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A
1-INTRODUÇÃO

A Lei n° 54/2008, de 4 de Setembro institui o Conselho de Prevenção da

Corrupção (CPC), com a natureza de entidade administrativa

independente e funcionamento no âmbito do Tribunal de Contas.

Nos termos do artigo 2 daquela Lei n° 54/2008, a actividade do CPC está

orientada para a prevenção da corrupção, prescrevendo o artigo 9° um

dever de colaboração com o CPC que abrange as entidades públicas, os

organismos, serviços e agentes da Administração Central, Regional e

Local, bem como as entidades do sector público empresarial.

Nesta medida, está a Câmara Municipal de Nordeste sujeita a este

especial dever de colaboração, enquanto órgão executivo do Município de

Nordeste.

A Recomendação n° 1/2009, do CPC, publicada no Diário da República, II

Série, de 22 de Junho e disponível no site do Tribunal de Contas em

www.tcontas. t impõe aos órgãos máximos das “entidades gestoras de

dinheiros, valores ou património públicos”, o dever de elaboração de planos

de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas, no prazo de 90

dias.
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Por Deliberação tomada no dia 1 de Outubri de ~ ~‘,

www.tcontas. t o CPC deliberou prorrogar o prazo de apresentação de

tais planos até ao dia 31 de Dezembro de 2009.

Uma vez elaborado o plano de gestão de riscos de corrupção e infracções

conexas, este deve ser remetido ao CPC e aos órgãos de superintendência,

tutela e controlo, cf. o ponto 1.2 da Recomendação n° 1/2009, acima

mencionada.

II-. EXTENSÃO, ÂMBITO E OBJECTIVOS DE APLICAÇÃO DO

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E

INFRACÇÕES CONEXAS

O plano de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas, adiante

designado por Plano, aplica-se apenas à Câmara Municipal de Nordeste e

às suas actividades, pese embora as relações existentes com as empresas

municipais, tal como se encontram recortadas na Lei ri0 53-F/2006, de 29

de Dezembro.
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O Plano aplica-se aos titulares dos gãos autárquicos — Assembleia

Municipal e Câmara Municipal — pe oal diri e, trabalhadores em

funções públicas, colaboradores bem como aos membros dos Gabinetes

de apoio ao Presidente da Câmara Municipal e Vereadores.

O Plano abrange cinco áreas:

• Contratação pública

• Concessão de benefícios e apoios

• Licenciamento

• Fiscalização

• Gestão financeira

O Plano visa prosseguir os seguintes objectivos que se inscrevem num

desiderato geral de prevenção da ocorrência de factos de corrupção activa

ou passiva e de infracções conexas:

i) Identificação das áreas de risco de corrupção e de infracções

conexas;

ii) Estabelecimento de medidas de prevenção ou de correcção de actos

de corrupção;



iii)Definição dos responsáveis pel aplicação e

Plano.



III - COMPROMISSO

Os titulares dos órgãos autárquicos — Assembleia Municipal e Câmara

Municipal — pessoal dirigente, trabalhadores em funções públicas,

colaboradores bem como os membros dos Gabinetes de apoio ao

Presidente da Câmara Municipal e Vereadores devem actuar no estrito

cumprimento de princípios e valores éticos, a saber

• Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse

público que se pretende atingir;

• Comportamento profissional;

• Consideração ética nas acções;

• Responsabilidade social;

• Não exercício de actividades externas que possam interferir com o

desempenho das suas funções no Município ou criar situações de

conflitos de interesses;

• Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de

decisões;

• Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das

orientações internas e das disposições regulamentares;

• Manutenção da mais estrita isenção e objectividade;

• Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação;



• Publicitação das deliberações muni ais e ecisões

membros dos órgãos;

• Igualdade no fratamento e não discriminação;

• Declaração de qualquer presente ou benefício que possam

influenciar a imparcialidade com que exercem as suas funções.
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IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONS

Câmara Municipal

1. Gabinete de Apoio ao Presidente: -

2. Serviço Municipal de Protecção Civil: -

3. Serviços de Acção Social e Cultural: -

4. Divisão de Obras e Urbanismo: -

A
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5. Divisão Administrativa e Financeira: Natália da Conceição

Rego Borges - Chefe de Divisão.



V - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁR AS D

Identificam-se as áreas de risco, tendo em consideração as

Recomendações do CPC, os relatórios emitidos por entidades externas ao

Município - Tribunal de Contas e Inspecção Administrativa Regional - e

a avaliação e ponderação efectuada pela Câmara Municipal para a

elaboração deste Plano.

As áreas de risco identificadas são as seguintes:

• Contratação pública

. Concessão de benefícios e apoios

. Licenciamento

• Fiscalização

• Gestão Financeira

1. Aspectos gerais

i) Não existe um código de conduta para os colaboradores da Câmara

Municipal de Nordeste nas áreas objecto deste Plano;
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ii) Os sistemas de informação e de contr. o interno reve ...

fragilidades;

iii) A ausência de formação dos colaboradores pode levar a um

desempenho menos adequado, com consequências ao nível do

desenrolar dos procedimentos.

2. Contratação pública

i) Os mecanismos internos de controlo hoje existentes podem não

detectar situações do tipo que o Plano visa prevenir;

ii) Ausência de verificação de eventuais impedimentos dos membros

dos “júris de procedimento”;

iii) Reduzida rotatividade dos intervenientes nos procedimentos de

contratação, muito embora possa ser explicável pelo reduzido

quadro de pessoal da Câmara Municipal;

significativos;

v) A inspecção ou avaliação dos bens e serviços adquiridos não é

efectuada, pelo menos, por dois colaboradores;

vi) Insuficiente formação ao nível da contratação pública.

iv) Reduzida monitorização dos prazos contratuais mais

3. Concessão de benefícios e apoios públicos



i) Desactualização dos regulamentos para a concessão de apoios e

benefícios públicos;

ii) Ausência de definição de procedimentos a adoptar perante as

situações de incumprimento por parte dos beneficiários destes

apoios;

iii) Insuficiente controlo da aplicação dos benefícios para os fins

para que foram concedidos

4. Fiscalização

i) Necessidade duma melhor articulação entre os fiscais da Câmara

Municipal e os seus responsáveis directos;

ii) Estabelecimento periódico de áreas críticas de fiscalização;

iii) Ausência de relatórios das actividades de fiscalização.

5. Licenciamento

i) Necessidade duma maior transparência dos processos de

licenciamento, por recurso à informatização completa de tipo de

procedimentos;



ii) O planeamento de vistorias não é

A
ito e az.

6. Gestão Financeira

i) Necessidade de um maior controlo dos compromissos assumidos e

das dotações orçamentais disponíveis;

ii) Insuficiente controlo na área de aprovisionamento quanto à gestão

de stocks, recepção e armazenamento de bens e produtos;

iii) Algumas deficiências ao nível da inventariação e avaliação dos

1’

bens.
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VI- MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTIV’ -

1. No plano geral

1. Elaboração dum código de conduta para os colaboradores, em

consonância com a Lei n° 54/2008, de 4 de Setembro, a Lei n°

58/2008, de 9 de Setembro e a Carta Ética para a Administração

Pública.

2. Compromisso da Câmara Municipal de Nordeste para com a

competência dos seus colaboradores, apostando na formação como

ferramenta essencial para a qualificação pessoal e profissional, com

base num plano de formação.

3. Implementação de soluções informáticas que garantam fiabilidade,

transparência e práticas de boa gestão associadas ao seu eficaz

controlo.

4. Adopção, por opção expressa, dum princípio de transparência —

open file — com os cidadãos, através da renovação do portal da

Câmara Municipal e da sua adopção como veículo primordial para

a comunicação e informação públicas.
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5. Disponibilização, através do por 1, de da a

carácter administrativo, nos termos da Lei de Acesso

Documentos Administrativos (Lei n°46/2007, de 24 de Agosto).

6. A prática de actos de corrupção ou de outros actos de idêntica

natureza por colaboradores da Câmara Municipal de Nordeste

deve conduzir à instauração do competente processo disciplinar e,

nos casos em que os constituam ilícito criminal, deve promover-se

a imediata queixa ao Ministério Público.

2. Contratação pública

1. Controlo e cumprimento dos prazos mais relevantes dos

procedimentos de contratação pública.

2. Adopção de procedimento e registo de eventuais impedimentos

dos membros dos “júris de procedimento”.

3. Aumento da rotatividade dos intervenientes nos procedimentos de

contratação.

4. A inspecção ou avaliação dos bens e serviços adquiridos efectuada

por, pelo menos, dois colaboradores;

5. Formação ao nível da contratação pública.

de

aos

3. Concessão de benefícios e apoios públicos
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1. Adopção de regulamentos para a concessão de apoios e benefícios

públicos, que estabeleçam:

a) O objectivo da concessão do apoio ou benefício;

b) As prioridades e critérios de selecção e concessão;

c) As consequências em caso de incumprimento por parte dos

beneficiários.

2. Adopção de mecanismos de controlo da aplicação dos benefícios

para que foram concedidos.

4. Fiscalização

1. Estabelecimento periódico de áreas críticas de fiscalização.

2. Elaboração de relatórios periódicos das actividades de fiscalização.

3. As reclamações ou denúncias dos particulares quanto a actos de

fiscalização devem ser apreciadas, não apenas pela pessoa em

causa, mas também por outro colaborador, de modo a assegurar-se

independência e objectividade no tratamento da reclamação ou

denúncia.

4. Adopção de mecanismos para melhor articulação entre os fiscais da

1
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Câmara Municipal e os seus responsáveis directos.



5. Licenciamento

1. Necessidade duma maior transparência dos processos de

licenciamento, por recurso à informatização completa de tipo de

procedimentos.

2. Definição dum adequado planeamento de vistorias.

3. Adopção de mapas de pendências de processos, por todos os

serviços municipais que emitem licenças, identificando a data de

entrada do pedido, o tipo do licenciamento, os prazos previstos e

realizados, o estado do processo, a última diligência realizada e

data da decisão final.

4. Elaboração de relatório anual das reclamações apresentadas por

tipo, frequência e resultado da decisão.

6. Gestão Financeira

1. Garantir uma maior responsabiização pelo cumprimento das

normas financeiras.

2. Adopção de mapas para optimização dos recursos, procurando um

uso eficiente e económico dos mesmos, com vista a obter o

cumprimento dos objectivos.
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3. VII - ESTRATÉGIA PARA A IMPLE AÇAO

GESTÃO DO PLANO

O sucesso deste Plano depende, essencialmente, do envolvimento de

todos os colaboradores da Câmara Municipal de Nordeste na sua

aplicação.

Nesta medida, para a Câmara Municipal de Nordeste, é primordial a

divulgação deste Plano por todos os seus colaboradores e a realização

dum conjunto de acções de divulgação e de formação especificamente na

área do combate à corrupção e infracções conexas.

O Plano será implementado num horizonte temporal de 12 meses — até 31

de Dezembro de 2010 — findo o qual os serviços responsáveis deverão

elaborar um relatório sobre a execução operada e os resultados obtidos,

de acordo com o anexo 1.

Não obstante, adiante se indicarem os responsáveis pela implementação,

execução e avaliação do Plano, a verdade é que, em última instância, tal

responsabilidade está cometida à Câmara Municipal e ao Presidente da

Câmara Municipal, nos termos da Lei n°169/99, de 18 de Setembro.

Responsável na área da contratação pública



Vereador Vítor Lima e a chefe de divisão administrativa e

Natália da Conceição Rego Borges

Responsável na área da concessão de benefícios e apoios

Vereador Vítor Lima e a chefe de divisão administrativa e financeira

Natália da Conceição Rego Borges

Responsável na área da Licenciamento

Vereador Vítor Lima e a chefe de divisão administrativa e financeira

Natália da Conceição Rego Borges

Responsável na área da Fiscalização

Vereador Vítor Lima e a chefe de divisão administrativa a financeira

Natália da Conceição Rego Borges

Decorre da Recomendação n° 1/2009 do CPC que a Câmara Municipal de

Nordeste deverá efectuar um relatório anual sobre a execução do Plano, o

qual deverá ser remetido ao CPC, bem como aos órgãos de

superintendência e tutela.



Assim, o Gabinete do Presidente da Câmara Municipal

recolha dos relatórios parciais de execução, para elaboração do

mencionado relatório.

O relatório anual da execução do Plano é enviado ao Conselho de

Prevenção da Corrupção, ao Tribunal de Contas, à Inspecção-Geral de

Finanças e à Inspecção Administrativa Regional.

O relatório anual da execução do Plano é publicitado no portal da

Câmara Municipal de Nordeste.
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ANEXO 1

Relatório e execução anual do Plano de Gestão de Risco de

Corrupção e Infracções Conexas

da Câmara Municipal de Nordeste

Identificação do Serviço

Descrição das medidas adoptadas

Medidas

adoptadas

Data da

elaboração

Data da Resultados Observações

adopção obtidos


