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INTRODUÇÃO

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.° 54/2008, de
4 de setembro, é uma entidade administrativa independente, que funciona junto
do Tribunal de Contas, e desenvolve uma atividade de âmbito nacional no
domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de
julho de 2009, sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações
conexas”, nos termos da qual ((Os órgãos máximos das entidades gestoras de
dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem,
no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos e infrações conexas.»

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, do Município
de Nordeste, foi aprovado em reunião do órgão executivo de 28 de dezembro
de 2009.

De acordo com referidas recomendações do Conselho de Prevenção da
Corrupção, no ponto 1.1, alínea d) deverá ser elaborado anualmente um
relatório sobre a execução do plano.
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Relatório Anual da Execução do Pano de Prevençao de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE GESTÃO DE RISCO V
DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE

NORDESTE

(Ano 2018)

Medidas Adotadas. Resultados Obtidos Observá ÕeS
1. Elaboração de um código de Foi elaborado e

conduta para os colaboradores, aprovado o código de
em consonância com a Lei n° ética e conduta da
54/2008, de 4 de setembro, a Lei Câmara Municipal de
no 58/2008, de 9 de setembro e a Nordeste, em reunião
Carta Etica para a Administração de Câmara em 12 de
Pública. outubro de 2015.

2. Compromisso da Câmara Foi elaborado um
Municipal de Nordeste para com plano de formação no
a competência dos seus ano de 2018 para a
colaboradores, apostando na qualificação pessoal
formação como ferramenta e profissional dos
essencial para a qualificação colaboradores, tendo
pessoal e profissional, com base sido concretizado.
num plano de formação. _______

3. Implementação de soluções No âmbito desta Ver ponto 5.1.
informáticas que garantam medida encontram-se Cumprido.
fiabilidade, transparência e implementadas
práticas de boa gestão algumas soluções
associadas ao seu eficaz informáticas.
controlo.

4. Adoção, por opção expressa, Disponibilização de
dum princípio de transparência — formulários,
open file — com os cidadãos, requerimentos,
através da renovação do portal impressos e outros
da Câmara Municipal e da sua documentos
adoção como veículo primordial disponíveis on-line,
para a comunicação e através do site da
informação pública, autarquia.

5. Disponibilização, através do No portal da
portal, de toda a informação de autarquia
carácter administrativo, nos disponibiliza-se toda
termos da Lei de Acesso aos a informação nos
Documentos Administrativos (Lei termos da Lei.
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Cumprido.

Cumprido.

Cumprido.

Cumprido.
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no 46/2007, de 24 de agosto). / Li’
6. A prática de atos de corrupção ou No período em Cumprido.

de outros atos de idêntica análise não foram
natureza por colaboradores da detetados atos de
Câmara Municipal de Nordeste corrupção por
deve conduzirá instauração do colaboradores da
competente processo disciplinar Câmara Municipal de
e, nos casos em que os Nordeste.
constituam ilícito criminal, deve
promover-se a imediata queixa
ao_Ministério_Público.

Identificação do serviço: Divisão Administrativa e Financeira

Descrição das medidas adotadas:

1. Plano Geral

2. Contratação Pública

Medidas Adotadas RésuItados~Obtidos Observa ões
1. Controlo e cumprimento Foram cumpridos os

dos prazos mais prazos mais relevantes Se
relevantes dos contratação pública.
procedimentos de
contratação pública.

2. Adoção de procedimento No período em análise n~•
e registo de eventuais foram registados eventuais
impedimentos dos impedimentos dos
membros dos “júris de membros dos júris.
procedimento”. Em cada procedimerit.

que obriga a constituiçã.
de júri, o mesmo é
obrigado a declarar a
inexistência de conflite Se
interesses.

3. Aumento da rotatividade Devido ao número
dos intervenientes nos reduzido de intervenientes
procedimentos de nos procedimentos Se
contratação. contratação pública, a

rotatividade tem pouca
expressão.

4. A inspeção •u avaliaçã. Pevido à pequena 1 Cumprido.

Cumprido.

Cumprido.

Cumprido.
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dos bens e serviços dimensão do Município e
adquiridos efetuada por, aos constrangimentos na
pelo menos, dois admissão de pessoal, tem
colaboradores. sido possível concretizar

esta medida, com algumas
limitações. No entanto,
abriu-se um procedimento
para contratação de mais
um colaborador para esta
área.

5. Formação ao nível da No ano em causa houve Cumprido.
contratação pública, frequência de formações

na área da contratação
pública.

3. Concessão de Benefícios e Apoios Públicos

Medidas Adotadas Resultados Obtidos Observações
1. Adoção de regulamentos Os regulamentos em

para a concessão de causa encontram em
apoios e benefícios conformidade com o
públicos, que estabeleçam: estabelecido.
a) O objetivo da concessão
do apoio ou benefício;
b) As prioridades e critérios
de seleção e concessão;
c) As consequências em
caso de incumprimento por
parte dos beneficiários.

2. Adoção de mecanismos de Os regulamentos em
controlo da aplicação dos causa encontram-se
benefícios para que foram em conformidade
concedidos. com o estabelecido.

Cumprido.

Cumprido.

4. Fiscalização

Medidas Adotadas Resultados Obtidos
1. Estabelecimento No decurso do

Observa ões
Contudo a
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periódico de áreas período em análise fiscalização foi
críticas de fiscalização, não se registaram sempre informada

áreas críticas de de todas as
fiscalização, situações objeto da

sua intervenção.
Cumprido.

2. Elaboração de Foram elaborados Cumprido.
relatórios periódicos relatórios quinzenais
das atividades de sobre as atividades
fiscalização, da fiscalização.

3. As reclamações ou As situações em Cumprido.
denúncias dos causa foram
particulares quanto a apreciadas não só
atos de fiscalização pela fiscalização
devem ser apreciadas, mas também por
não apenas pela outros colaboradores
pessoa em causa, mas autorizados a se
também por outro pronunciarem sobre
colaborador, de modo as matérias em
a assegurar-se causa.
independência e
objetividade no
tratamento da
reclamação ou
denúncia.

4. Adoção de O Fiscal Municipal Cumprido.
mecanismos para reúne-se
melhor articulação semanalmente com
entre os fiscais da o seu responsável
Câmara Municipal e os direto.
seus responsáveis
diretos.

5. Licenciamento

Medidas Adotadas Resultados Obtidas Observa ões
1. Necessidade de uma Encontra-se Cumprido.

maior transparência implementada a
dos processos de informatização
licenciamento, por completa de tipo de
recurso à procedimento
informatiza ão referente a rocessos
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completa de tipo de
procedimentos.

LGàstãoFinánceirá

Plano de Prevenção de R scos de Corrupçãc

de licenciamento
através do GSP.

)

o

(
2. Definição de um Através do sistema Cumprido.

adequado planeamento informático
de vistorias, designado por GSP,

é feito o adequado
planeamento de
vistorias.

3. Adoção de mapas de A partir do sistema Cumprido.
pendências de informático GSP, são
processos, por todos os emitidos os mapas
serviços municipais que referidos neste ponto.
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 No período em Cumprido.
anual das reclamações análise, não houve
apresentadas por tipo, reclamações no
frequência e resultado âmbito do
da decisão. licenciamento.

Medidas Adotadas - Resultados Obtidos. Observa ões
Cumprido.1. Garantir uma maior Garante-se uma maior

responsabilização pelo responsabilização pelo cumprimento
cumprimento das das normas financeiras, através da
normas financeiras, distribuição pelos intervenientes nesta

área, das atualizações que vão
surgindo na legislação que rege a
matéria, pela distribuição de ordens de
serviço, bem como pelas normas
definidas no regulamento do controlo
interno.

2. Adoção de mapas Cada vez mais se recorre à Cumprido.
para otimização dos elaboração de mapas para se
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Plano de Prevençao de Riscos e orrupça

Nordeste, 13 de fevereiro de 2019.
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- - recursos, procurando

um uso eficiente e
económico dos
mesmos, com vista a
obter o cumprimento
dos objetivos.

/proceder à análise e controlo da
gestão financeira do município.
E em virtude de o município se
encontrar em desequilíbrio financeiro,
mensalmente para além de inúmeros
mapas preenchidos e enviados à
DGAL, também se procedeu à
elaboração de relatórios trimestrais de
cumprimento do Plano de Ajustamento
Financeiro aprovado.
E a partir do 3.° trimestre do ano em
causa, após a aprovação pelo Tribunal
de Contas do empréstimo FAM,
passou-se a efetuar relatórios
trimestrais relativos ao Programa de
Ajustamento Municipal.


