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INTRODUÇÃO 

O presente relatório foi elaborado pela SMART Vision – Assessores e Auditores Estratégicos, Lda. 

e tem como objectivo apresentar a V. Exas. o resultado do trabalho para a elaboração do Plano 

de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infracções conexas do 

Município da Ribeira Grande.  

Salienta-se o facto que esta análise não tem como objectivo, adquirir uma forma de auditoria 

financeira ou informática, mas tão só a definição de um Plano de Prevenção de Riscos de 

Gestão, no sentido de sensibilizar para uma cultura de responsabilidade, com a prossecução da 

eficácia no combate á corrupção, através da adesão de valores éticos e na adopção de critérios 

de gestão nos serviços públicos que enfatizam o controlo preventivo do risco sistémico de 

corrupção e promovam integridade. 

Constituiu objecto do presente projecto: 

 Análise da situação actual, designadamente: 

 Sistemas de informação; 

 Procedimentos nas áreas identificadas como sendo áreas de risco ou de 

potencial risco; 

 Identificação de áreas de risco e definição de medidas de prevenção. 

Destaca-se que o presente relatório foi preparado para informação e utilização pelo Órgão 

Executivo do Município da Ribeira Grande, não havendo lugar para outra finalidade, para além 

da razão para que o mesmo foi criado. 
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ENQUADRAMENTO 

A acepção mais corrente da palavra corrupção reporta-se à apropriação ilegítima da coisa 

pública, entendendo-se como o uso ilegal dos poderes da Administração Pública ou de 

organismos equiparados, com o objectivo de serem obtidas vantagens. Constituindo uma das 

grandes preocupações do Estado, das organizações e das instituições de âmbito, regional e 

local. 

“O fenómeno da corrupção diminui perigosamente a confiança dos cidadãos no Estado de 

Direito e nas instituições democráticas que o devem defender, além de afectar o bom 

funcionamento da economia de mercado livre.” (Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infracções Conexas, IPJ) 

“A constatação de que a corrupção e a criminalidade económico-financeira minam os 

fundamentos da democracia e vulnerabiliza a capacidade de atracção de investimento nacional 

e estrangeiro justifica o reforço de meios no combate a este tipo de criminalidade.” (Decreto 

Regulamentar n.º 3/2009 de 3 de Fevereiro) 

 

 
 
Figura 1 – Possíveis áreas de Corrupção (Fonte: Plano-tipo de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infracções 

Conexas) 
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"Muito próximos da corrupção existem outros crimes igualmente prejudiciais ao bom 

funcionamento das instituições e dos mercados. São eles o suborno, o peculato, o abuso de 

poder, a concussão, o tráfico de influência, a participação económica em negócio e o abuso de 

poder. Comum a todos estes crimes é a obtenção de uma vantagem (ou compensação) não 

devida" (Prevenir a Corrupção Um guia explicativo sobre a Corrupção e Crimes Conexos, 

Ministério da Justiça). 

CORRUPÇÃO

TRÁFICO DE 
INFLUÊNCIAS

PECULATO

CONCUSSÃO

SUBORNO

PARTICIPAÇÃO 
ECONÓMICA 
EM NEGÓCIO

ABUSO DE 
PODER

 

Figura 2 – Crimes Conexos (Fonte: Prevenir a Corrupção - Um guia explicativo sobre a Corrupção e Crimes Conexos, Ministério da 

Justiça) 

 

Tendo em conta o já referido, constata-se que é de grande importância fortalecer mecanismos 

de controlo interno existentes no âmbito da prevenção da corrupção e riscos conexos, em 

resposta a esta problemática 

Assim, em prol de minimizar a corrupção, foi criado o Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC), pela Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, o qual é uma entidade administrativa 

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

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

No âmbito da sua actividade, o CPC aprovou, em 1 de Julho de 2009, uma Recomendação 

sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas”, segundo a qual “os 

órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, 
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seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos e 

infracções conexas.» 

Segundo esta recomendação tais planos devem abranger os seguintes elementos: 

a) Identificação, relativamente a cada área, dos riscos de corrupção e infracções conexas; 

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

sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, segregação de funções, 

definição prévia de critérios gerais e abstractos, designadamente na concessão de benefícios 

públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada 

concurso, programação de acções de formação adequada, etc.); 

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

direcção do órgão dirigente máximo; 

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

O Município da Ribeira Grande apreende este plano como um mecanismo de protecção da 

população em geral mas, igualmente, como um mecanismo de protecção dos seus órgãos, 

agentes e funcionários. Ao identificar riscos e definir medidas para a sua minimização ou 

eliminação, o Município está a contribuir para uma cultura de exigência de transparência e 

igualdade de tratamento, tanto do lado dos munícipes como pela parte dos órgãos, agentes e 

funcionários. 

O Município reconhece que é crucial, combater e prevenir situações susceptíveis de corrupção, 

incrementando desta forma a confiança dos cidadãos no município e nos órgãos municipais. 
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PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 

CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS  

I. COMPROMISSO ÉTICO 

Os princípios e valores que norteiam a actividade dos órgãos, agentes e funcionários da 

Administração Pública Local decorrem da aplicação de legislação específica, e resulta de um 

compromisso assumido perante as populações, no âmbito das suas atribuições, 

independentemente da natureza dos procedimentos. Tal como se encontra enunciado na Carta 

Ética da Administração Pública, este compromisso deverá ser apreendido e respeitado em cada 

situação. 

Os Municípios, face às competências que lhes estão adstritas, afiguram um instrumento de 

contacto da Administração Pública com a população em geral. Este relacionamento deve-se à 

relação de proximidade estabelecida e ao grau de importância de que se revestem os actos 

praticados das decisões tomadas para o destino da sociedade, com bastante frequência 

aplicáveis a processos individuais, passíveis de reforçar direitos e liberdades dos indivíduos ou de 

os restringir, por força da lei. 

Assim, em cada situação dever-se-á acautelar os riscos de interferência no normal curso de cada 

processo, quer decorra de uma atitude negligente, motivada ou imotivada, em resultado da 

qual possa sair deturpada a relação com o público, contrariamente ao que fora assumido no 

cumprimento da lei e em coerência com os princípios e os valores afirmados na Carta da 

Administração Pública, quer essa interferência seja de natureza subjectiva ou pessoal. 

Com o objectivo de dar cumprimento aos desideratos acima expostos, o órgão executivo do 

Município da Ribeira Grande e os diversos serviços que o compõem vêm reforçar a expressão 

do seu comprometimento com estes princípios e valores, nomeadamente:  

 Honradez nas acções, procurando as melhores soluções para o interesse público que se 

pretende alcançar; 

 Aposição de uma postura ética em qualquer acção; 

 Comportamento profissional isento exemplar; 

 Participação de qualquer presente ou benefício que possam colocar em causa a 

imparcialidade com que são as funções dos órgãos, agentes e funcionário; 
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 Fomentar o debate à tomada de decisões com eficácia interna e externa; 

 Manutenção da mais estrita objectividade e isenção na actuação de todas as partes 

envolvidas; 

 Não exercício de actividades externas, por parte dos órgãos, agentes e funcionários, que 

possam interferir com o desempenho das suas funções no Município ou gerar situações 

de conflitos de interesses; 

 Publicitação em vários locais das deliberações municipais e das decisões dos membros 

dos órgãos; 

 Acatamento absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimentos de todas as orientações 

internas e disposições regulamentares; 

 Responsabilidade social e protecção dos mais desfavorecidos; 

 Transparência na tomada de decisões e na divulgação de informação; 

 Tratamento dos Munícipes de forma equivalente e equitativa não se descriminando em 

função do sexo, raça, religião, idade, condição social ou qualquer outra. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas 

agora publicado pelo Município parte dos pressupostos de afirmação e obediência aos 

princípios ora expostos. 
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II. ORGANOGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

A. Organograma 

A actual estrutura orgânica do Município da Ribeira Grande encontra-se representada na figura 

abaixo. 

 

Figura 3 – Organograma de acordo com a Reestruturação dos Serviços Municipais Alteração ao Regulamento Interno, Organigrama 

e Quadro de Pessoal em vigor. 

 

B. Atribuições da Entidade 

O quadro seguinte permite-nos visualizar as atribuições e os responsáveis das diversas unidades 

orgânicas.  

Unidade Orgânica Gabinete de Apoio, Comunicação e Protocolo  

Responsável Emanuel Pinto 

Missão 
Compete assessorar do ponto de vista técnico e administrativo o presidente da Câmara, planear 
e acompanhar as actividades de comunicação promovidas no município e assegurar a sua 
coordenação e articulação com as linhas de orientação estratégica do município. 
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  Principais Actividades 

  Organizar a agenda de actividades do presidente e vereadores; 

  Elaborar, encaminhar o expediente e organizar o arquivo do gabinete; 

  Receber os pedidos de audiência e proceder à sua marcação; 

  
Preparar e assessorar na realização de entrevistas, reuniões, conferências e outros 
acontecimentos em que o presidente da Câmara e vereadores deva participar; 

  
Secretariar o presidente da Câmara e os vereadores, nomeadamente no que se refere a 
audiências com os munícipes e marcação de contactos com entidades externas; 

  Planear, apoiar na preparação e acompanhar as reuniões e visitas protocolares; 

  
Assegurar a participação e a representação do município em feiras, congressos e outros eventos 
de interesse;  

  
Fomentar, em articulação com o Gabinete de Apoio ao Munícipe, a criação e utilização de 
novos canais de relacionamento entre os órgãos da Câmara e o munícipe; 

  

Elaborar, coordenar e executar as acções necessárias às relações públicas, informação e 
publicidade do município, colaborando com os diferentes órgãos de comunicação social no 
sentido da divulgação da actividade desenvolvida pela Câmara Municipal e da projecção da 
imagem do município 

Unidade Orgânica Serviço Municipal de Protecção Civil 

Responsável Cláudio Terceira 

Missão 
Visa coordenar as operações relativas à prevenção, socorro e assistência, em especial em 
situações de catástrofe e calamidades públicas. 

  Principais Actividades 

  
Proceder ao levantamento, previsão, avaliação e prevenção de riscos colectivos de origem 
natural ou tecnológica 

  
Proceder à análise e ao estudo permanente das vulnerabilidades do concelho, perante situações 
de risco 

  
Coordenar e manter actualizada a inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais 
facilmente mobilizáveis a nível local 

  
Estudar soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de socorros e de 
assistência, bem como a evacuação, o alojamento e o abastecimento das populações 

  
Criar condições para a mobilização rápida e eficiente das organizações e pessoal necessário e 
dos meios disponíveis inscrevendo nos seus orçamentos as verbas necessárias para o efeito 

  
Promover acções de informação e de formação das populações visando a sua sensibilização em 
matéria de medidas preventivas, de autoprotecção e de colaboração com as autoridades bem 
como o estímulo do sentido de responsabilidade de cada um 

  Proceder à elaboração do Plano Municipal de Emergência (PME) 

  
Proceder a elaboração de planos sectoriais de emergência para fazer face aos riscos 
inventariados 

  
Criar mecanismos de articulação com todas as entidades públicas e privadas que concorrem 
para a Protecção Civil 

  
Promover a realização de exercícios e treinos para aperfeiçoamento dos planos e rotina de 
procedimentos 

  
Coordenar as acções de socorro em estreita colaboração com os outros escalões da estrutura da 
Protecção Civil, nomeadamente o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) 

  
Promover, junto de várias entidades, a disponibilização dos meios para a satisfação das 
necessidades básicas das populações atingidas 

  
Colaborar e intervir, no caso de catástrofe, no restabelecimento das condições socioeconómicas 
e ambientais da vida das comunidades afectadas 

  
Estudar e divulgar formas adequadas de protecção dos edifícios em geral, de monumentos e de 
outros bens culturais, de instalações de serviços essenciais, bem como do ambiente e dos 
recursos naturais 

  

Manter o Serviço Regional de Protecção Civil dos Açores (SRPCA) a par da evolução da situação 
logo que seja previsível o esgotamento dos meios do município e solicitar-lhe os meios 
suplementares quando necessário, bem como enviar-lhe, logo que concluídos, duplicados dos 
planos de actuação e trabalhos de natureza técnica 

  
Colaborar com o Serviço Nacional de Protecção Civil no estudo, preparação de planos de defesa 
das populações em caso de emergência, bem como nos testes às capacidades de execução e 
avaliação dos mesmos 

  
Propor e colaborar com outros serviços ou entidades competentes na execução de medidas que 
visem a protecção da qualidade de vida das populações 

  Propor e promover a execução de medidas de prevenção, designadamente fiscalização de 
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construções clandestinas, ou de condições propiciadoras de incêndios, explosivos ou outras 
catástrofes 

Unidade Orgânica Gabinete de Saúde Pública 

Responsável João Brito da Ponte  

Missão 
Tem como missão assegurar as actividades de competência municipal no que respeita à saúde 
pública do concelho. 

  Principais Actividades 

  
Inspeccionar e fiscalizar os aviários, matadouros e estábulos, veículos de transporte de produtos 
alimentares, bem como outros locais onde se abate, industrializa ou comercializa carne ou 
produtos derivados; 

  
Fomentar acções pedagógicas junto dos proprietários e trabalhadores de estabelecimentos 
onde se vendem ou manipulam produtos alimentares; 

  Promover a realização de acções de desinfecção, desinfestação e outras, na área do concelho; 

  

Fiscalizar e controlar, em colaboração com outros serviços e com organismos oficiais com 
responsabilidade na matéria, a higiene dos estabelecimentos onde se comercializam ou 
armazenem produtos alimentares, incluindo os equipamentos, os armazéns, os anexos e as 
instalações sanitárias; 

  
Inventariar todos os estabelecimentos existentes na área do concelho, onde se preparam, 
manipulam ou vendem produtos alimentares; 

  
Cooperar no licenciamento de todos os estabelecimentos onde se comercializam e armazenam 
produtos alimentares; 

  
Assegurar o controlo da qualidade e das características organolépticas e higiene-sanitárias dos 
produtos alimentares e recolha de amostras para análise em laboratórios oficiais; 

  
Dinamizar junto dos agentes económicos do concelho a adopção de metodologias de controlo 
alimentar e fitossanitário. 

  Promover a execução de medidas de profilaxia animal; 

  
Colaborar com as entidades competentes para esse efeito, no diagnóstico da situação sanitária 
animal, bem como nas respectivas campanhas de vacinação e prevenção; 

  
Assegurar a inspecção sanitária sobre a qualidade e higiene dos produtos para consumo 
público; 

  
Promover as acções sanitárias previstas na lei, nomeadamente as consignadas no artigo 153.º do 
Código Administrativo; 

  Promover a construção e administração do canil e gatil municipais. 

Unidade Orgânica Gabinete  de Apoio ao Munícipe 

Responsável Lurdes Branco 

Missão 

Tem por atribuição assegurar o atendimento geral ao munícipe e centralizar todo o 
relacionamento dos serviços com o munícipe e a informação relativa aos seus processos, bem 
como, assegurar o expediente geral e o arquivo corrente de toda a documentação referente aos 
serviços da Unidade Orgânica e dos órgãos da Câmara Municipal. 

  Principais Actividades 

  Garantir o correcto atendimento dos munícipes;  

  
Prestar ao munícipe todo o apoio, fornecendo-lhes informações gerais sobre os serviços 
disponibilizados e sobre o andamento dos seus processos, em articulação com as unidades 
orgânicas flexíveis (Divisões); 

  
Disponibilizar os formulários e requerimentos aos munícipes, indicando todos os elementos 
adicionais necessários à formalização dos respectivos pedidos e apoiar no seu preenchimento, 
sempre que se revele necessário; 

  

Registar, organizar e promover o encaminhamento dos requerimentos/processos de interesse 
dos munícipes para os serviços das unidades flexíveis correspondentes (Divisões), com vista à sua 
tramitação e à emissão das necessárias licenças, autorizações e, ou outras formalidades legais 
requeridas; 

  
Liquidar taxas, tarifas, licenças e demais receitas a cobrar pelo município, no âmbito dos serviços 
prestados e em conformidade com os valores previstos no Regulamento das Taxas, Tarifas e 
Licenças do Município, bem como emitir as respectivas guias de receita; 

  Receber e liquidar as rendas da Habitação Social, emitindo as respectivas guias de receita; 

  
Receber e encaminhar sugestões, reclamações, denúncias e autos de transgressão e dar-lhes o 
devido encaminhamento para os serviços das unidades orgânicas competentes;  

  Receber e encaminhar as chamadas da Linha Verde; 

  Promover o registo dos cidadãos da União Europeia, nos termos da legislação em vigor 

  
Executar as tarefas inerentes à recepção, classificação, registo, distribuição e expedição de 
correspondência e outros documentos; 
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  Organizar e dar sequência aos processos administrativos do interesse dos munícipes; 

  
Dar apoio administrativo aos órgãos do município, desempenhando tarefas que lhe sejam 
directamente cometidas pelos órgãos municipais competentes. 

  
Recolher e coordenar os assuntos a submeter às reuniões da Câmara e Assembleia Municipal, 
elaborando as respectivas minutas; 

  
Assegurar a publicação e a circulação de avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos e 
ordens de serviço; 

  
Promover a divulgação pelos serviços das normas internas e demais directivas de carácter 
genérico; 

  
Prestar a necessária colaboração na realização de censos, recenseamentos e eleições e executar 
as tarefas que, neste domínio, sejam da competência da Câmara Municipal; 

  
Executar sempre que se revele necessário, serviços de carácter geral, de apoio aos colaboradores 
do atendimento directo ao munícipe; 

  
Conferir e assegurar um arquivo organizado e actualizado de toda a documentação inerente à 
subunidade orgânica; 

  Manter o arquivo corrente em boas condições de higiene e operacionalidade; 

  Facultar para consulta, mediante pedido dos serviços, os documentos arquivados; 

  Assegurar o serviço de reprografia; 

  Superintender e assegurar o serviço de telefones; 

  Superintender e assegurar o serviço dos assistentes operacionais. 

Unidade Orgânica Divisão Administrativa e Financeira 

Responsável Regina  Maiato Feijó 

Missão 
Tem por atribuição dar apoio administrativo às actividades desenvolvidas pelos restantes órgãos 
e serviços do município e coordenar toda a actividade financeira da autarquia. 

  Principais Actividades 

  
Assegurar a administração dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, de acordo com as 
disposições legais aplicáveis e critérios de boa gestão; 

  Coordenar as actividades de apoio administrativo aos serviços da Câmara e órgãos municipais; 

  Autenticar todos os documentos a actos oficiais;  

  
Assistir às reuniões da Câmara Municipal, redigir e assinar as respectivas actas, se deliberação do 
executivo não determinar de outra forma; 

  Certificar a matéria das actas das reuniões da Câmara Municipal; 

  Controlar a responsabilidade do tesoureiro; 

  Manter o presidente da Câmara ao corrente dos serviços da tesouraria; 

  
Assegurar a elaboração dos documentos previsionais e respectivas revisões e alterações bem 
como controlar a sua execução; 

  Organizar os documentos de prestação de contas e elaborar o respectivo relatório de gestão; 

  
Assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade 
municipal; 

  Gerir o património municipal; 

  
Elaborar estudos e propor a aprovação de alterações de tabelas de taxas e outros rendimentos a 
cobrar pelo município; 

  Organizar os processos para obtenção de crédito e garantias junto de instituições financeiras; 

  Cooperar na elaboração de estudos de carácter económico e financeiro; 

  
Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e à 
racionalização de recursos; 

  
Desenvolver e propor novos métodos de classificação e arquivo de documentos de forma a 
aumentar a operacionalidade do arquivo municipal; 

  
Acompanhar as operações de recrutamento, selecção e acolhimento dos colaboradores da 
autarquia; 

  
Conceber e propor mecanismos adequados ao melhor aproveitamento dos recursos humanos 
no âmbito dos serviços prestados pelo município; 

  
Gerir o sistema de formação profissional com vista à preparação do pessoal em serviço para 
funções mais exigentes e de valorização profissional e individual dos trabalhadores; 

  Executar o serviço relacionado com o notariado privativo da Câmara Municipal; 

  
Coordenar o sector de fiscalização municipal e apoiar no relacionamento com os restantes 
serviços. 

  Verificar a exactidão de todas as operações e movimentos de tesouraria; 

  Visar, após conferência do respectivo cabimento, as aquisições de materiais ou serviços; 

  Emitir certidões das importâncias entregues pela Câmara Municipal a outras entidades; 

  Organizar e manter actualizados os seguros que não estejam especificamente cometidos a 
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outros serviços; 

  Elaborar balanços mensais, anuais e outros que sejam determinados; 

  
Remeter ao Tribunal de Contas e aos departamentos centrais ou regionais os elementos 
determinados por lei. 

  
No âmbito dos Recursos Humanos, Promoção da Saúde e Segurança, assegurar a execução de 
todas as actividades inerentes à gestão dos recursos humanos ao serviço da Câmara Municipal 
da Ribeira Grande, bem como promover a saúde e a segurança no trabalho, nomeadamente: 

  
Executar os procedimentos administrativos referentes ao recrutamento, provimento, promoção, 
mobilidade e cessação de funções do pessoal da autarquia; 

  Lavrar contratos de trabalho; 

  Assegurar o registo e controlo da assiduidade e o expediente relativo a faltas e licenças; 

  
Elaborar, nos prazos legais, o mapa de férias do pessoal de acordo com os planos de férias 
fornecidos pelos vários serviços; 

  Elaborar as listas de antiguidade do pessoal; 

  
Registar, organizar e dar encaminhamento para os serviços das Divisões de Apoio Técnico 
correspondentes, os processos de interesse dos munícipes, com vista à sua tramitação e à 
emissão das necessárias licenças, autorizações e, ou outras formalidades legais requeridas; 

  
Instruir todos os processos referentes a prestações sociais do pessoal, nomeadamente abonos de 
família, ADSE, CGA e Caixa de Previdência; 

  
Processar os vencimentos, subsídios, abonos e outras remunerações do pessoal da autarquia e 
membros dos órgãos autárquicos; 

  Organizar os processos administrativos de seguros de acidentes de trabalho; 

  Promover e dar apoio administrativo à classificação de serviço dos funcionários; 

  Executar as acções administrativas relativas aos processos disciplinares do pessoal; 

  Organizar e manter actualizados os processos individuais e o cadastro do pessoal; 

  Manter actualizado o mapa de pessoal; 

  Elaborar, anualmente, o balanço social; 

  
Executar mapas, estatísticas e informações relativas aos recursos humanos, que se mostrem 
necessárias ou que sejam determinadas por lei ou ordem superior; 

  Pugnar pela promoção da saúde e bem-estar dos funcionários; 

  
Lavrar protocolos de parceria com entidades que queiram colaborar com a Câmara na 
prossecução dos objectivos de melhor saúde e satisfação dos colaboradores; 

  
Elaborar de um plano de formação anual, com levantamento dos custos das formações e das 
necessidades de cada unidade orgânica da CMRG; 

  
Elaborar o Regulamento Municipal de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, o Manual de 
Boas Práticas em Matéria de Segurança e Higiene no Trabalho, o Manual de Boas Práticas em 
Gestão de Recursos Humanos e o Manual de Acolhimento 

  
Acompanhar a implementação do Sistema de Gestão de Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho (certificação OHSAS 18001); 

  
Assegurar todos os restantes serviços e tarefas respeitantes à gestão de recursos humanos, 
promoção da saúde e segurança. 

  
São ainda atribuições da DAF, no âmbito do Apoio Jurídico prestar assessoria jurídica aos órgãos 
do município e a todos os serviços da Câmara e coordenar os procedimentos relativos a 
processos de contencioso judicial, nomeadamente: 

  
Emitir pareceres jurídicos, quando solicitados, sobre quaisquer matérias de interesse para a 
autarquia; 

  Zelar pelo cumprimento dos procedimentos administrativos nos termos da legislação em vigor; 

  
Identificar e propor a simplificação de processos e procedimentos, bem como dos documentos e 
formulários de apoio; 

  
Registar, instruir e acompanhar autos de transgressão, reclamações, impugnações e recursos e 
dar-lhes o respectivo seguimento; 

  
Registar, instruir e acompanhar os processos de contra-ordenações perante participação ou 
denúncia de infracções contra regulamentos e posturas municipais, nos termos da lei; 

  
Instruir e acompanhar, do ponto de vista jurídico, os processos disciplinares, de contra-
ordenação e de execução fiscal; 

  Instruir e acompanhar os processos de declaração de utilidade pública e expropriação; 

  
Coordenar a elaboração de propostas de normas, regulamentos e posturas municipais, 
assegurando a adequação e revisão das já existentes; 

  
Prestar apoio jurídico na elaboração de minutas de contratos e protocolos a celebrar pelo 
município com outras entidades; 

  Analisar e providenciar a divulgação pelos serviços municipais da legislação publicada com 
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interesse para a actividade da autarquia; 

  Criar e manter uma base de dados de legislação devidamente actualizada; 

  Apoiar as acções judiciais propostas pela Câmara ou contra ela; 

  
Apoiar a actuação do município em processos legislativos ou regulamentares, em que este seja 
chamado a intervir. 

  
Promover a cobrança coerciva das dívidas ao município, proveniente de taxas, tarifas, licenças e 
outros rendimentos, de acordo com a legislação em vigor; 

  Registar, instruir e acompanhar os processos de contencioso fiscal; 

  Elaborar as estatísticas necessárias sobre os processos de contencioso; 

  
Proceder ao registo dos consumidores executados, bem como elaborar e manter actualizado o 
ficheiro dos mesmos; 

  Organizar e manter actualizados ficheiros e arquivos específicos do núcleo. 

  

No âmbito do Apoio aos Sistemas de Informação promover o tratamento automático da 
informação e a introdução de novos métodos de gestão correspondentes às atribuições dos 
diversos serviços e prestar-lhes o apoio técnico necessário ao fomento da utilização da 
informática, nomeadamente: 

  
Propor e gerir um plano de desenvolvimento dos sistemas de informação internos da Câmara, 
tendo em vista a desburocratização e simplificação de procedimentos técnico-administrativos; 

  
Gerir os sistemas e as aplicações informáticas que operacionalizam o sistema de informação da 
Câmara; 

  
Garantir o controlo e manutenção das soluções de hardware e software em cada área funcional 
da Câmara; 

  
Assegurar a interligação entre as aplicações informáticas instaladas e outros programas 
desenvolvidos por outras entidades; 

  Promover e organizar levantamentos periódicos de carências ao nível de hardware e software; 

  Garantir a segurança e fiabilidade da informação contida nos sistemas de informação; 

  
Prestar o apoio técnico necessário aos demais serviços no sentido de assegurar a correcta 
utilização do sistema de informação da Câmara; 

  Promover a adequada formação dos funcionários do município; 

  
Acompanhar o desenvolvimento da sociedade da informação, capitalizando para a Câmara as 
oportunidades decorrentes; 

  Fomentar o desenvolvimento de novos canais de interacção com o munícipe; 

  Gerir o equipamento informático que a Câmara possui ou venha a possuir; 

  
Acompanhar o desenvolvimento da CMRG e propor medidas que do ponto de vista 
tecnológico possibilitem potenciar esse desenvolvimento. 

Subunidade 
Orgânica 

  

Subunidade 
Tesouraria 

Principais Actividades 

  Promover a arrecadação de receitas eventuais da autarquia;  

  
Elaborar balancetes, diários de caixa, relações de despesa e receita, títulos de anulação e guias 
de reposição, remetendo-os à Contabilidade com os respectivos documentos de receita e 
despesa; 

  Zelar pela arrecadação de receitas do município; 

  Controlar as contas correntes com instituições de crédito; 

  Liquidar juros de mora; 

  Emitir cheques ou ordens de transferência para pagamentos devidamente autorizados; 

  Efectuar o pagamento de todas as despesas depois de devidamente autorizadas; 

  Manter à sua guarda os fundos e valores pertencentes ao município; 

  
Manter devidamente escriturados os livros da tesouraria e cumprir as disposições legais e 
regulamentos sobre contabilidade municipal. 

Subunidade 
Património e 
Fiscalização 
Municipal 

Principais Actividades 

  
Organizar e manter actualizado o inventário e o cadastro de bens imóveis, de propriedade ou 
sob administração municipal; 

  
Promover, em colaboração directa com o Notário Privativo, a inscrição nas matrizes prediais e na 
Conservatória do Registo Predial dos bens imobiliários do município; 

  Elaborar e manter actualizado o inventário físico de todos os bens móveis do município, 
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existentes na posse do mesmo ou cedidos a outros organismos; 

  
Organizar e manter actualizado cadastro de bens móveis, designadamente obras de arte, 
mobiliário e equipamento existentes nos serviços ou cedidos pela Câmara Municipal a outros 
organismos; 

  
Proceder a todas as acções de verificação pessoal e física dos bens do município, em ordem à 
sua boa preservação; 

  Executar todo o expediente relacionado com a aquisição e alienação de bens móveis e imóveis. 

  
A Fiscalização Municipal visa assegurar as actividades de fiscalização de competência da Câmara 
Municipal, em articulação com os demais serviços. 

Subunidade 
Contabilidade e 
Aprovisionamento 

Principais Actividades 

  Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a contabilidade municipal; 

  Promover a classificação e lançamento dos documentos; 

  
Promover a cabimentação dos documentos de todas as despesas, incluindo as sujeitas a visto do 
Tribunal de Contas; 

  
Coordenar e controlar toda a actividade financeira, designadamente através do cabimento de 
despesas das contas correntes com terceiros e com as instituições de crédito; 

  Controlar as dotações orçamentais; 

  Coligir todos os elementos necessários à elaboração do orçamento, suas revisões e alterações; 

  
Fornecer os elementos estatísticos que forem solicitados pelo superior hierárquico ou órgão 
gestor; 

  Verificar diariamente a exactidão de todas as operações e movimentos de tesouraria; 

  Visar, após conferência do respectivo cabimento, as aquisições de materiais ou serviços; 

  Emitir certidões das importâncias entregues pela Câmara Municipal a outras entidades; 

  
Controlar a actualização dos seguros que não estejam especificamente cometidos a outros 
serviços; 

  Fornecer os elementos necessários à elaboração do relatório de gestão; 

  
Organizar a conta de gerência e fornecer os elementos necessários à elaboração do relatório de 
actividades; 

  Elaborar balanços mensais, anuais e outros que sejam determinados; 

  
Remeter ao Tribunal de Contas e aos departamentos centrais ou regionais os elementos 
determinados por lei; 

  
Promover a criação de uma base de dados de fornecedores qualificados a consultar ou convidar 
no âmbito de processos de concurso; 

  Proceder ao controlo e gestão de stocks; 

  Promover as aquisições necessárias, através de concursos, de acordo com a legislação em vigor; 

  Conferir a documentação inerente à subunidade orgânica. 

Unidade Orgânica Divisão de Obras e Urbanismo 

Responsável Carla Medeiros 

Missão 
Coordenar as actividades relativas ao urbanismo e ordenamento do território, a obras municipais 
e a obras particulares a realizar no concelho. 

  Principais Actividades 

  Dirigir as obras municipais, executadas por empreitada; 

  Coordenar as obras solicitadas pelos serviços municipais; 

  Cooperar e acompanhar as obras de infra-estruturas municipais; 

  Coordenar os processos referentes a fundos comunitários; 

  
Assegurar a direcção e acompanhamento dos processos de elaboração, tramitação e aprovação 
dos planos municipais de ordenamento do território; 

  
Supervisionar a aquisição de serviços no domínio dos planos municipais do ordenamento do 
território e projectos/fiscalizações no âmbito das obras municipais; 

  Coordenar os processos de licenciamento de obras particulares e loteamentos urbanos; 

  
Assegurar a elaboração de certidões, alvarás de construção, alvarás de utilização, alvarás de 
loteamento e outras, no âmbito dos processos de obras particulares e loteamentos; 

  
Assegurar a direcção e acompanhamento das vistorias necessárias à emissão do alvará de 
utilização; 

  
Promover a criação de mecanismos de controlo da iniciativa privada no que concerne à 
construção, assegurando uma actuação integrada com a fiscalização técnica; 

  Impulsionar a fiscalização técnica aos vários níveis das diferentes fases das obras particulares; 

  Promover a organização e o controlo da tramitação dos processos dos autos de embargo; 



Município de Ribeira Grande 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas 

 

Edição: 0.1/JAN/ 2011      Página 17 de 40 

  
Propor a demolição de obras iniciadas sem licença ou com inobservância das condições desta, 
dos regulamentos, posturas municipais ou planos aprovados; 

  Autenticar todos os documentos a actos oficiais. 

  No âmbito do Planeamento Urbanístico: 

  Assegurar a gestão do Plano Director Municipal; 

  
Efectuar os estudos e planos de ordenamento e desenvolvimento urbanístico que lhe forem 
superiormente solicitados; 

  Assegurar a elaboração de estudos urbanísticos e planos de pormenor; 

  
Proceder à realização de actualizações e rectificações aos planos municipais de ordenamento do 
território; 

  
Definir as especificações, condicionantes, parâmetros e objectivos dos planos e estudos 
contratados no exterior, apoiando o chefe de divisão na emissão de parecer sobre as propostas 
apresentadas; 

  
Recolher, junto dos restantes serviços municipais, a informação de suporte À base de dados de 
cadastro do município, mantendo-a organizada e actualizada; 

  
Manter actualizadas as bases de dados de ordenamento e de toda a cartografia de base para o 
município; 

  
Proceder ao arquivo de todos os instrumentos de planeamento e respectivos estudos prévios, de 
forma sistemática; 

  
Prestar apoio técnico aos serviços de Obras Municipais, colaborando na emissão de pareceres 
sobre processos de obras municipais e projectos de arquitectura e engenharia; 

  Executar as tarefas de apoio administrativo, no âmbito das actividades da secção. 

  No âmbito da Fiscalização Técnica, as seguintes atribuições: 

  
Fiscalizar o cumprimento das normas, regulamentos, medidas de planeamento urbanístico e 
demais legislação em vigor sobre urbanismo; 

  
Desenvolver as acções de fiscalização necessárias ao cumprimento dos projectos de construção 
e de urbanização aprovados; 

  Assegurar as inspecções inerentes ao licenciamento de bombas de gasolina; 

  Proceder à elaboração de autos em situações de clandestinidade ao nível das obras particulares; 

  
Proceder à elaboração de autos de embargo, sempre que as obras em execução estejam a 
infringir as normas regulamentares ou os projectos aprovados; 

  
Proceder à elaboração de autos de desobediência sempre que os munícipes prossigam com 
obras objecto de embargo; 

  
Informar, vistoriar e acompanhar todos os processos de reclamações sobre obras, petições, obras 
clandestinas e outras conexas; 

  
Desenvolvendo acções necessárias em termos de esclarecimento e divulgação das normas, 
regulamentos, medidas de planeamento urbanístico e demais legislação em vigor sobre 
urbanismo. 

Subunidade 
Orgânica 

  

Subunidade Obras 
Municipais 

Principais Actividades 

  Colaborar na elaboração do plano de actividades e orçamento do município; 

  
Dar parecer sobre planos de obras municipais e respectivos projectos, bem como efectuar 
estudos de viabilidade técnico-financeira das obras; 

  
Controlar os prazos dos processos enviados a outras entidades ou serviços da Câmara, para 
parecer, autorização ou aprovação; 

  
Planear as obras municipais de modo a assegurar a sua eficaz execução e rentabilização dos 
meios humanos e materiais; 

  
Dar execução aos projectos de construção ou ampliação de obras municipais que a Câmara 
delibere executar por administração directa; 

  
Promover a construção e beneficiação de estradas, arruamentos, caminhos, e outros 
equipamentos municipais; 

  
Acompanhar a realização de obras municipais por empreitada ou concessão, fiscalizando o 
cumprimento dos contratos, regulamentos e demais normas aplicáveis 

  Executar as tarefas de apoio administrativo, no âmbito das actividades da subunidade orgânica. 

Subunidades 
Obras Particulares 

Principais Actividades 

  
Proceder à indicação dos documentos necessários para o licenciamento das obras particulares e 
pedidos de loteamento e verificar a validade e autenticidade dos elementos constituintes dos 
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processos; 

  
Assegurar a organização, tratamento e movimento dos processos de obras particulares e de 
loteamentos, conforme legislação aplicável; 

  Assegurar a tramitação dos processos de emissão de alvarás de utilização de comércio; 

  
Controlar os prazos dos processos enviados a outras entidades ou serviços da Câmara, para 
parecer, autorização ou aprovação; 

  
Emitir parecer sobre licenciamentos de obras particulares, loteamentos urbanos e utilização de 
espaços; 

  
Diligenciar a obtenção de informações ou pareceres da competência de outros serviços da 
Câmara Municipal ou de outras entidades com intervenção, no âmbito da decisão dos 
processos de licenciamento de obras particulares e loteamentos urbanos; 

  Promover as vistorias necessárias à emissão de alvarás; 

  Promover a fiscalização técnica aos vários níveis das diferentes fases das obras particulares; 

  
Elaborar certidões e alvarás relativos a obras particulares, loteamentos urbanos e outras, 
requeridas no âmbito dos processos de obras particulares e loteamentos; 

  Organizar e informar os processos de reclamação referentes a construções urbanas; 

  
Indicar o embargo, ou a sua renovação, de obras sem licença ou com inobservância das 
condições desta, dos regulamentos, posturas municipais, ou planos aprovados; 

  Organizar e controlar da tramitação dos processos dos autos de embargo; 

  
Emitir parecer sobre a demolição de obras sem licença ou com inobservância das condições 
desta, dos regulamentos, posturas municipais, ou planos aprovados, nos termos da legislação 
em vigor; 

  
Analisar e emitir parecer sobre os pedidos de certidões relativas a obras particulares e 
loteamentos; 

  
Informar o munícipe das alterações necessárias ao projecto, de forma a dar continuidade ao 
processo de licenciamento; 

  
Analisar pareceres sobre pedidos de energia e telecomunicações para as construções não 
dotadas destas infra-estruturas, com vista à viabilização das obras a particulares; 

  
Informar e dar parecer sobre a demolição de prédios e ocupação da via pública para efeitos de 
estaleiro de obras a realizar nos imóveis; 

  Informar o sector de Planeamento Urbano relativamente aos processos de obras particulares; 

  
Assegurar a tramitação dos processos que visem a elaboração de vistoria no âmbito de 
processos de licenciamento de propriedade horizontal e de alvarás de utilização; 

  
Proceder ao cálculo das taxas e outros encargos ou obrigações em vigor decorrentes dos 
licenciamentos e executar as tarefas inerentes à sua liquidação; 

  
Assegurar o envio mensal para entidades externas de informação sobre todos os alvarás de 
construção emitidos e apreendidos, bem como sobre todos os alvarás de utilização emitidos, no 
âmbito da legislação em vigor; 

  Organizar e manter actualizados ficheiros e arquivos específicos da subunidade orgânica; 

  Executar todas as restantes tarefas de natureza administrativa relativas à subunidade orgânica. 

Unidade Orgânica Divisão de Águas, Ambiente, Serviços Urbanos e Equipamentos Municipais 

Responsável Maria do Céu Soromenho 

Missão 
Tem por atribuição coordenar a actividade do município no que respeita ao ambiente e 
qualidade urbana, manutenção e conservação de equipamentos municipais e serviços de águas 
e saneamento. 

  Principais Actividades 

  Gerir os equipamentos colectivos que digam respeito à divisão; 

  
Assegurar a direcção do funcionamento e gestão dos sistemas de abastecimento de água de 
consumo humano e regadio de recolha, drenagem e tratamento de águas residuais, de recolha 
e drenagem de águas pluviais, e de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos; 

  Dirigir as obras municipais, executadas por administração directa; 

  
Coordenar as acções de conservação e manutenção dos equipamentos e instalações 
municipais; 

  
Assegurar a execução dos projectos e acompanhar a aquisição de serviços, no domínio dos 
arranjos exteriores, equipamentos colectivos e infra-estruturas; 

  
Elaborar anualmente mapas de execução das obras em curso, devidamente quantificados em 
termos de mão-de-obra, materiais e outros; 

  
Coordenar as acções de ordenamento do trânsito, de estacionamento e da sinalização na área 
do concelho; 

  Emitir pareceres relativos a loteamentos urbanos que careçam de infra-estruturas; 

  Dirigir o parque de máquinas e oficinas; 



Município de Ribeira Grande 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas 

 

Edição: 0.1/JAN/ 2011      Página 19 de 40 

  Dirigir o funcionamento dos cemitérios; 

  Dirigir o funcionamento dos mercados e feiras sob jurisdição municipal; 

  
Dinamizar nos serviços da Câmara, bem como junto dos agentes económicos do concelho, a 
adopção de práticas de higiene e segurança; 

  Autenticar todos os documentos a actos oficiais 

   No âmbito do Parque de Máquinas e Oficinas: 

  
Proceder à distribuição, afectação e controlo das máquinas e viaturas, de acordo com as 
solicitações e indicações superiores; 

  Manter em condições de operacionalidade as máquinas e viaturas do município; 

  
Promover as reparações dos equipamentos solicitadas pelos serviços municipais, nas oficinas dos 
serviços municipais, ou em oficinas exteriores; 

  Elaborar as requisições dos combustíveis para o funcionamento do parque de viaturas; 

  
Elaborar e manter actualizado o cadastro de cada máquina e viatura, bem como informar sobre 
a rentabilidade das mesmas, propondo as medidas adequadas nesse sentido; 

  Propor a substituição de máquinas ou viaturas em consequência da sua inoperacionalidade; 

  
Zelar pela armazenagem, conservação e distribuição dos bens relativos a equipamentos e 
ferramentas utilizadas pelos serviços operacionais; 

  Promover a utilização racional do material existente; 

  
Organizar e manter actualizado o inventário permanente das ferramentas e materiais em 
armazém, em cooperação com os serviços de Contabilidade e Aprovisionamento; 

  
Proceder à gestão de stocks necessários ao bom funcionamento dos serviços de acordo com as indicações 
transmitidas pela divisão. 

  No âmbito do Ambiente: 

  
Realizar estudos de natureza ambiental na área do concelho, nomeadamente relacionados com 
a recolha e o tratamento de resíduos; 

  
Colaborar com outras entidades na realização de estudos e execução de medidas que visem a 
defesa do meio ambiente; 

  Proceder a campanhas de sensibilização dos munícipes para as questões ambientais; 

  
Fomentar a adopção de políticas concertadas ao nível do ambiente, dinamizando a sua 
aplicação nas empresas do concelho; 

  
Realizar estudos da natureza ambiental na área do concelho, nomeadamente relacionados com 
a recolha e o tratamento de resíduos urbanos; 

  
Acompanhar as tendências evolutivas ao nível do ambiente, capitalizando para a Câmara 
Municipal as oportunidades decorrentes; 

  Promover a higiene e salubridade pública dos espaços públicos do concelho; 

  
Cumprir e fazer cumprir as disposições das leis e posturas municipais referentes à higiene e 
salubridade pública; 

  
Estabelecer e assegurar o cumprimento da execução dos serviços de limpeza pública, 
promovendo a optimização dos itinerários dos respectivos serviços; 

  
Promover e assegurar a distribuição e colocação nas vias públicas de recipientes destinados ao 
depósito e recolha de resíduos sólidos urbanos;  

  
Fiscalizar e assegurar a manutenção dos recipientes destinados ao depósito e recolha de 
resíduos sólidos urbanos;  

  
Proceder à limpeza e desobstrução das valas e escoadouros das águas pluviais, promovendo a 
colaboração dos utentes; 

  
Colaborar nas desinfecções periódicas dos esgotos e demais locais onde as mesmas se revelam 
necessárias; 

  Prestar apoio a outros serviços que contribuam para a higiene e salubridade pública; 

  
Assegurar o cadastro actualizado dos circuitos de recolha e tratamento de resíduos sólidos 
urbanos, e da rede de recolha selectiva; 

   Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos respectivos. 

  No âmbito das Águas e Saneamento 

  Elaborar ou emitir pareceres sobre projectos relativos ao abastecimento de águas e saneamento; 

  
Dar pareceres sobre unidades de tratamento de águas de abastecimento, de águas residuais e 
de pluviais; 

  
Emitir pareceres sobre as infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento dos 
processos de construções particulares, do Estado e entidades concessionárias; 

  
Assegurar a preparação de todos os elementos dos concursos de projectos e obras inerentes às 
actividades do sector; 

  
Desenvolver projectos de construção, ampliação, conservação e manutenção de redes de 
distribuição de água e esgotos e equipamentos inerentes; 
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  Monitorizar o funcionamento das redes de água e esgotos; 

  
Propor soluções que visem a optimização dos sistemas públicos de distribuição de água e de 
saneamento; 

  
Propor alterações ao tarifário inerente aos serviços de abastecimento de água e de saneamento, 
bem como a metodologia de controlo de consumos; 

  
Promover e colaborar na realização de estudos relativos à racional exploração dos serviços e 
conservação dos sistemas, visando o melhoramento e a redução dos custos de exploração; 

  
Propor a criação de áreas de protecção das nascentes de água captadas, das condutas 
adutoras, reservatórios e ETAs; 

  Fomentar a realização de campanhas de sensibilização relativas ao consumo de água; 

  
Assegurar e zelar pelo cumprimento dos regulamentos municipais e propor actualização e 
revisão aos regulamentos; 

  Assegurar e zelar pelo cumprimento de normas regionais, nacionais e comunitárias aplicáveis; 

  Zelar pela conservação e manutenção dos sistemas e respectivos equipamentos; 

  
Executar as acções respeitantes à conservação, limpeza e desobstrução de nascentes, açudes, 
reservatórios, instalações complementares e condutas adutoras e distribuidoras; 

  
Assegurar os trabalhos de montagem e conservação de ramais de ligação de água de 
abastecimento e de águas residuais; 

  Assegurar a execução de trabalhos de ampliação e correcção das redes; 

  Assegurar a reparação de avarias em função das ocorrências identificadas; 

  
Assegurar os trabalhos de desinfecção dos sistemas de águas de abastecimento e de águas 
residuais; 

  Assegurar a colocação, substituição e manutenção dos contadores; 

  
Assegurar a manutenção dos equipamentos e instalações das Estações de Tratamento de Águas 
e Estações de Tratamento de Águas Residuais, por administração directa ou por subcontratação; 

  
Programar a optimização do funcionamento das unidades de tratamento de água e efluentes 
líquidos domésticos; 

  
Executar as acções necessárias à avaliação da qualidade da água distribuída para consumo 
humano, de acordo com o plano anual de controlo obrigatório, bem como demais acções de 
controlo operacional que se julguem necessárias; 

  Realizar estudos de prospecção de novos recursos hídricos captáveis; 

  
Assegurar, em articulação com as entidades oficiais, a divulgação das análises à água distribuída 
para consumo humano; 

  

Elaborar e assegurar o cumprimento integral o programa anual de controlo da qualidade da 
água distribuída para consumo humano, e o consequente estabelecimento das medidas de 
correcção que se imponham adoptar, em colaboração com a entidade reguladora e a 
autoridade de saúde concelhia; 

  
Assegurar o cadastro actualizado dos sistemas de águas de abastecimento, de águas residuais e 
de drenagem pluvial. 

  No âmbito da Conservação e Manutenção de Equipamentos Municipais: 

  
Programar e acompanhar a conservação corrente dos edifícios e equipamentos municipais, 
coordenando as acções de todos os serviços da Câmara envolvidos nessa actividade; 

  
Proceder à conservação, reparação e melhoramento dos parques e jardins, das piscinas 
municipais, parques desportivos e recreativos, escolas e de outros edifícios e equipamentos 
municipais; 

  
Propor a exteriorização de serviços associados à manutenção e conservação dos edifícios e 
equipamentos municipais; 

  Promover a introdução de novas técnicas de conservação e manutenção; 

  
Assegurar o exercício das competências municipais, no domínio do ordenamento do trânsito, 
do estacionamento e da sinalização, dentro das localidades, na área do concelho; 

  Promover a manutenção e conservação de estradas e vias públicas, e respectiva sinalização; 

  Dirigir os mercados sob jurisdição municipal; 

  Administrar os cemitérios do concelho; 

  Fomentar o incremento das práticas de conservação preventiva; 

  
Assegurar o cadastro actualizado de todos os equipamentos municipais, em colaboração com o 
sector de Património. 
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Subunidade 
Orgânica 

  

Subunidade 
Facturação e 
Leitura 

Principais Actividades 

  Elaborar as estatísticas sobre o fornecimento de água; 

  
Proceder ao registo dos consumidores, bem como elaborar e manter actualizado o ficheiro dos 
mesmos; 

  Promover o registo das leituras de contadores; 

  Processar as respectivas farturas e recibos; 

  
Proceder ao registo dos consumidores devedores, bem como elaborar e manter o ficheiro dos 
mesmos; 

  
Elaborar informação sobre consumidores, para efeitos de notificação da suspensão do serviço 
de fornecimento de água, de saneamento e de recolha de resíduos sólidos urbanos, por mora 
no pagamento do valor dos consumos e das taxas e tarifas inerentes. 

  
Dar seguimento às queixas e reclamações sobre o serviço de abastecimento de água, em 
articulação com o GAM; 

  
Organizar e dar sequência aos processos relativos a infracções às disposições legais e 
regulamentos sobre o serviço de abastecimento de água, de saneamento, e de recolha de 
resíduos sólidos urbanos; 

  Assegurar o expediente interno da divisão; 

  Assegurar o processamento administrativo dos assuntos da divisão; 

Unidade Orgânica Divisão de Acção Social e Educação 

Responsável Cesaltina Garcia 

Missão 
Tem por missão promover o desenvolvimento do concelho ao nível da educação, da habitação 
social e da prestação de serviços sociais. 

  Principais Actividades 

  
Promover a realização de estudos que detectem carências sociais da comunidade e de grupos 
específicos; 

  Promover e desenvolver serviços sociais de apoio a grupos, famílias e indivíduos carenciados; 

  
Promover a realização de investimentos de construção, ou apoio à construção de creches, 
jardins-de-infância, escolas, lares ou centros de dia para idosos e centros para deficientes em 
articulação com outras entidades; 

  Promover a construção de habitação social e o apoio à integração da população abrangida; 

  Coordenar a gestão do parque habitacional social do concelho; 

  
Propor a definição da fórmula de cálculo das rendas em função das condições sociais e 
financeiras dos agregados familiares; 

  
Apreciar e propor superiormente os pedidos e candidaturas de apoio para realojamento ou 
recuperação habitacional da população carecida; 

  Colaborar com instituições particulares de solidariedade social; 

  
Colaborar com outros organismos regionais e nacionais com vista a intervenções conjuntas na 
área da acção social; 

  Autenticar todos os documentos a actos oficiais; 

  
Estreitar as relações e os contactos com as unidades orgânicas educativas do Município, visando 
a prossecução e o provimento do Bem-Comum no campo educativo; 

  
Propor, colaborar e/ou promover acções de sensibilização e divulgação nas áreas de acção da 
Divisão, designadamente no que concerne gestão habitacional e doméstica, 
empreendedorismo, literacia e educação. 

  No âmbito do Apoio Social: 

  
Coordenar equipas que prestem serviços sociais de apoio a grupos, famílias e indivíduos 
carecidos; 

  
Cooperar com instituições particulares de solidariedade social e promover acções conjuntas de 
apoio social; 

  
Propor e desenvolver acções de combate à marginalidade e de reintegração na vida social de 
população carenciada e com problemas sociais; 

  
Apreciar e propor superiormente as candidaturas da população carenciada no âmbito da 
gestão social; 

  
Propor, desenvolver e assegurar a execução de serviços sociais a prestar pela Câmara e a incluir 
no plano de actividades do município; 

  
Prestar atendimento aos munícipes que requeiram apoio social e reencaminhar os pedidos para 
o superior hierárquico ou, consoante o assunto para os serviços da Câmara ou entidades 



Município de Ribeira Grande 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas 

 

Edição: 0.1/JAN/ 2011      Página 22 de 40 

externas respectivas; 

  
Prestar esclarecimentos sobre os apoios desenvolvidos e prestados pela Câmara a grupos, 
famílias e indivíduos carecidos. 

  No âmbito dos Programas de Apoio à Habitação 

  Detectar carências sociais da população do concelho ao nível da habitação; 

  Identificar os agregados familiares com carências; 

  Criar critérios de prioridade face à atribuição de habitação social; 

  Promover parcerias com outras entidades com responsabilidades na área da habitação; 

  
Coordenar o processo de realojamento da população carenciada no parque habitacional social 
do concelho; 

  
Detectar necessidades de melhoramento e conservação do parque habitacional social do 
concelho; 

  Apoiar a população realojada na sua integração social; 

  Calcular o valor das rendas a aplicar aos agregados familiares e a sua actualização; 

  
Assegurar todos os procedimentos administrativos inerentes à formalização dos contratos de 
arrendamento de habitação social; 

  Promover novos programas de apoio habitacional; 

  Coordenar os processos de apoio no âmbito da habitação degradada. 

  No que concerne à Educação e Apoio à Comissão de Menores e Jovens  

  
Promover e realizar estudos relativos à realidade escolar do concelho, identificando carências ao 
nível dos equipamentos educativos; 

  Programar acções de desenvolvimento na área educativa; 

  
Propor a criação de infra-estruturas municipais, consideradas indispensáveis ao desenvolvimento 
da educação escolar do concelho; 

  
Acompanhar e apoiar, em termos organizativos, o funcionamento do Conselho Municipal de 
Educação; 

  
Desenvolver contactos com as entidades respectivas no sentido de assegurar a execução da 
carta educativa no âmbito do concelho; 

  
Acompanhar a execução de novas construções e de grandes obras de manutenção dos 
edifícios de ensino pré-escolar e básico, previstos no plano de actividades do município; 

  
Assegurar o apoio a estudantes, previsto e aprovado pela autarquia, nomeadamente bolsas de 
estudo; 

  
Fomentar as actividades complementares de acção educativa, nos domínios da acção social 
escolar e da ocupação de tempos livres; 

  Propor e dinamizar as acções de educação de base e complementar a adultos; 

  
Encaminhar as situações em que se considere necessário a aplicação de medidas de protecção 
aos direitos e interesses dos menores e suas famílias. 

Unidade Orgânica Divisão de Promoção Cultural e Juventude 

Responsável Rui Faria 

Missão 
Tem por missão promover a investigação, conservação e divulgação do património histórico e 
cultural, enquanto elemento fulcral do desenvolvimento cultural do concelho, bem como o 
acompanhamento das políticas de juventude para o Concelho da Ribeira Grande. 

  Principais Actividades 

  
Promover e realizar acções que visem a dinamização cultural, bem como acções que permitam 
aprofundar e divulgar, sob diversas formas, aspectos culturais e históricos do concelho; 

  
Articular com outras entidades a integração da dinamização cultural com a promoção turística 
do concelho, nomeadamente a organização de percursos pedonais e outras visitas culturais de 
interesse; 

  
Fomentar, em colaboração com a Divisão de Obras Municipais, actuações adequadas à 
preservação e valorização do património histórico, paisagístico, arquitectónico e cultural na área 
do município; 

  
Promover a investigação e inventário sistemático do património natural, histórico e cultural do 
concelho; 

  Assegurar a aquisição continuada e criteriosa de obras bibliográficas para a Biblioteca Municipal; 

  
Promover a divulgação e publicação de documentos, obras bibliográficas de manifesto interesse 
histórico e cultural; 

  
Fomentar a utilização pública do património cultural edificado e paisagístico da área do 
município; 

  Fomentar a investigação arqueológica; 

  Gerir os equipamentos colectivos que digam respeito à divisão; 

  Promover a divulgação e o acesso público ao espólio cultural e documental da Câmara; 
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Desenvolver uma politica integrada de juventude bem como implementar projectos orientados 
ao público juvenil, em parceria com outras entidades; 

  Gerir as Casas da Juventude e dinamizar o Conselho Municipal de Juventude; 

  Promover o acesso à informação, formação e animação dos jovens do concelho; 

  Promover e apoiar o associativismo juvenil; 

  
Desenvolver uma politica integrada de Voluntariado, transversal às áreas de actividade municipal 
e em articulação com as instituições parceiras, no sentido de aumentar a mobilização e 
sensibilização de todos os públicos; 

  
Criar e manter uma bolsa de voluntários e de instituições parceiras, colocando as suas 
competências e talentos ao serviço da comunidade; 

  
Garantir a cada voluntário a formação adequada tendo em atenção a instituição e a área de 
intervenção de cada um; 

  
O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou venha a atribuir ao Município 
relacionadas com as descritas nas alíneas anteriores; 

  Autenticar todos os documentos a actos oficiais. 

  No âmbito da Biblioteca Municipal 

  
Inserir, e catalogar todas as obras bibliográficas, numa base de dados, assegurando a sua 
constante actualização; 

  
Assegurar a organização e exposição das obras da Biblioteca de uma forma ordenada e 
operacional; 

  Propor a necessidade de adquirir ou repor obras de interesse para a biblioteca; 

  Supervisionar a consulta das obras e proceder à sua arrumação ordenada; 

  Assegurar o tratamento de elementos bibliográficos e matérias de interesse; 

  Promover a leitura pública e a leitura em espaços públicos; 

  Manter a Biblioteca em boas condições de operacionalidade. 

  No âmbito do Arquivo Municipal: 

  Catalogar e assegurar a conservação dos documentos do Arquivo Municipal; 

  
Inserir todos os documentos do Arquivo Municipal numa base de dados e assegurar a sua 
constante actualização; 

  Supervisionar a consulta e requisição de documentos; 

  Proceder à arrumação ordenada dos documentos no Arquivo; 

  Manter o Arquivo Municipal em boas condições de higiene e operacionalidade. 

  No que concerne ao Posto de Turismo  

  Incentivar pelos meios adequados o turismo; 

  Inventariar as potencialidades turísticas da área do município e promover a sua divulgação; 

  Divulgar o património natural, histórico, arquitectónico e cultural na área do município; 

  
Promover a articulação e cooperação com outras entidades públicas e privadas afectas ao 
fomento do turismo; 

  
Colaborar na valorização e divulgação dos produtos com valor turístico, nomeadamente, através 
do apoio a exposições do sector; 

  Promover o desenvolvimento de infra-estruturas de apoio ao turismo; 

  Propor e desenvolver acções de acolhimento aos turistas; 

  Fomentar e divulgar o turismo rural e seu artesanato. 

  No âmbito do Centro Comunitário e de Juventude de Rabo de Peixe: 

  
Incentivar pelos meios adequados a interacção com a população circundante e concelhia, 
fomentando a sua participação activa no núcleo funcional; 

  
Promover a recolha, a divulgação, a manutenção e o estudo das tradições, hábitos e costumes 
da população-alvo;  

  
Fomentar a articulação e cooperação com outras entidades públicas e privadas da área de 
intervenção, sem descurar o todo concelhio; 

  
Propor e desenvolver acções de promoção turística, divulgando a potencialidade natural, 
histórica, arquitectónica, artesanal e cultural da população-alvo, especificamente; 

  
Manter o Centro Comunitário e de Juventude de Rabo de Peixe em boas condições de higiene 
e operacionalidade. 
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Subunidade 
Orgânica 

  

Subunidade 
Teatro 

Principais Actividades 

  
Gerir os espaços do teatro municipal, no que respeita à sua cedência para a realização de 
actividades da autarquia ou privadas; 

  Definir e desenvolver a programação cultural e artística do teatro municipal; 

  
Apoiar na realização de eventos como espectáculos, exibição de cinema, congressos, 
conferências e outros; 

  
Apoiar a produção de espectáculos e outros eventos por parte de grupos culturais e recreativos 
do concelho; 

  
Assegurar a conservação e manutenção do teatro municipal, em estreita colaboração com o 
sector de conservação e manutenção de equipamentos municipais; 

  Promover o acesso público às actividades de cariz cultural desenvolvidas no teatro. 

Subunidades 
Museus 

Principais Actividades 

  
Dinamizar os núcleos museológicos, nomeadamente da Casa da Cultura, Museu da Emigração, 
Núcleo de Reservas, Núcleo dos Moinhos de Água, e outros; 

  Investigar, divulgar e catalogar o acervo patrimonial do município; 

  Assegurar a conservação e exposição do espólio dos núcleos museológicos; 

  Propor a aquisição de documentos e outros acervos para o espólio dos núcleos museológicos; 

  Assegurar o acesso público aos documentos que constituem o património cultural do município; 

  Coordenar e assegurar a recepção e visitas guiadas aos visitantes dos núcleos museológicos; 

  Investigar e catalogar o acervo patrimonial dos museus do município; 

  Concretizar programas de investigação nas áreas da museologia. 

  Manter os museus em boas condições de operacionalidade. 

 

C. Recursos Humanos 

O Mapa de Pessoal do Município da Ribeira Grande integra 259 colaboradores, estando estes 

divididos pelas seguintes unidades orgânicas: 

  Unidade Orgânica   
N.º de 

Colaboradores 

1 Gabinete de Apoio, Comunicação e Protocolo  3 

2 Serviço Municipal de Protecção Civil  1 

3 Gabinete de Saúde Pública  1 

4 Gabinete de Apoio ao Munícipe  19 

5 Divisão Administrativa e Financeira  34 

6 Divisão de Obras e Urbanismo  19 

7 Divisão de Águas, Ambiente, Serviços Urbanos e Equipamentos Municipais  153 

8 Divisão de Acção Social e Educação  7 

9 Divisão de Promoção Cultural e Juventude  22 
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D. Sistemas de Informação 

O Município da Ribeira Grande dispõe de um sistema informático o qual é da responsabilidade 

da Software House Associação de Informática da Região Centro (AIRC), designa-se por ERP 

AIRC2000. O ERP AIRC2000 é um sistema integrado e completo, constituído por um conjunto 

de módulos e sistemas de gestão da informação, que permitem, de uma forma fácil e versátil o 

tratamento global da informação de acordo com as necessidades específicas dos organismos da 

Administração Pública Local. O quadro seguinte identifica os aplicativos actualmente utilizados 

pelo Município no conjunto de soluções do ERP AIRC2000. 

 Sistema  

1 Sistema de Contabilidade Autárquica  √ 

2 Sistema de Gestão de Tesouraria  √ 

3 Obras por Administração Directa  √ 

4 Sistema de Gestão de Stocks  √ 

5 Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial  √ 

6 Sistema de Taxas e Licenças   √ 

7 Gestão de Contratação Pública  X 

8 Sistema de Controlo de Empreitadas  √ 

9 Sistema de Gestão de Pessoal √ 

10 Sistema de Beneficiários da ADSE     X 

11 Sistema de Avaliação de Desempenho √ 

12 Sistema de Formação de Pessoal X 

13 Sistema de Gestão de Estagiários X 

14 Sistema de Recrutamento de Pessoal    X 

15 Sistema de Mobilidade e Gestão Previsional    X 

16 Sistema de Medicina no Trabalho    X 

17 Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho  X 

18 Sistema de Processos de Obras  √ 

19 Sistema de Execuções Fiscais √ 

20 Tratamento de Escrituras e Contratos X 

21 Sistema de Gestão de Contra-Ordenações  X 

22 Sistema de Gestão Documental √ 

23 Sistema de Tratamento de Actas   X 

24 Sistema de Gestão de Água  √ 

25 Aplicação de Administração da AIRC  √ 

26 Gestão de Parque Informático     X 

27 Agente de Comunicações Externas  X 
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III. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ACTIVIDADES, DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E 

INFRACÇÕES CONEXAS, DA CATEGORIA E DA FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS 

MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS 

A. Identificação das áreas de risco ou de potencial risco 

No decorrer do processo de elaboração do seu Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas, o Município da Ribeira Grande identificou seis 

áreas de risco ou com potencial risco de corrupção e infracções conexas, designadamente:  

1. Contratação Pública;  

2. Concessão de Benefícios Públicos;  

3. Gestão de Recursos Humanos;  

4. Gestão Financeira;  

5. Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação;  

6. Fiscalização de Regulamentos e Posturas Municipais. 

 

Nos quadros do ponto B encontram-se identificados os riscos, bem como as medidas para a sua 

minimização ou eliminação. Com este plano o Município está a contribuir para uma cultura de 

exigência de transparência e igualdade de tratamento, tanto do lado dos munícipes como pela 

parte dos órgãos, agentes e funcionários. 
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B. Identificação dos potenciais riscos de corrupção e infracções conexas, por área 

1. Contratação Pública 

  
Unidade 
Orgânica 

Subunidade Orgânica Riscos Identificados 
Frequência do Risco: 

Medidas Propostas Identificação dos Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

1 

Divisão 
Administrativa e 

Financeira 

Contabilidade e 
Aprovisionamento 

Inexistência de um sistema estruturado 
de avaliação das necessidades de 
contratação pública por parte dos serviços 
do município. 

  X 

    

Planear todas as iniciativas municipais 
por parte dos serviços do município.  
Criar uma ficha de actividade com toda a 
informação física, financeira e processual. 

Divisão Administrativa e 
Financeira 

2 

Deficiente planeamento dos 
procedimentos, o qual coloca em causa 
que sejam assegurados os prazos 
razoáveis para o seu desenvolvimento, 
bem como o cumprimento dos requisitos 
legais. 

    X 

  

Difundir a informação de uma forma 
clara sobre as instruções que regulam os 
procedimentos de contratação pública, 
em todas as suas fases. 

3 
Deficiências na elaboração do projecto, 

no planeamento e na programação de 
obras por empreitada. 

    X 

  

Criar um cadastro de projectos de 
obras de empreitada com toda a 
informação relevante para o seu 
controlo. 

4 
Elaboração de peças procedimentais 

com requisitos passíveis de privilegiar ou 
excluir terminadas entidades. 

    X 

  

Garantir que as cláusulas contratuais 
definidas são legais e que o seu 
clausulado é claro e rigoroso, não 
existindo erros, ambiguidades, lacunas 
ou omissões. 
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o cumprimento 
destes requisitos.4 

5 
Inexistência, ou existência deficiente, de 

rotatividade dos elementos que integram 
o júri. 

  X   

  

Não designar os mesmos elementos, 
de forma reiterada, para os júris, dentro 
das disponibilidades dos recursos 
humanos disponíveis para as 
especificações concursais. 
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o cumprimento 
deste requisito. 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade Orgânica Riscos Identificados 
Frequência do Risco: 

Medidas Propostas Identificação dos Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

6 
Participação dos mesmos intervenientes 

nos procedimentos pré-contratuais e 
redacção dos contratos. 

  X   

  

Implementar a segregação de funções, 
sempre que possível, atendendo aos 
recursos humanos disponíveis para as 
especificações concursais. 
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o cumprimento 
deste requisito. 

7 

Deficiente controlo de execução física e 
financeira de contratos de aquisição de 
bens e serviços e de obras por 
empreitada. 

  

  X 

  

Exigir a entrega de comprovativos de 
controlo de recepção/execução de bens, 
serviços e empreitadas, juntando a 
respectiva documentação ao processo 
de pagamento.  
Implementar a funcionalidade de gestão 
de contratos disponibilizada pela 
Software house (OAD/GES/SCE/SCA). 
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o cumprimento 
destes requisitos. 

8 
Deficiente controlo de execução de 

gestão de stocks, recepção e 
armazenagem de bens e produtos. 

  X     

Redefinir a actual gestão de stocks. 
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o controlo der 
gestão de existências. 

9 
Inexistência de controlo de acesso aos 

lugares de armazenagem. 
  X     

Redefinir as regras de acesso ao 
armazém. Implementar um sistema de 
controlo interno que garanta o controlo 
da gestão de existências. 

10 
Indefinição dos fluxos/workflow de 

informação e de tramitação processual 
entre os serviços do município. 

  X   

  

Disponibilizar em forma gráfica os 
fluxos de informação para uma melhor 
interpretação e aplicação dos serviços 
municipais.  
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta a definição dos 
processos internos subjacentes à 
contratação pública.  
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2. Concessão de Benefícios Públicos 

  Unidade Orgânica 
Subunidade 

Orgânica 
Riscos Identificados 

Frequência do Risco: 
Medidas Propostas 

Identificação dos 
Responsáveis Muito 

Frequente 
Frequente 

Pouco 
Frequente 

Inexistente 

1 

Gabinete de Apoio, 
Comunicação e 

Protocolo 
- 

Deficiências na celebração de 
protocolos ou contratos  com entidades 
beneficiárias por forma a garantir a 
aplicação regular do benefício (contrato, 
protocolo, etc.) 

    X   

Criar uma base de dados para controlo 
dos Protocolos/Contratos celebrados para 
concessão de benefícios públicos.  
Difundir a informação de uma forma clara 
sobre as instruções/procedimentos que 
regulem os procedimentos de concessão 
de benefícios públicos. 
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o cumprimento do 
regulamento interno. 

Gabinete de Apoio, 
Comunicação e Protocolo 

2 
Inexistência de instrumentos que 

garantam a utilização adequada do 
subsídio por parte dos beneficiários. 

    X 

  

Criar uma checklist que permita verificar 
a entrega, ou não, dos documentos 
exigidos pelo Regulamento. 
Implementar um relatório de avaliação da 
atribuição do apoio/subsídio.  
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o cumprimento do 
regulamento interno 

3 
Subjectividade nos critérios de 

atribuição de benefícios em algumas das 
áreas abrangidas. 

  X     

Definir todos os critérios para atribuição 
de qualquer tipo de subsidio.  
Criar uma base de dados que apresente 
todos os subsídios atribuídos. 

4 
Não verificação de existência de 

dotação orçamental antes da decisão final 
    X 

  

Instituir o cabimento prévio como 
condição para a aprovação da concessão 
de benefícios pelo órgão competente. 
Implementar um sistema de controlo 
interno que garanta o cumprimento deste 
requisito. 

5 

Não detecção e consequente não 
aplicação de “sanções” quando há 
incumprimento ou cumprimento por 
parte do beneficiário. Detectam e caso 
não cumpram não lhes é atribuído o 
subsídio, e nos novos protocolos vão por 
mesmo uma cláusula com esses casos. 

    X 

  

Estabelecer consequências pelo 
incumprimento ou pelo cumprimento 
defeituoso por parte dos beneficiários, 
nomeadamente a devolução da quantia 
entregue ou do benefício recebido. 
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  Unidade Orgânica 
Subunidade 

Orgânica 
Riscos Identificados 

Frequência do Risco: 
Medidas Propostas 

Identificação dos 
Responsáveis Muito 

Frequente 
Frequente 

Pouco 
Frequente 

Inexistente 

6 

Inexistência de declarações de 
interesses privados dos funcionários 
envolvidos nos processos de concessão 
de benefícios. 

X   

    

Exigir a entrega das declarações de 
interesses por parte dos elementos 
envolvidos no processo de concessão de 
benefícios. 

 

 

3. Gestão de Recursos Humanos 

  Unidade Orgânica Subunidade Orgânica Riscos Identificados 
Frequência do Risco: 

Medidas Propostas Identificação dos Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

1 

Divisão Administrativa e 
Financeira 

  

Debilidade no controlo de 
assiduidade no pessoal 
operacional em algumas áreas 
do concelho em virtude de 
não terem acesso ao controlo 
biométrico. 

X   

    

Implementar um sistema de 
controlo de assiduidade mais fiável 
para o pessoal operacional em áreas 
especificas do concelho. 

Divisão Administrativa e 
Financeira 

2 
Inexistência de um 

regulamento de horário. 
X   

    

Elaborar um regulamento de 
horário. 

3 

Ausência de mecanismos 
que obriguem a rotatividade 
dos elementos integrantes dos 
júris dos concursos efectuados 

  X   

  

Criar regras de rotatividade dos 
elementos que compõem os júris de 
concurso, de forma a assegurar que 
as decisões ou as propostas de 
decisão não fiquem, por regra, 
concentradas nos mesmos 
trabalhadores, dirigentes, ou eleitos. 

4 

Utilização do recurso a 
trabalho extraordinário como 
forma de suprir necessidades 
permanentes dos serviços. 

    X 

  

Elaborar orientações no sentido da 
não utilização do trabalho 
extraordinário como forma de suprir 
necessidades permanentes dos 
serviços. 
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4. Gestão Financeira 

  Unidade Orgânica Subunidade Orgânica Riscos Identificados 
Frequência do Risco: 

Medidas Propostas Identificação dos Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

Receita 

1 

Divisão de Águas, Ambiente, 
Serviços Urbanos e Equipamentos 

Municipais 
Facturação e Leitura 

Inexistência de controlo 
sobre as cobrança efectuadas 
no domicilio pelos cobradores. 

      X 
Implementar uma solução de 

controlo de receita  liquidada. 
Implementar um sistema de 
controlo interno que garanta o 
cumprimento destes requisitos. 

Facturação e Leitura 

2 

Deficiente controlo dos 
valores cobrados pelos 
cobradores e os entregues nas 
instituições bancárias, face aos 
recibos emitidos. 

      X 

Despesa 

1 

Divisão Administrativa e 
Financeira 

Contabilidade e 
Aprovisionamento 

Inexistência de cabimento 
prévio na respectiva dotação 
orçamental para a assunção de 
despesas. 

    X   

Planear todas as iniciativas 
municipais por parte dos serviços 
do município.  
Criar uma ficha de actividade com 
toda a informação física, financeira 
e processual. 

Divisão Administrativa e 
Financeira 

2 
Inadequada classificação 

económica da despesa. 
    X   

Implementar auditorias internas 
de conformidade, por amostragem. 

3 
Modificações orçamentais 

frequentes e pouco 
fundamentadas. 

  X     

Instituir o cabimento prévio de 
valores estimados como condição 
para a aprovação do procedimento 
do âmbito do CCP. 
Instituir o cabimento prévio de 
valores anuais estimados como 
condição para a aprovação de 
despesas de funcionamento e 
gestão corrente, que não se 
encontrem no âmbito do CCP.  
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  Unidade Orgânica Subunidade Orgânica Riscos Identificados 
Frequência do Risco: 

Medidas Propostas Identificação dos Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

Implementar um sistema de 
controlo interno que garanta o 
cumprimento destes requisitos. 

4 

Inexistência de validação da 
publicitação  da adjudicação 
dos procedimentos no âmbito 
do CCP, quando tal seja 
obrigatório no Portal dos 
Contratos Públicos 
(base.gov.pt). 

X       

Verificação na página do 
base.gov se adjudicação foi 
publicitada e aposição  de 
evidência na factura ou Ordem de 
Pagamento. 
Implementar um sistema de 
controlo interno que garanta o 
cumprimento deste requisito. 

5 
Inexistência de mecanismos 

de conferência de certidões de 
não divida. 

  X 

    

Actualizar os registos na 
aplicação de suporte à área 
financeira (SCA). 
Activar parâmetro de alerta e 
controlo da aplicação de suporte à 
área financeira (SCA). 

Tesouraria 

6 

Divisão Administrativa e 
Financeira 

Tesouraria 

Inexistência de mecanismos 
de orçamentação e 
planeamento de recursos 
monetários (tesouraria). 

    

  

X 

Elaborar mensalmente o 
Orçamento de Tesouraria. 
Elaborar Plano de Pagamentos com 
base no Orçamento de Tesouraria 
mensal. Divisão Administrativa e 

Financeira 
Tesouraria 

7 
Deficiente emissão e 

preenchimento de cheques. 
    

  

X 
Implementação do sistema de 

transferências electrónicas para 
fornecedores. 
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  Unidade Orgânica Subunidade Orgânica Riscos Identificados 
Frequência do Risco: 

Medidas Propostas Identificação dos Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

8 
Deficiente controlo dos 

valores cobrados nos 
equipamentos municipais. 

X   

    

Implementar uma solução de 
controlo de receita  liquidada nos 
equipamentos municipais. 

9 

Inexistência de um seguro 
de valores para o Funcionário 
que transporta os valores para 
depositar nos bancos. 

X   

    

Adquirir um seguro de valores 
para o funcionário que transporta 
os valores para depositar nos 
bancos. 

10 
Inexistência de controlo de 

acesso  ao cofre .   
X   

    

Definir regras de acesso ao cofre. 
Implementar um sistema de 
controlo interno que garanta o 
cumprimento destes requisitos. 

11 

Inexistência de mecanismos 
de controlo pelos fundos, 
montantes e documentos 
entregues à guarda do 
tesoureiro. 

X   

    

Planear e executar todos os 
procedimentos associados ao 
controlo dos  fundos, montantes e 
documentos entregues à guarda 
do tesoureiro. 
Implementar um sistema de 
controlo interno que garanta o 
cumprimento destes requisitos. 
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5. Regime Jurídico de Urbanização e da Edificação 

  
Unidade 
Orgânica 

Subunidade Orgânica Riscos Identificados 
Frequência do Risco: 

Medidas Propostas Identificação dos Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

1 

Divisão de 
Obras e 

Urbanismo 
Obras Particulares 

Inexistência de nomeação do Gestor de 
Procedimento. 

    

  

X 

Nomear um Gestor de 
Procedimento dando 
cumprimento ao normativo legal 
em vigor. 

Divisão de Obras e Urbanismo 

2 
Deficiente instrução e controlo dos processos de 

urbanismo e edificação (obras particulares). 
    X 

  

Monitorizar e controlar os 
processos recebidos.  
Ajustar as minutas de 
requerimento de acordo com o 
normativo legal em vigor. 

3 
Indefinição dos fluxos/workflow de informação e de 

tramitação processual entre os serviços do município. 
X     

  

Disponibilizar em forma gráfica 
os fluxos de informação para uma 
melhor interpretação e aplicação 
dos serviços municipais.  
Implementar um sistema de 
controlo interno que garanta a 
definição dos processos internos 
subjacentes ao de urbanismo e 
edificação (obras particulares). 

5 
Inexistência de controlo de acesso ao arquivo de 

obras particulares, sendo este partilhado com todos os 
serviços do município. 

  X 

    

Definir regras de acesso e 
manuseamento dos elementos 
que constam no arquivo 
municipal. Implementar um 
sistema de gestão documental. 

6 
Inexistência de comunicação com os serviços do 

Estado, nomeadamente, com o serviço de finanças e 
conservatória. 

X   

    

Definir regras de comunicação e 
envio de informação para os 
serviços do Estado. 
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6. Fiscalização de Regulamentos e Posturas Municipais 

  
Unidade 
Orgânica 

Subunidade  
Orgânica 

Riscos Identificados 

Frequência do Risco: 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

Fiscalização de Obras Particulares 

1 

Divisão Obras e 
Urbanismo 

  

Ineficiente definição de responsabilidades e  
procedimentos para execução da fiscalização 
de obras particulares. 

X   

    

Definir responsabilidades e  
procedimentos para execução da 
fiscalização. 

Divisão Obras e Urbanismo  

2 
Inexistência de reuniões com o executivo 

para delinear estratégias. 
X   

    

Planear reuniões com o executivo para 
delinear estratégias de fiscalização. 

3 
Inexistência de controlo sobre o prazo 

limite das licenças de construção. 
X     

  

Controlar as licenças de construção 
caducadas através da utilização do sistema 
de gestão de processos de obras particulares 
disponibilizada pela Software house (SPO).  
Formar os recursos humanos responsáveis 
pela execução de actividades de fiscalização. 

4 
Inexistência de controlo sobre a execução 

de obras clandestinas. 
X     

  

Definir responsabilidades e procedimentos 
para execução da fiscalização de obras 
clandestinas. 

Fiscalização Municipal 

1 
Divisão 

Administrativa 
e Financeira 

Património e 
Fiscalização 
Municipal 

Ineficiente definição de responsabilidades e  
procedimentos para execução da fiscalização 
municipal. 

X   

    

Definir responsabilidades e procedimentos 
para execução da fiscalização municipal. 

Divisão Administrativa e 
Financeira 

Património e Fiscalização 
Municipal 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade  
Orgânica 

Riscos Identificados 

Frequência do Risco: 

Medidas Propostas 
Identificação dos 

Responsáveis Muito 
Frequente 

Frequente 
Pouco 

Frequente 
Inexistente 

2 
Inexistência de reuniões com o executivo 

para delinear estratégias. 
X   

    

Planear reuniões com o executivo para 
delinear estratégias de fiscalização. 

3 
Inexistência de controlo dos licenciamentos 

ou situações ilegais na ocupação da via 
pública e publicidade. 

X   

    

Definir responsabilidades e procedimentos 
para a fiscalização municipal. 
Implementar um sistema de controlo interno 
que garanta o cumprimento destes 
requisitos. 

4 
Deficiente e inexistente instrução de 

processos de contra-ordenação. 
  X 

    

Definir responsabilidades e procedimentos 
para a instrução de processos de contra-
ordenação. 
Implementar um sistema de controlo interno 
que garanta o cumprimento destes 
requisitos. 

5 
Inexistência de conhecimento da 

conclusão do processo. 
  X 

    

Disponibilizar o resultado do processo aos 
Fiscais. 
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IV. IMPLEMENTAÇÃO, CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas pretende dotar os 

colaboradores do Município de competências acrescidas quanto ao conhecimento da 

temática da prevenção da corrupção e riscos conexos, pelo que numa primeira fase 

pretende-se a sensibilização através de acções formativas e de informação e uma outra em 

que se identificam medidas e acções concretas de prevenção da corrupção e riscos 

conexos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Modelo de Prevenção do Plano 

 

Para controlo e monitorização do plano será nomeada Comissão de Monitorização do 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas a qual será composta no 

mínimo por três elementos do município ou contratada, nos mesmos termos, em 

outsourcing. 

A Comissão de Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções 

Conexas que terá várias acções de acompanhamento e monitorização para que as 

principais medidas específicas que constam deste Plano se concretizem em efectivos 

processos de melhoria. 

"Actividades de controlo – políticas e procedimentos são estabelecidos 

e implementados para assegurar que as respostas aos riscos sejam 

executadas com eficácia”

"Monitorização – a integridade da gestão de riscos corporativos é 

monitorizada e são feitas as modificações necessárias. A monitorização 

é realizado através de actividades de gestão contínuas ou avaliações 

independentes ou de ambas as formas”

COSO II, publicado em 2004

"Resposta ao risco – a administração escolhe as respostas aos riscos - 

evitando, aceitando, reduzindo ou compartilhando – desenvolvendo 

uma série de medidas para alinhar os riscos com a tolerância e com a 

apetência ao risco”
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Assim, no que respeita a medidas genéricas e transversais a todos os colaboradores e serviços, constatam-se as seguintes necessidades a 

desenvolver em 2011 e 2012:  

  Plano de Acções Data de Inicio Data de Fim Observações 

1 Implementação de um novo modelo de Contratação Pública (DL 18/2008 de 29/01) 01-03-2011 31-12-2011 
Esta acção irá dar resposta a diversas 
medidas identificadas na área: 1 - 
Contratação Pública 

2 
Redefinição do  modelo de gestão de stocks que permita controlar todos os consumos 

efectuados, bem como evidenciar o destino dos mesmos. (GES/SCC) 
01-01-2011 31-12-2011 

Esta acção irá dar resposta a diversas 
medidas identificadas nas áreas: 1 - 
Contratação Pública e 4 - Gestão Financeira 

3 Elaboração e implementação da Norma de Controlo Interno 01-04-2011 31-12-2011 
Esta acção irá dar resposta a diversas 
medidas identificadas nas seis áreas. 

4 
Implementação de um novo modelo de gestão processos de Obras Particulares (Lei 

60/2007 de 04/09) 
01-04-2011 31-12-2011 

Esta acção irá dar resposta a diversas 
medidas identificadas nas áreas: 5 -  Regime 
Jurídico de Urbanização e da Edificação e 6 
- Fiscalização 

5 Implementação de um novo modelo de Fiscalização 01-02-2011 31-12-2011 
Esta acção irá dar resposta a diversas 
medidas identificadas na área: 6 - 
Fiscalização 

6 Revisão de todos os regulamentos municipais 01-02-2011 31-12-2011 
Esta acção irá dar resposta a diversas 
medidas identificadas nas seis áreas. 
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FONTES 

Ministério da Justiça, Edição do Gabinete para as Relações Internacionais, Prevenir a 

Corrupção - Um guia explicativo sobre a Corrupção e Crimes Conexos, Lisboa, Janeiro de 

2007; 

Commission, C. o. S. O. o. t. T., COSO Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura 

Integrada, 2007; 

 

 



Município de Ribeira Grande 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas 

 

Edição: 0.1/JAN/ 2011      Página 40 de 40 

SIGLAS 

AIRC - Associação de Informática da Região Centro 

CCP – Código dos Contratos Públicos 

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção  

DL – Decreto-Lei 

ERP – Enterprise Resource Planning 

GCP – Gestão de Contratação Pública 

GES – Sistema de Gestão de Stocks 

OAD – Obras por Administração Directa 

POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

SCA – Sistema de Contabilidade Autárquica 

SCC – Sistema de Contabilidade de Custos 

SCE – Sistema de Controlo de Empreitadas 

SGT – Sistema de Gestão de Tesouraria 

SPO - Sistema de Processos de Obras 

TAX – Sistema de Taxas e Licenças   


