado

Formação Específica; Implementação 

de medidas inerentes a criar uma 

melhor articulação com as entidades 

externas envolvidas;

Elaboração de mapas de controlo, 

destinados aos dirigentes.

Ausência de balanços 

periódicos.

Cumprimento da Norma de Controlo 

Interno;

Realização de balanços periódicos, 

pelo menos nas situações previstas 

no ponto 2.9.10.1.9 do POCAL 

Média Muito Improvável Tolerável

Movimentação de valores sem 

autorização
Grave Muito Improvável Moderado

Movimentação de valores para 

contas diferentes do autorizado.
Média Muito Improvável Moderado

Erro na validação de faturas 
Assunção de divida c/ 

documento irregular

Segregação de funções no registo e 

processamento da fatura;

Cumprimento do Compêndio de 

Procedimentos do DPCF

Média Muito Improvável Tolerável

Emissão de Ordens de 

Pagamento de despesas não 

autorizadas e/ou em duplicado

Pagamento indevidos

Cumprimento do Compêndio de 

Procedimentos do DPCF;

Cumprimento da Norma de Controlo 

Interno;

Segregação de funções;

Responsabilidade das operações.

Grave Muito Improvável Moderado

Falha no procedimento
Rotatividade de serviço na Tesouraria; 

Segregação de Funções

Execução Orçamental

Cumprimento da Norma de Controlo 

Interno;

Reconciliação bancária;

Necessidade de duas assinaturas 

para movimentação entre contas

Centralização da movimentação de 

contas em funcionários previamente 

autorizados para o efeito.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO,

CONTROLO FINANCEIRO E EXECUÇÕES FISCAIS

 Execuções Fiscais

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Formação adequada, no sentido de 

assegurar a instrução processual 

sustentada em bases legais e com 

acompanhamento sistemático;

Cumprimento dos Procedimentos;

Cumprimento legal;

Código de Conduta

Reclamações
Média Improvável

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Moderado

Formação Específica; Implementação 

de medidas inerentes a criar uma 

melhor articulação com as entidades 

externas envolvidas;

Elaboração de mapas de controlo, 

destinados aos dirigentes.

Não identificação da 

proveniência da receita
Não contabilização

Solicitação de comunicação aquando 

do pagamento por parte da entidade 

pagadora

Média Provável Sério

Possibilidade de todos os pagamentos 

estarem associados a referência 

bancária

Expropriações

Conflito de Interesses na 

negociação amigável de 

aquisição de imóvel

Favorecimentos

Reuniões presenciais com 

expropriados c/presença de pelo 

menos 2 funcionários do município;

Atas de Reunião;

Código de Conduta;

Inexistência de Conflito de Interesses

Grave Muito Improvável Moderado

Incorreta inventariação de bens 

móveis 
Desvio de bens móveis

Verificação periódica dos bens 

existente da UO's;

Sensibilização das UO para 

informarem sempre que ocorrem 

mudanças 

Código de Conduta

Média Muito Provável Sério
Implementação de aplicação 

informática dinâmica

Divergências entre os registos 

contabilísticos e os registos 

patrimoniais

Deficiente reporte da 

informação patrimonial da 

Câmara

Verificações Aleatórias Grave Muito Improvável Moderado
Relatório anual das situações 

Irregulares ou divergências observadas

Inventário e Cadastro dos Bens 

Móveis e Imóveis 

Execução Orçamental
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO,

CONTROLO FINANCEIRO E EXECUÇÕES FISCAIS

 Execuções Fiscais

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Formação adequada, no sentido de 

assegurar a instrução processual 

sustentada em bases legais e com 

acompanhamento sistemático;

Cumprimento dos Procedimentos;

Cumprimento legal;

Código de Conduta

Reclamações
Média Improvável

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Moderado

Formação Específica; Implementação 

de medidas inerentes a criar uma 

melhor articulação com as entidades 

externas envolvidas;

Elaboração de mapas de controlo, 

destinados aos dirigentes.

Alienação de Sucata
Divergência do valor do material 

alienado como sucata
Perda de receita

Avaliação da carga a entregar à 

empresa que recolhe a sucata, pela 

Comissão de Avaliação de Viaturas 

(CAV);

Relatórios da CAV;

Código de Conduta;

Média Improvável Moderado

Não cumprimento das Regras 

Previsionais
Ilegalidade

Fórmulas de Cálculo; Cumprimento 

das normas legais
Grave Muito Improvável Moderado

Falha na inclusão de uma 

despesa numa modificação 

orçamental

Impossibilidade de cabimento 

e morosidade no 

procedimento

Verificação em ficheiro Excel de 

todos os Edoc's antes do 

encerramento da modificação

Baixa Improvável Tolerável

Gestão do Plano e Orçamento
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Anulação do procedimento pré-

contratual

Advertências/ coimas da Tutela

Existência de reclamações

Inexistência de avaliação de 

fornecedores

Ineficiência do Sistema de 

Gestão da Qualidade 

Preenchimento de ficheiro de 

controlo e monitorização 

permanente da avaliação de 

fornecedores;

Base de dados dos fornecedores e 

respetiva avaliação.

Média Muito Improvável Tolerável

Impossibilidade de 

fornecimento/ falta de produto;
Muito Grave Improvável Moderado

Desvio de existências Muito Grave Improvável Moderado

Tráfico de influências; Muito Grave Improvável Moderado

Realização de obras para 

reorganização do armazém A1 e 

A2 e A4 e integração das 

aplicações informáticas

Aprovisionamento

Avaliação do Risco

Inadequada Gestão de stock's 

Implementação de sistema 

informático para processos de 

armazenagem;

Utilização do sistema de gestão 

documental;

Nomeação gestor contrato; 

Realização de contagens físicas 

periódicas.

Atividade

Contratação Pública (Aquisição de 

Bens e Serviços e Empreitadas de 

Obras Públicas)

Nível de Risco
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade de 

Ocorrência

Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Desadequada tramitação dos 

procedimentos

Divulgação e cumprimento do 

Código de Conduta;

Norma de Controlo Interno;

Segregação de funções;

Validação sucessiva;

Utilização das minutas 

disponibilizadas no SGQ/Edoc;

Utilização do sistema de gestão 

documental.

Devolução à fase onde se 

verificou o vício para 

suprimento do mesmo

Muito Grave  Improvável
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO

Avaliação do Risco

Atividade
Nível de Risco

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade de 

Ocorrência

Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Falta de materiais/ 

impossibilidade de 

fornecimento

Grave Improvável

Moderado

Perecimento de produtos em 

stock
Muito Grave Improvável

Acréscimo da despesa Muito Grave Improvável Moderado

Atraso/ mora na satisfação da 

requisição
Média Improvável

Duplicação de custos Muito Grave Improvável

Erro de enquadramento legal Anulação de contratos; Grave Muito Improvável Moderado

Favorecimento Advertências/ coimas da Tutela Grave Muito Improvável Moderado

Elaboração de Acordos e 

Protocolos

ModeradoArmazenamento incorreto
Formação dos trabalhadores na 

área

Assegurar uma adequada 

articulação das atividades das 

unidades e subunidades orgânicas 

no sentido de aumentar a 

responsabilização e o nível de 

informação;

Cumprimento do Manual de 

Procedimentos;

Código de Conduta.

Planeamento desadequado às 

necessidades

Sensibilização dos serviços  para a 

importância do planeamento 

adequado e criação de alertas 

(automáticos), através de 

aplicações informáticas, quando 

um produto está abaixo ou acima 

de um determinado nível.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

GABINETE DE NOTARIADO

Deficiente enquadramento legal 

e regulamentar;

Celebração de um novo 

contrato.
Grave Muito Improvável Moderado

Má instrução dos processos; Retificação aos contratos Média Improvável Moderado

Incumprimento dos prazos de 

envio ao Tribunal de Contas

Advertencia do Tribunal de 

Contas e levantamento de 

processo de averiguações

Controlo dos tempos de envio 

dos contratos e de resposta ao 

Tribunal de Contas; Análise 

jurídica dos processos e 

elementos remetidos a este 

Gabinete; Ficheiro de controlo e 

Monitorização do tempo 

gerando alertas; Cumprimento 

das regras constantes dos 

respetivos códigos legais

Grave Muito Improvável Moderado

Elaboração de escrituras e 

contratos públicos, contratos de 

comodato e protocolo.

Análise jurídica dos processos e 

elementos remetidos a este 

Gabinete; Cumprimento das 

regras legais;  Elaboração de 

manual para todos os tipos 

contratuais; Cheklist de 

verificação

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS

GABINETE DE NOTARIADO

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Deficiente enquadramento legal 

e regulamentar; 

Recusa do registo na 

Conservatória. Celebração de 

um nove registo

Análise jurídica dos processos e 

elementos remetidos a este 

Gabinete; Cumprimento das 

regras constantes dos respetivos 

códigos  legais

Média Muito Improvável Tolerável

Má instrução dos processos

Registo provisório por dúvidas. 

Requerimento a esclarecer a 

situação e a converter o registo 

provisório em definitivo

Elaboração de Manual;  Cheklist 

de verificação
Média Muito Improvável Tolerável

Favorecimento a determinadas 

entidades; Má instrução dos 

processos.

Registo provisório por dúvidas, 

Requerimento a esclarecer a 

situação.

Registo de entrada na Gestão 

Documental (Edoclink); Código 

de Conduta;  Gestão de Conflito 

de Interesses 

Média Muito Improvável Tolerável

Preparação de processos, 

procedimentos e Registos 
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

 E ESPAÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS E EMPREITADAS

Desatualização de 

conhecimentos                                                         

Divulgação e cumprimento legal 

(regulamentos, normas, 

despachos, ordens de serviço)  

Média Improvável Moderado

Desorganização do serviço   Média Provável Sério

Desperdicio de tempo na 

execução das tarefas
Média Provável Sério

Desatualização de 

conhecimentos                                   
Média Improvável Moderado

Desvio Financeiro    Grave Muito Improvável Moderado

Inadequação das soluções às 

necessidades
Grave Muito Improvável Moderado

Desvio Financeiro               

Definição de sistema de alarmes 

no sistema de gestão documental, 

por forma a avisar quer os técnicos 

quer os dirigentes dos tempos de 

decisão.

Grave Muito Improvável Moderado

Descredibilização do serviço

Atualização do sistema 

documental por forma a ser 

possivel avaliar os tempos de 

execução das tarefas

Baixa Provável Moderado

Procedimentos de funcionamento 

interno; Atualização do sistema de 

gestão documental.

Formações Internas; 

Monitorização do cumprimento 

dos procedimentos internos

Incumprimento dos prazos 

estabelecidos para execução de 

tarefas

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Identificação de necessidades de 

formação anuais, nomeadamente 

através do Manual de Funções.                            

Adequação das tarefas em função 

das competências dos técnicos.

Dirigir e coordenar as atividades 

da unidade orgânica

Ocorrência de erros de gestão 

corrente

Ocorrência de erros de avaliação 

técnica
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

 E ESPAÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS E EMPREITADAS

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Desperdicio de meios e tempo Definição clara do programa Grave Provável Sério

Imcumprimentos dos prazos Registo do programa Grave Provável Sério

Desmotivação e dispersão

Registo das alterações 

programáticas e suas 

consequências

Média Provável Sério

Desvios Financeiros Grave Provável Sério

Contratação de técnicos 

externos para coordenação de 

projecto.

Descredibilização do serviço Baixa Provável Moderado

Perdas de financiamento. Grave Muito Improvável Moderado

Descredibilização do serviço. Baixa Provável Moderado Sensibilização do Executivo

Falta de disponibilidade para 

realização de outras tarefas.
Aquisição externa de serviços Média Provável Sério

Envolvimento e 

responsabilização dos 

intervenientes.

Medidas de sensibilização dos 

autores do programa

Elaboração e avaliação de check-

list de verificações para elaboração 

de estudos e projetos, 

Reuniões periódicas de 

coordenação; Monitorização de 

prazos

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes.

Média Provável

Alterações às programações 

iniciais

Ocorrência de erros, omissões 

ou ambiguidade nos estudos e 

projetos

Desvios de prazos de 

elaboração
Revisão dos estudos e projetos 

Elaborar estudos e projetos no 

âmbito da construção e / ou 

reabilitação de vias, 

equipamentos e espaço público, 

incluindo, quando aplicável, 

condições técnicas gerais 

eespeciais, medições e 

orçamentos, assegurando os 

objetivos definidos pelo plano 

estratégico da Câmara 

Municipal 

Sério

Incumprimento de prazos
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

 E ESPAÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS E EMPREITADAS

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Desvio Financeiro
Elaboração de check-list de 

verificações de estudos e projetos; 
Grave Provável Sério

Desvio de prazos de execução.
Envolvimento / responsabilização 

dos intervenientes
Média Provável Sério

Ocorrência de acidentes.

Descredibilização dos 

serviços.

Acompanhamento das 

anomalias.

Indemnizações.

Desperdicio de meios e tempo Grave Provável Sério

Imcumprimentos dos prazos Grave Provável Sério

Desmotivação e dispersão Média Provável Sério

Alteração da tipologia e 

quantidade de trabalho
Realização clara do programa Grave Provável Sério

Desvio da estimativa 

orçamental
Grave Improvável Sério

Desvio de planeamento Média Provável Sério

Atribuição de tarefas que 

ultrapassem a capacidade de 

resposta

Atrasos na elaboração dos 

trabalhos

Reencaminhar trabalhos para 

contratação externa
Média Muito Provável Sério

Contratação de mão de obra 

especializada

Realizar por administração 

direta os trabalhos nas áreas 

que digam respeito à área da 

sua competência, incluindo 

afetação de recursos humanos, 

técnicos e de equipamentos e 

materiais, bem como cálculos 

dos custos associados
Deficiente intervenção e 

definição dos trabalhos
Monitorização de mecanismos de 

controlo

Implementar e gerir um sistema 

sustentável de manutenção do 

espaço público e equipamentos 

municipais.

Emitir pareceres sobre estudos 

ou projetos que digam respeito 

à área da sua competência

Falha na deteção de erros, 

omissões ou ambiguidade nos 

estudos e projetos.

Falta de resposta atempada.

Sensibilização dos decisores

Grave Provável Sério

Contratação de mão de obra 

especializada; Afetação de mão 

da administração direta a 

trabalhos exclusivos de 

manutenção.

Contratação externa de técnicos 

para revisão dos projectos

Implementação plena do sistema 

gestão de reclamações; 

Implementação de sistema de 

alertas; Definição de canais de 

comunicação

Alterações às programações 

iniciais
Definição clara de prioridades
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

 E ESPAÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE OBRAS E EMPREITADAS

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Atraso na formação dos 

contratos

Colocar em causa o normal 

funcionamento dos 

equipamentos e utilização dos 

espaços

Programação atempada de 

necessidades
Grave Muito Improvável Moderado Monitorização do procedimento

Desvios Financeiros Grave Muito Improvável Moderado

Desvios no planeamento Grave Muito Improvável Moderado

Deficiente execução dos 

trabalhos
Grave Muito Improvável Moderado

Descredibilização do serviço Grave Muito Improvável Moderado

Ocorrência de erros por 

deficiente controlo das 

intervenções na via pública

Grave Improvável Sério

Deficiente controlo do 

cumprimento de prazos
Média Improvável Moderado

Gerir processos de empreitada, 

desde a fase de consignação até 

à sua receção definitiva, 

garantindo o rigor na sua 

medição e gestão financeira, 

assegurando a fiscalização na 

execução dos trabalhos das 

empreitadas, cumprindo o 

projeto e suas alterações, 

caderno de encargos e plano de 

trabalhos

Garantir o acompanhamento e / 

ou fiscalização das intervenções 

no espaço público promovidas 

pelas entidades gestoras das 

redes

Garantir a manutenção de vias, 

com o acompanhamento técnico 

de todos os procedimentos de 

contratação pública que digam 

respeito à área da sua 

competência

Monitorização de mecanismos de 

controlo; Sistema de alertas

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes

Constrangimentos no normal 

funcionamento do espaço 

público

Mecanismos de controlo; Check 

list de procedimentos a adotar em 

obra; Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes

Ocorrência de erros nos 

procedimentos pré-contratuais
Desvios orçamentais

Abertura do procedimento, por 

tipo e natureza
Grave

Ocorrência de erros na execução 

da obra por deficiente 

acompanhamento dos trabalhos

Improvável Sério

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

E ESPAÇOS PÚBLICOS

DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRANPORTES

Desatualização de 

conhecimentos

Perda de tempo na 

execução das tarefas

Incumprimento do prazo 

estabelecido para a execução 

da tarefa

Descredebilização do 

serviço

Sistema de alarmes no sistema 

de gestão documental por forma 

a avisar quer os técnicos quer o 

dirigente dos tempos de decisão

Baixa Provável Moderado

Desatualização de 

conhecimentos

Perda de tempo na 

execução das tarefas

Arquivo informático com toda a 

informação relevante para o 

funcionamento da unidade 

orgânica; Divulgação de 

informação relevante

Baixa Improvável Tolerável

Identificar as necessidades de 

formação anuais; divulgar 

legislação, regulamentos, 

normas, despachos, ordens de 

serviço por todos os 

funcionários; definir 

procedimentos de 

funcionamento interno; manter 

atualizado o sistema de gestão 

documental; Formações 

internas e Externas

Grave Muito Improvável Moderado

Dirigir e coordenar as atividades 

da unidade orgânica

Atividade Perigos

Ocorrência de erros de gestão 

corrente ou de avaliação 

técnica

Ocorrência de erros técnicos 

ou procedimentais 

decorrentes de ausência de 

informação atualizada e 

sistematizada de forma clara e 

disponível

Riscos 

(consequências)

Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

E ESPAÇOS PÚBLICOS

DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRANPORTES

Atividade Perigos
Riscos 

(consequências)

Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Incumprimento dos prazos 

estabelecidos por alterações 

às programações iniciais

Desvios de prazos de 

execução

Definição clara de prioridades; 

Comunicação ao superior 

hierárquico dos motivos que 

possam estar a promover 

incumprimento de prazos

Média Provável Sério
Renuniões periódicas; 

Verificações aleatórias

Ocorrência de erros, omissões 

ou ambiguidade nos estudos e 

projetos

Perda de tempo na 

execução das tarefas

Check-list de verificações;   

Registo de erros, omissões ou 

outros recorrentes ocorridos em 

estudos e projetos; Revisão dos 

estudos e projetos; 

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes; Formação 

Interna e Externa

Média Muito Improvável Tolerável

Deficiente controlo do 

cumprimento dos prazos

Desvio de prazos de 

execução

Estabelecimento de prazos para 

elaboração de estudos e 

projetos; Análise dos desvios 

ocorridos; Sistema de alertas; 

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes

Grave Muito Improvável Moderado

Elaborar estudos e projetos no 

âmbito da sinalização 

horizontal, vertical, direcional e 

luminosa automática de tráfego, 

mobilidade urbana e sistemas / 

redes de transportes públicos, 

bem como, quando aplicável, 

elaborar condições técnicas 

gerais e especiais, medições e 

orçamentos, garantindo os 

objetivos definidos pelo plano 

estratégico da Câmara 

Municipal 
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

E ESPAÇOS PÚBLICOS

DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRANPORTES

Atividade Perigos
Riscos 

(consequências)

Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Desatualização de 

conhecimentos

Perda de tempo na 

execução das tarefas

Desvio de prazos de 

execução

Desvios de prazos de 

execução

Descredebilização do 

serviço

Mecanismos de controlo; Check 

list de verificações em obra por 

tipo de trabalhos; Reuniões de 

obra periódicas; 

Estabelecimento de prazos para 

realização de reuniões de obra e 

vistorias; Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes

Média Muito Improvável Tolerável

Check-list de verificações de 

estudos e projetos; Listagem de 

erros, omissões ou outros 

recorrentes ocorridos em 

estudos e projetos; 

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes; Segregação de 

funções; Formação Interna e 

Externa

Média Muito Improvável Tolerável

Apreciar e emitir parecer sobre 

estudos e projetos de 

sinalização horizontal, vertical, 

direcional e luminosa, bem 

como, mobilidade urbana e 

outros no âmbito das suas 

competências

Ocorrência de erros, omissões 

ou ambiguidade na apreciação

Ocorrência de erros na 

execução da obra por 

deficiente acompanhamento 

dos trabalhos

Garantir a boa execução dos 

trabalhos em empreitadas de 

sinalização horizontal, vertical, 

direcional e luminosa 

automática de tráfego e outros 

no âmbito das suas 

competências
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS

E ESPAÇOS PÚBLICOS

DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRANPORTES

Atividade Perigos
Riscos 

(consequências)

Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Perda de tempo na 

execução das tarefas

Desvio de prazos de 

execução

Perda de tempo na 

execução das tarefas

Desvio de prazos de 

execução

Deficiente contabilização dos 

custos de intervenção
Desvio financeiro

Mecanismos de controlo;  

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes; Código de 

conduta

Grave Muito Improvável Moderado

Mecanismos de controlo, 

sistema integrado de 

manutenção; Estabelecimento 

de prazos para execução dos 

trabalhos; Análise dos desvios 

ocorridos; Implementação de 

sistema de alertas; 

Envolvimento / 

responsabilização dos 

intervenientes

ModeradoProvávelBaixa

Critérios claros de prioridades; 

Comunicação ao superior 

hierárquico dos motivos que 

possam estar a promover 

incumprimento de prazos

Média Provável Sério
Reuniões periódicas; 

Verificações aleatórias

Incumprimento dos prazos 

estabelecidos por alterações 

às programações iniciais

Planear e executar trabalhos por 

administração direta das 

diferentes especialidades na 

manutenção de sinalização 

horizontal, vertical, direcional e 

luminosa de tráfego, incluindo 

afetação de recursos humanos, 

técnicos e de equipamentos e 

materiais, bem como cálculos 

dos custos associados

Deficiente controlo do 

cumprimento dos prazos
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE

E PARQUES URBANOS

Elaboração de Pareceres 

Técnicos
Incorreta elaboração Favorecimento de particulares

Formação contínua; Emissão de 

parecer por um 2.º técnico
Média Improvável Moderado

Avaliação e acompanhamento 

da execução

Elaboração de Projetos de 

arquitetura e Arquitetura 

Paisagista

Incorreta elaboração; 

Favorecimento de determinadas 

entidades públicas; Corrupção

Favorecimento de interesses;

Prejuizo para a imagem, 

desempenho e reputação da 

instituição

Formação contínua; Emissão de 

parecer por um 2.º técnico
Média Improvável Moderado

Avaliação e acompanhamento 

da execução

Contacto com o Público

Mau atendimento por razões 

técnicas ou comportamentais; 

Favorecimento pessoal; 

Corrupção.

Prejuizo para a imagem, 

desempenho e reputação da 

instituição

Formação; Auscultação da 

opinião pública por inquéritos e 

outros meios

Média Improvável Moderado
Acompanhamento da resolução 

do problema

Ações de Fiscalização a nível de 

higiene e salubridade e em 

particular decorrentes da 

detenção e alojamento de 

animais.

Falta de imparcialidade, 

potenciada pela intervenção 

sistemática de determinado 

técnico em processos de 

determinado requerente ou 

local.

Favorecimento de interesses;

Prejuizo para a imagem, 

desempenho e reputação da 

instituição

Implementação de rotatividade 

dos técnicos envolvidos.
Média Improvável Moderado

Determinação periódica e 

calendarizada da rotatividade 

por zonas distintas e 

acompanhamento das ações.

Laboratório de Acústica Garantir 

a confidencialidade das 

condições dos ensaios de ruído 

ambiente.

A realização de ensaios 

acústicos no âmbito do ruído 

ambiente exige a 

confidencialidade total 

relativamente aos 

procedimentos a adotar, 

existindo o risco de fuga de 

informação devido à utilização 

do sistema de gestão de 

informação universal da 

Câmara.

Favorecimento do operador 

económico através da redução 

das emissões sonoras.

Inviabilização dos resultados do 

ensaio.                 

Tratamento do procedimento 

recorrendo a uma requisição 

interna de serviço e tratamento 

de todos os dados no servidor 

restrito do Laboratório até à 

conclusão dos ensaios 

incorporando-os no sistema de 

gestão de informação após 

conclusão.

Média Muito Improvável Tolerável

Acompanhamento do Plano de 

Medição e Validação de 

Relatório de Ensaio.

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE

E PARQUES URBANOS

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Ações de Fiscalização diversas; 

Controlo da existência de 

conflitos de interesses.

Possibilidade e existência de 

conflitos de interesse no âmbito 

dos processos de fiscalização.

Favorecimento de interesses;

Prejuizo para a imagem, 

desempenho e reputação da 

instituição

Implementação de medidas de 

organização do trabalho por 

forma a assegurar a rotatividade 

e variabilidade dos técnicos no 

exercício das suas funções, 

impedindo a sua intervenção 

nos processos identificados 

como potenciadores de conflitos 

de interesse.

Média Improvável Moderado

A distribuição de processos 

pelos técnicos de forma 

aleatória, quando detetados 

indícios da existência de 

conflitos de interesses, o 

processo é encaminhado para 

outro técnico que não tenha 

qualquer ligação ao processo.

Educação Ambiental;  Garantir a 

participação de todos os 

Estabelecimentos de Educação e 

Ensino à oferta do Município.

Escolha de Estabelecimento de 

Educação e Ensino para integrar 

projetos/ações sem critérios 

gerais e objetivos.

Favorecimento de interesses;

Prejuizo para a imagem, 

desempenho e reputação da 

instituição

Rotatividade anual (ano letivo) 

da escola/grupo de escolas 

parceiras no desenvolvimento 

do plano de educação 

ambiental.

Média Muito Improvável Tolerável

Para as campanhas em que 

existe limitação são 

selecionadas as escolas de 

forma rotativa no sentido de 

proporcionar as campanhas ao 

maior número de escolas 

possível, sendo as regras da 

seleção comunicada a todos os 

Estabelecimentos de Educação e 

Ensino na cerimónia pública de 

apresentação do plano.

Gestão da Rede Municipal de 

Hortas Urbanas; Garantir o 

acesso em condições de 

igualdade a todos os 

concorrentes.

Possibilidade de favorecimento 

de candidatos na atribuição de 

talhões das hortas urbanas 

existentes/criar.

Favorecimento de interesses; 

Prejuizo para a imagem, 

desempenho e reputação da 

instituição

Seleção dos candidatos tendo 

por base as regras definidas nas 

Normas de Utilização em 

conjunto com as Juntas de 

Freguesia respetivas, atribuição 

dos talhões por ordem 

crescente em função da 

resposta ao contacto, sem 

possibilidade de trocas.

Média Muito Improvável Tolerável

Existência de uma base de 

dados que permite a verificação 

dos critérios gerais a observar 

no momento da seleção.
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

Discricionariedade na normal 

tramitação dos pedidos; 

Favorecimento/ 

desfavorecimento dos 

interessados;

Atribuição aleatória na 

distribuição dos processos
Grave Muito Improvável Moderado

Falhas na aplicação de normas, 

regulamentos e metodologias 

de trabalho definidas nos 

procedimentos; 

Deferimento/indeferimento 

indevido do pedido 

Registo desmaterializado de 

todos os procedimentos em 

plataformainformática;

Verificação de teor das 

apresciações, registadas na 

plataforma informática

Grave Muito Improvável Moderado

Inumprimento de prazos legais 

para apreciação de pedidos
Reclamações

Tipificação dos prazos para 

apreciação de pedidos; 

Verificação de cumprimento dos 

prazos, através da plataforma 

informática de gestão de prazos 

Grave Muito Improvável Moderado

Falta de rigor na verificação em 

obra do cumprimento dos 

projetos;

Perda de receita, 

(contraordenação e/ou 

aditamento ao projeto)

Registo de todos os 

procedimentos em plataforma 

informática; Tipificação do 

número de visitas à obra e sua 

periodicidade; Verificação das 

visitas à obra e do teor dos 

relatórios de obra, registados na 

plataforma informática

Grave Muito Improvável Moderado

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência

Nível de 

Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Avaliação do Risco

Muito Improvável Moderado Formação especializada 

Apreciação de pedidos relativos 

à realização de operações 

urbanística

Fiscalização urbanísticas 

Abuso do poder
Má imagem da prestação do 

serviço

Equipas de 2 elementos;

Rotatividade geográfica e das 

equipas

Grave
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência

Nível de 

Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Avaliação do Risco

Prestação de informação em 

atendimento sobre Normas 

aplicáveis aos procedimentos 

na área da Gestão/Fiscalização.

 Falta de rigor na informação 

prestada.

Deficiente rigor e qualidade da 

informação ou divulgação de 

informação reservada para 

obtenção de vantagem indevida

Aplicação informática com 

registos dos atendimentos 

pedidos/agendados e 

realizados; 

Realização de ata para os 

atendimentos realizados

Média Muito Improvável Tolerável
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA

Instrumentos de gestão 

territorial 

Transmissão ou uso indevido de 

informação;

Discricionariedade; 

Propostas de decisão não 

isentas; 

Favorecimento

Divulgação e cumprimento do 

Código de Ética e de Conduta; 

Avaliação e Monitorização dos 

procedimentos;

Inderdependência e trabalho em 

equipa com atribuição de 

coordenador; Elaboração de 

relatórios periódicos de actividades 

com  identificação dos 

intervenientes, coordenadores do 

projecto; Elaboração de 

cronogramas de trabalho com prazos 

estipulados; reuniões internas de 

trabalho (preparação e execução)

Baixa Improvável Tolerável

Controlo jurídico;

Avaliação e Monitorização dos 

resultados;

Controlo e validação hierárquica 

das propostas de decisão; 

Implementação dos fluxogramas 

de procedimentos; reuniões 

internas de trabalho (avaliação)

Elaboração e/ou revisão dos 

Planos Municipais de 

Ordenamento do Território,

Transmissão ou uso indevido de 

informação; Possibilidade de 

favorecimento; 

Discricionariedade; Popostas de 

decisão não isentas; 

Incumprimento legislativo

Divulgação e cumprimento do 

Código de Ética e de Conduta; 

Avaliação e Monitorização dos 

procedimentos;

Inderdependência e trabalho em 

equipa com atribuição de 

coordenador; Elaboração de 

relatórios periódicos de actividades 

com  identificação dos 

intervenientes, coordenadores do 

projecto; Elaboração de 

cronogramas de trabalho com prazos 

estipulados; reuniões internas de 

trabalho (preparação e execução)

Baixa Improvável Tolerável

Controlo jurídico;

Avaliação e Monitorização dos 

resultados;

Controlo e validação hierárquica 

das propostas de decisão; 

Implementação dos fluxogramas 

de procedimentos; reuniões 

internas de trabalho com 

discussão dos trabalhos

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Proceder à elaboração da 

relação dos instrumentos de 

planeamento territorial e das 

servidões administrativas e 

restrições de utilidade pública;

Transmissão ou uso indevido de 

informação; Possibilidade de 

favorecimento; 

Discricionariedade; Popostas de 

decisão não isentas; 

Incumprimento legislativo

Divulgação e cumprimento do 

Código de Ética e de Conduta; 

Avaliação e Monitorização dos 

procedimentos;

Inderdependência e trabalho em 

equipa com atribuição de 

coordenador; Elaboração de 

relatórios periódicos de actividades 

com  identificação dos 

intervenientes, coordenadores do 

projecto; Elaboração de 

cronogramas de trabalho com prazos 

estipulados; reuniões internas de 

trabalho (preparação e execução)

Baixa Improvável Tolerável

Controlo jurídico;

Avaliação e Monitorização dos 

resultados;

Controlo e validação hierárquica 

das propostas de decisão; 

Implementação dos fluxogramas 

de procedimentos; reuniões 

internas de trabalho com 

discussão dos trabalhos

Desenvolver propostas de 

delimitação de áreas de 

regeneração e reabilitação 

urbana em articulação com os 

instrumentos de gestão 

territorial vigentes;

Transmissão ou uso indevido de 

informação; Possibilidade de 

favorecimento; 

Discricionariedade; Popostas de 

decisão não isentas; 

Incumprimento legislativo

Incumprimento legislativo

Divulgação e cumprimento do 

Código de Ética e de Conduta; 

Avaliação e Monitorização dos 

procedimentos;

Inderdependência e trabalho em 

equipa com atribuição de 

coordenador; Elaboração de 

relatórios periódicos de actividades 

com  identificação dos 

intervenientes, coordenadores do 

projecto; Elaboração de 

cronogramas de trabalho com prazos 

estipulados; reuniões internas de 

trabalho (preparação e execução)

Baixa Improvável Tolerável

Controlo jurídico;

Avaliação e Monitorização dos 

resultados;

Controlo e validação hierárquica 

das propostas de decisão; 

Implementação dos fluxogramas 

de procedimentos; reuniões 

internas de trabalho com 

discussão dos trabalhos
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Articulação com outras 

Unidades Orgânicas com base 

nas opções estratégicas 

definidas pelo executivo 

municipal, o modelo de 

planeamento integrado;

Transmissão ou uso indevido de 

informação; Possibilidade de 

favorecimento; 

Discricionariedade; Popostas de 

decisão não isentas; 

Incumprimento legislativo

Incumprimento legislativo

Divulgação e cumprimento do 

Código de Ética e de Conduta; 

Avaliação e Monitorização dos 

procedimentos;

Inderdependência e trabalho em 

equipa com atribuição de 

coordenador; Elaboração de 

relatórios periódicos de actividades 

com  identificação dos 

intervenientes, coordenadores do 

projecto; Elaboração de 

cronogramas de trabalho com prazos 

estipulados; reuniões internas de 

trabalho (preparação e execução)

Baixa Improvável Tolerável

Controlo jurídico;

Avaliação e Monitorização dos 

resultados;

Controlo e validação hierárquica 

das propostas de decisão; 

Implementação dos fluxogramas 

de procedimentos; reuniões 

internas de trabalho com 

discussão dos trabalhos

 Relatório sobre o Estado de 

Ordenamento do Território;

Condicionar a elaboração, 

alteração ou revisão dos 

instrumentos de gestão 

territorial

 Incumprimento legislativo

Avaliação e Monitorização dos 

procedimentos;

Inderdependência e trabalho em 

equipa com atribuição de 

coordenador;

Elaboração de relatórios periódicos 

de actividades com  identificação dos 

intervenientes, coordenadores do 

projecto; 

Elaboração de cronogramas de 

trabalho com prazos estipulados; 

Reuniões internas de trabalho 

(preparação e execução)

Baixa Improvável Tolerável

Controlo jurídico;

Avaliação e Monitorização dos 

resultados;

Controlo e validação hierárquica 

das propostas de decisão; 

Implementação dos fluxogramas 

de procedimentos; reuniões 

internas de trabalho com 

discussão dos trabalhos
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO 

E AMBIENTE

DIVISÃO DE GESTÃO DE ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE

Gestão da ocupação do espaço 

pública e publicidade

Possiblidade de erros na 

emissão de taxas;

Problemas nas raplicações 

informaticas 

Prejuízo ou beneficios na receita 

do Municipio ou do utente

Utilização de mecanismos 

internos e automáticos ao nível 

das aplicações informáticas que 

monitorizam o pagamento dos 

processos e detetam situações 

dissonantes do normal

Grave Muito Improvável Moderado

Efetuar atendimentos, 

aconselhamentos e Prestação 

de esclarecimentos aos 

munícipes de forma satisfatória 

e com resultados positivos

Possibilidade informação 

incompleta por indefinições 

internas entre diferentes 

serviços 

Má imagem do município

Avaliação de técnicos das 

situações com maior dificuldade 

de esclarecimento; 

Inquéritos de satisfação;

Formação

Média Improvável Moderado

Improvável Moderado

Formação especializada;

Implementar registos de  

reclamações e sua 

monitorização;

Promover ações imediatas de 

correção;

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Desenvolver estudos e projetos 

de requalificação e/ou 

dinamização do espaço público

Erros de projeto Prejudicar particulares e/ou o 

erário publico 

Formação;

Participação, transparência e 

divulgação dos estudos ;

Código de Conduta;

Média
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DIREÇÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

E AMBIENTE
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DAS ENCOSTAS

DO DOURO E DA AVENIDA DO ATLÂNTICO

Desconhecimento por parte dos 

cidadãos de instrumentos de 

programação

Conflito com as partes 

interessadas

Legislação; Divulgação da discussão 

pública com o máximo de 

antecedência nos sites das entidades 

envolvidas e Diário da República; 

Discussão Pública alargada a outras 

fases dos estudos; Validação 

Hierárquica; Realização e divulgação 

das reuniões de discussão pública; 

Cumprimento do Código de Conduta; 

formação técnica sistemática 

adequada 

Média Provável Sério

Reforço na divulgação; 

Apresentação pública dos 

projetos; Publicitação contínua

Erro Técnico na realização do 

trabalho de campo e na 

delimitação das áreas objeto 

dos programas de Reabilitação 

Urbana 

Favorecimento de determinada 

área em detrimento de outras

Validação hierárquica; Cruzamento 

de dados com outros serviços
Grave Muito Improvável Moderado

Unidades de Execução

Negociação incorreta com as 

partes envolvidas e discrepância 

na delimitação das áreas de 

intervenção  

Favorecimento de algumas das 

partes envolvidas em 

detrimento de outras

Estudo da relação custo/beneficio 

realizado em articulação com outras 

unidades orgânicas; formação 

técnica sistemática adequada 

Grave Muito Improvável Moderado

Projeto e preparação para 

concurso
Erro Técnico Despesa indevida

Realização de estudos especificos das 

especialidades; Revisão dos projetos 

quando existe distância temporal 

entre o lançamento do concurso e a 

execução da obra; formação técnica 

sistemática adequada 

Grave Improvável Sério

Aquisição de novas aplicações 

informáticas para elaboração 

dos projetos e facilitar a sua 

revisão - Sistema BIM (já 

publicitado pela empresa 

municipal Gaiurb); Formação 

Técnica nas novas aplicações

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Reabilitação Urbana

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
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DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A 

INCLUSÃO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Procedimentos contratuais do 

Departamento da Educação
Inexistência de imparcialidade

Favorecimento de determinado 

agente económico

Planeamento trianual dos 

concursos; CCP
Grave Improvável Sério Solicitar a rotatividade do Júri

Gestão de tratamento de 

informação com terceiros
Facilitismo na gestão dos dados Divulgação de dados pessoais

Cumprimento de Regulamento 

Geral de Proteção de Dados; 

Restrição ao menor número de 

utilizadores 

Grave Improvável Sério
Encriptar ficheiros; Controlo de 

acesso

Recrutamento de técnicos das 

AEC's
Inexistência de imparcialidade

Favorecimento nos processos 

de candidaturas e/ou 

recrutamento; Favorecimento 

na afetação a determinada 

escola

Plataforma informática para 

tratamento de dados referentes 

ao procedimento concursal; 

Divulgação pública dos 

resultados de candidaturas; 

Escolha por ordem de graduação

Grave Improvável Sério

Solicitar a rotatividade do Júri; 

Promover a rotatividade dos 

técnicos na apreciação das 

candidaturas por área

Falta de controlo de verbas 

gastas e financiadas pelo 

Ministério da Educação

Subfinanciamento

Cedência de dados 

mensalmente para o Fundo 

Municipal Social e SIAL; Recolha 

de informação e tratamento de 

dados enviada pela 

escola/terceiros

Grave Muito Improvável Moderado

Má utilização das plataformas 

informáticas
Erro na apreciação de processos

Ações de formação e/ou 

sensibilização em colaboração 

da DSI e/ou DP; Emissão de 

relatórios

Grave Muito Improvável Moderado

Comportamento indevido

Inexistência de imparcialidade
Favorecimento na atribuição 

dos escalões ASE

Implementação de plataforma 

informática e consolidação de 

resultados (critérios definidos 

em diploma legal)

Grave Improvável Sério

Promover a rotatividade dos 

técnicos na análise da 

informação recebida dos 

agrupamentos

Grave

Ação Social Escolar

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Muito Improvável Moderado

Educação

Reclamações

Cumprimento do Código de 

Conduta; Rotatividade de 

funções; Formação
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DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A 

INCLUSÃO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Medidas Corretivas
Gravidade

Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes

Sobrefaturação na gestão de 

marcação e fornecimento de 

refeições aos alunos 

Custo indevido

Verificação por comparação de 

refeições fornecidas/faturação, 

através de plataforma e/ou 

ficheiros; Rotatividade dos 

trabalhadores

Muito Grave Muito Improvável Sério

Cruzamento de informação; 

Implementação de 

procedimentos de controlo por 

amostra

Ação Social Escolar
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DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A

INCLUSÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DESPORTO 

CULTURA E JUVENTUDE

Eventos Conluio; Conflito de interesses
Favorecimento no apoio 

financeiro ou não financeiro

Cumprimento dos Regulamentos 

Municipais e legislação em vigor
Grave Muito Improvável Moderado

Moderado

Código de Conduta e Gestão de 

Conflito de Interesses; 

Rotatividade

Baixa Provável Moderado

Cumprimento do Regulamento 

Municipal de Atribuição de 

Benefícios Públicos; Declaração 

de inexistência de conflito de 

interesses

Cumprimento com os 

Regulamentos Municipais; 

Deliberação de aprovação de 

ocupação do espaço público

Perda ou danos no património
Sistemas de video vigilância; 

Reforço da equipa de trabalho

Grave Muito Improvável Moderado

Grave Muito Improvável

Média Muito Improvável Tolerável

Beneficio intencional a 

determinados agentes 

económicos através de 

informação privilegiada

Agentes económicos 

Favorecimento nos apoios 

financeiros

Associativismo Desportivo  e 

Cultural

Conluio; Conflito de interesses

Conluio; Conflito de interesses

Favorecimento na 

disponibilização/ ocupação / 

utilização dos equipamentos

Equipamentos

Beneficio pessoal

Vandalismo ou furtos nos 

equipamentos

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco
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DIREÇÃO MUNICIPAL PARA A

INCLUSÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

E ATIVIDADES ECONÓMICAS

Ação Social 
Inexistência de imparcialidade 

do técnico

Proposta de atribuição 

indevida ao benefício público
Grave Muito Improvável Moderado

Inexistência de imparcialidade 

do técnico

Beneficio intencional a 

determinados agentes 

económicos

Grave Muito Improvável Moderado

Má instrução do procedimento
Acesso indevido a um 

bem/espaço  público

Regulamentos em vigor; 

Monitorização hierárquica dos 

procedimentos; Rotatividade dos 

trabalhadores nas tarefas

Grave Muito Improvável Moderado

Má utilização das plataformas 

informáticas

Erro na apreciação do 

processo

Reporte imediato; Ações de 

formação e/ou sensibilização em 

colaboração com a DSI e/ou DP 

das inconformidades das 

aplicações informáticas; Relatórios 

trimestrais para verificação: 

Apreciação hierarquica; Interação 

com outras unidades orgânicas

Grave Muito Improvável Moderado

Grave Muito Improvável Moderado

Atividade Perigos Riscos (consequências)
Medidas de Prevenção 

existentes
Medidas Corretivas

Gravidade
Probabilidade 

de Ocorrência
Nível de Risco

Avaliação do Risco

Cumprimento dos Regulamentos 

em vigor; Código de Conduta; 

Apreciação hierarquica; 

Plataforma informática que calcula 

automaticamente as condições 

para atribuição de benefícios 

públicos

Atividades Económicas 

Prestação de Serviço Publico

Comportamento indevido do 

trabalhador

Má imagem do Municipio; 

Reclamações

Sensibilização para o cumprimento 

do Código de Conduta; 
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