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ANEXO 1: Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Estatuto do Direito de 

Oposição 

 

EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  LLEEGGAALL  

O Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei 24/98, de 26 de maio, assegura às minorias o direito de 

constituir e exercer uma oposição democrática junto dos órgãos das autarquias locais de natureza 

representativa. O diploma desenvolve e aprofunda o preceito constitucional do direito de oposição 

democrática consagrado no n.º 2 do artigo 114.º da Constituição da República Portuguesa. 

Tendo em consideração o explanado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, devem os órgãos 

executivos das autarquias locais elaborar relatórios de avaliação do grau de observância dos direitos e 

garantias da oposição, estabelecidos no mesmo diploma  

De acordo com a alínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal dar cumprimento ao Estatuto do 

Direito da Oposição.  

OOPPOOSSIIÇÇÃÃOO,,  DDIIRREEIITTOOSS  EE  TTIITTUULLAARRIIDDAADDEE  

Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações 

políticas dos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, sendo que o direito ao seu exercício 

integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na Lei. 

No que respeita aos municípios, os titulares do direito de oposição são: 

• Os partidos políticos representados no órgão deliberativo – Assembleia Municipal – que não estejam 

representados no órgão executivo – Câmara Municipal, de acordo com o n.º 1 do artigo 3.º, do Estatuto do 

Direito da Oposição; 

• Os partidos políticos representados nas Câmaras Municipais, desde que nenhum dos seus representantes 

assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício 

de funções executivas, de acordo com o n.º 2, do artigo 3.º, do Estatuto do Direito da Oposição; 

• Os grupos de cidadãos eleitores que como tal estejam representados em qualquer órgão autárquico, nos 

termos dos números anteriores, de acordo com o n.º 3, do artigo 3.º, do Estatuto do Direito da Oposição. 

No que respeita aos titulares do direito de oposição assiste: 

• Direito de Informação – os titulares têm o direito de ser informados regular e diretamente pelos 

correspondentes órgãos executivos, sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público 

relacionados com a sua atividade, de acordo com o estabelecido no artigo 4.º do Estatuto do Direito da 

Oposição; 
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• Direito de Consulta Prévia – os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias 

locais, têm o direito de ser ouvidos sobre propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade, de 

acordo com o estabelecido no artigo 5.º, do Estatuto do Direito da Oposição; 

• Direito de Participação – os partidos políticos da oposição têm o direito de se pronunciar e intervir, pelos 

meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o 

direito de presença e participação em todos os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o 

justifiquem, de acordo com o estabelecido no artigo 6.º, do Estatuto do Direito da Oposição; 

• Direito de Depor – os partidos políticos têm o direito de depor perante quaisquer comissões constituídas 

para a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de 

averiguação de factos sobre matérias de relevante interesse local, de acordo com o estabelecido no artigo 

8.º do Estatuto do Direito da Oposição; 

TTIITTUULLAARREESS  EE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  DDIIRREEIITTOO  DDEE  OOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  

Durante o presente mandato, iniciado em Outubro de 2017, no Município de Mirandela, o Partido Socialista 

é o único partido político representado na Câmara Municipal, com pelouros e poderes delegados, ou qualquer 

outra forma de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas.  

Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal que não têm representação política no órgão 

executivo, é a Coligação Democrática Unitária (CDU) e o Partido Popular (CDS–PP).  

Assim, os titulares do direito de oposição no Município de Mirandela, são: 

1. Partido Social Democrata (PSD) – representado por três vereadores na Câmara Municipal e por catorze 

membros eleitos na Assembleia Municipal;  

2. Partido Popular (CDS – PP) – representado por dois membros eleitos na Assembleia Municipal; e, 

3. Coligação Democrática Unitária (CDU) – representada por um membro eleito na Assembleia Municipal 

Nos termos do disposto na alínea yy) do n.º do artigo 33º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o nº 1 do artigo 10º da Lei 24/98, de 26 de maio, o órgão executivo das autarquias locais 

deve dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição, elaborando, até ao fim do mês de março do ano 

subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos 

e garantias constantes desta Lei.  

A alínea u) do n.º 1 do artigo 35.° do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, estabelece a competência 

própria do presidente da câmara municipal para a promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de 

Oposição e a publicação do respetivo relatório de avaliação, relatam-se, de seguida, genericamente, as 

atividades que, no ano de 2019, deram origem e contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, 

poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição: 
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DDIIRREEIITTOO  ÀÀ  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

Em cumprimento das alíneas s), t), x),y), do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os titulares do direito de oposição do 

Município de Mirandela foram, tanto de forma escrita como verbal, informados quer diretamente pela 

Presidente da Câmara, quer pelos vereadores com pelouros atribuídos e competências delegadas e 

subdelegadas, sobre os principais assuntos e processos de interesse público municipal, no contexto das 

reuniões dos órgãos executivo e deliberativo. 

Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia agendados, quer para as reuniões da 

Câmara, quer da Assembleia, foi disponibilizada em suporte digital, para consulta e análise prévia, aos 

membros dos respetivos órgãos. Sempre que solicitado previamente, ou no decurso das reuniões/sessões, 

foram disponibilizados documentos complementares sobre os assuntos da ordem do dia, ou outros 

considerados relevantes.  

No que concerne às atas, estas foram previamente discutidas e analisadas em forma de projeto antes da sua 

aprovação final em reunião de Câmara Municipal ou em sessão da Assembleia Municipal. As sessões da 

Assembleia Municipal foram precedidas de reuniões da “Comissão Permanente”, constituída com elementos 

escolhidos pelas forças políticas com representação neste órgão, para preparação da sessão e antecipação de 

qualquer informação que estes considerassem necessária à prossecução do seu trabalho, tendo sido, para o 

efeito, disponibilizada sala nos Paços do Concelho. 

Nas sessões da Assembleia Municipal foi apreciada a informação da atividade da Câmara Municipal, através 

da “Informação Escrita da Presidente da Câmara Municipal”, elaborada e apresentada nos termos previstos 

no art.º 25.º, n.º 2, al. c) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro. 

Foi também dada resposta a pedidos de informação requeridos pelos membros da Assembleia Municipal à 

Presidente da Câmara, veiculados através da Mesa, sobre diversos assuntos de interesse municipal, dos quais 

se destacam: 

• processos relativos a queixas apresentadas pelo Sr. Deputado Municipal António Figueiredo, que foram 

também remetidos pelo próprio à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), tendo 

terminado arquivados em face das prontas e adequadas respostas apresentadas pelo Município; 

• esclarecimentos sobre limpeza e manutenção de caminhos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. 

Pedro Velho; 

• informações quanto ao pedido, feito pelo Sr. Deputado Municipal José Faustino Cunha, de publicação das 

atas das Assembleias de Freguesia no portal eletrónico da Câmara Municipal; 

• resposta ao requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Municipal José Manuel Pavão, relativo ao caso, 

sempre profusamente difundido nos meios de comunicação social, que é o consumo de tabaco por parte 

de crianças e jovens na Festa dos Reis em Vale de Salgueiro. 
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DDIIRREEIITTOO  DDEE  CCOONNSSUULLTTAA  PPRRÉÉVVIIAA    

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Estatuto do Direito de Oposição e no quadro do processo 

de elaboração das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020, foi solicitado aos representantes do 

direito de oposição a apresentação de propostas e contributos para serem analisados no âmbito da elaboração 

dos referidos documentos. Para tal, foram agendadas reuniões de trabalho com os representantes dos partidos 

políticos com assento na assembleia municipal que não fazem parte dos correspondentes órgãos executivos e 

que neles não assumem pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata 

pelo exercício de funções executivas. 

Foram facultadas, com a antecedência prevista na lei e por correio eletrónico, as agendas das reuniões do 

Executivo e disponibilizados para consulta todos os documentos necessários à tomada de decisão. Foi 

fornecida a cópia em suporte papel desses documentos, sempre que o desejaram, com meios humanos e 

materiais da Autarquia, tendo sido, no entanto, salvaguardada alguma contenção, evitando custos 

desnecessários com a reprodução de documentos por questões ambientais. 

DDIISSPPOONNIIBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  GGAABBIINNEETTEESS    

Encontra-se disponível, para uso dos membros do Órgão Executivo sem competências atribuídas, espaço de 

trabalho, situado no edifício sede do município, bem como recursos materiais para que possam igualmente 

reunir e receber cidadãos e entidades que lhes requeiram audiências, de acordo com o n.º 7, do artigo n.º 42.º 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 

DDIIRREEIITTOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  

Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de 

interesse público, podendo efetuar pedidos de informação, requerimentos, declarações políticas e 

esclarecimentos, durante o ano de 2019, foram dadas condições aos titulares do direito de oposição, para a 

sua participação nas decisões municipais, convidando-os a estarem presentes em eventos e sessões públicas 

organizadas pelo município. 

A participação dos elementos das forças políticas na Câmara e na Assembleia Municipal, no que respeita a 

intervenções e declarações de voto ou perguntas dirigidas ao executivo, bem como a informação prestada no 

período antes da ordem do dia, faz parte integrante das atas, as quais são tornadas públicas através do portal 

de internet do município, logo que aprovadas e aí se mantêm disponíveis para consulta. No entanto, destaca-

se a publicidade das deliberações da Câmara e da Assembleia, enviadas por correio eletrónico, no próprio dia 

e posteriormente publicadas. 

Todas as questões colocadas ao executivo foram respondidas, umas diretamente no momento e outras 

posteriormente. 

No que concerne aos eventos oficiais organizados pelo município, o serviço de protocolo contempla os 

convites individuais aos diferentes elementos dos órgãos autárquicos. 
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Ainda no âmbito do direito de pronúncia e intervenção sobre assuntos relevantes para o município, aos 

representantes das forças políticas foi disponibilizado espaço no portal de internet do município para 

divulgação de e-mail para contacto direto com os cidadãos.  

Relativamente à Assembleia Municipal de Mirandela, os tempos de intervenção são iguais para todos os 

eleitos e não repartidos de acordo com a regra da proporcionalidade, sendo que existem dois períodos de 

intervenção abertos ao público. 

DDIIRREEIITTOO  DDEE  DDEEPPOORR  

No ano de 2019, os titulares do direito de oposição não intervieram em qualquer comissão para efeitos da 

aplicação do direito consagrado no artigo 8.º do Estatuto do Direito de Oposição, não tendo sido constituída 

qualquer comissão ou outras formas de averiguação de factos, não existiu oportunidade de exercer o direito 

em apreço. 

DDIIRREEIITTOO  DDEE  PPRROONNÚÚNNCCIIAA  SSOOBBRREE  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

De acordo com o estabelecido no artigo 10º da Lei 24/98, de 26 de maio, os membros da oposição dispõem 

do direito de se pronunciarem sobre o relatório, elaborado pelo Órgão Executivo, de avaliação do grau de 

observância do respeito pelos direitos e garantias constantes no referido Estatuto. 

CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

O presente relatório indica, de forma sucinta, as principais ações promovidas pelo Órgão Executivo para 

garantir o cumprimento do estabelecido na Lei nº 24/98, de 26 de maio, assegurando às minorias o direito de 

constituir e exercer uma oposição democrática aos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, 

conforme é da sua competência formal. 

Para além do cumprimento desta competência, quer a presidente da Câmara Municipal, quer os restantes 

vereadores do órgão executivo, desenvolveram iniciativas com vista à promoção da participação 

democrática, quer das forças políticas da oposição, quer dos próprios cidadãos. 

Entre estas iniciativas, está a alteração do Regimento da Câmara Municipal de Mirandela, com prévia 

consulta ao Sr. Vereador da oposição, Rui Magalhães, que veio facilitar e agilizar a participação dos 

munícipes e eleitos das freguesias para intervirem, dando nota das suas preocupações. 

Assim e pelo exposto, considera-se que foi dado cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição, aprovado 

pela Lei nº 24/98, de 26 de maio.  

O relatório será enviado aos titulares do Direito de oposição, para que sobre ele se pronunciem e publicado 

no portal de internet do município.  
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ANEXO 2 - Relatório Anual de Ocorrências 2019 

Resultados de 2019 – Ocorrências 

Enquadramento jurídico e procedimental 

A aproximação da Administração aos utentes através do aumento de qualidade de funcionamento dos 

serviços públicos, em especial daqueles que lidam diretamente com os cidadãos, é, cada vez mais, um 

caminho para o progresso. 

Para assegurar uma melhor Administração, garantindo que os utentes dos serviços públicos disponham de 

meios céleres e eficazes de exerceram o seu direito de reclamação, sempre que entendam não terem sido 

devidamente acautelados os seus direitos, ou que não foram satisfeitas as expectativas no que respeita às 

exigências de atendimento público, o Decreto-Lei 135/99, de 22 de Abril, definiu um conjunto de regras que, 

nos termos do n.º 2 do artigo 1.º, se aplicam igualmente à administração local. 

Este diploma, alterado pelo DL n.º 74/2017, de 21/06, define os princípios gerais de ação a que devem 

obedecer os serviços e organismos da Administração Pública na sua atuação face ao cidadão, bem como 

reúne de uma forma sistematizada as normas vigentes no contexto da modernização administrativa. 

As exigências das sociedades modernas e a afirmação de novos valores sociais têm conduzido, um pouco por 

todo o mundo, ao aprofundamento da complexidade das funções da Administração Pública e à 

correspondente preocupação de defesa dos direitos dos cidadãos e respeito pelas suas necessidades. 

A resposta pronta, correta e com qualidade, que efetive direitos e viabilize iniciativas, não se compadece com 

processos e métodos de trabalho anacrónicos e burocráticos, pouco próprios das modernas sociedades 

democráticas, que devem superar conflitos de valores da tradicional cultura administrativa, face às 

imposições dos atuais ritmos de vida e às aspirações cada vez mais exigentes do cidadão, cliente do serviço 

público.  

A dispersão das medidas e diplomas legais que têm vindo a ser publicados de há 20 anos a esta parte, em 

matéria de modernização administrativa, impõe a decisão de racionalizar, sistematizar e inovar, num único 

diploma, as normas de âmbito geral aplicáveis à Administração Pública e aos seus agentes, por forma a 

facilitar o acesso às mesmas por parte dos seus destinatários e a torná-las mais conhecidas e transparentes ao 

cidadão, cliente do serviço público.  

Paralelamente, dos sistemas de audição de utentes já implantados e da vontade generalizada dos parceiros 

sociais resultou a necessidade de criar novos mecanismos de modernização administrativa que garantam uma 

maior aproximação da Administração aos cidadãos, bem como de rever e aperfeiçoar os sistemas internos de 

gestão, organização e funcionamento, de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados à coletividade 

e apostar numa clara cultura de serviço público que contribua, decisivamente, para o crescimento e 

desenvolvimento socioeconómico do País.  



 

2 
PG.02_PROC.07_IMP.05 

Neste sentido, o presente diploma, além de acolher um conjunto de disposições legais inovadoras, 

sistematiza áreas fundamentais na relação cidadão-Administração, tão vastas e variadas como são o 

acolhimento e atendimento ao público, a comunicação administrativa, a simplificação de procedimentos, a 

audição dos utentes, os sistemas de informação para a gestão e a divulgação de informação administrativa. 

O presente diploma estabelece medidas de modernização administrativa, designadamente sobre:  

a) Acolhimento e atendimento dos cidadãos em geral e dos agentes económicos em particular e receção de 

pedidos através dos demais canais de comunicação existentes - digital, presencial, postal ou telefónico;  

b) Comunicação administrativa;  

c) Simplificação de procedimentos;  

d) Elogios, sugestões e reclamações dos utentes;  

e) Avaliação pelos utentes dos locais e linhas de atendimento ao público, bem como dos portais e sítios na 

Internet da Administração Pública;  

f) Sistema de informação para a gestão;  

g) «Linha do Cidadão».  

O presente diploma aplica-se a todos os serviços da administração central, regional e local, bem como aos 

institutos públicos nas modalidades de serviços personalizados do Estado ou de fundos públicos.  

A aplicação do presente diploma à administração local faz-se sem prejuízo da possibilidade de os 

competentes órgãos introduzirem as adaptações necessárias. 

No que concerne aos elogios, sugestões e reclamações dos utentes, relativos aos serviços prestados por um 

serviço ou organismo da Administração Pública e às pessoas que o tenham prestado, bem como em relação a 

procedimentos administrativos, são feitos online em plataformas próprias disponibilizadas na Internet.  

 

 

Nestes termos, o Município de Mirandela utiliza uma plataforma, identificada internamente por “Infracontrol 

Online”. Este serviço para o cidadão traduz-se numa aplicação de nome “Mirandela Atenta” e que ajuda a 

assegurar a qualidade e a manutenção das nossas operações permitindo a redução de custos e a melhoraria do 

serviço. Entre outras coisas, a plataforma Infracontrol Online dá acesso ao seguinte: 
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• Receção de relatórios de avaria e comentários; 

• Recolha de alarmes operacionais da instalação técnica; 

• Gestão de ocorrência e supervisão de ações de resolução; 

• Distribuição de alertas e informação sobre perturbações; 

• Controlo mais inteligente de, por ex., iluminação pública; 

• Métodos para criação de relatórios, seguimento e análise. 

Além do mais, a plataforma Infracontrol Online cria um fundo valioso de conhecimentos sobre os respetivos 

requisitos de manutenção que pode constituir uma base para planeamento e implementação de várias 

medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O envolvimento dos cidadãos é uma das grandes mais-valias que um município pode ter. Os métodos 

simples e de fácil acesso para envio de relatórios de avaria e comentários, permitem que os cidadãos sintam 

que estão a participar na gestão das suas comunidades e que podem influenciar com maior facilidade as 

zonas onde estão inseridos. 

O cidadão comunica o problema através de uma aplicação, de um formulário na página web do município, 

para o centro de contacto do município onde o mesmo é registado pelos colaboradores. 

Sempre que possível, são disponibilizados meios informáticos que permitem aos utentes, querendo, 

apresentar online, no próprio local de atendimento, elogios, sugestões e reclamações. 

Está em vigor a aplicação Mirandela Atenta, que permite ao cidadão reportar de forma fácil no dia-a-dia 

pequenos problemas, na rede viária, nos jardins, na iluminação pública, na recolha de resíduos, na limpeza 

urbana ou avarias em equipamentos públicos. O problema/situação registada é enviado de imediato ao 

serviço responsável. 
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Ao comunicar uma ocorrência, pode o cidadão escolher se deseja receber uma notificação comprovativa de 

que a ocorrência foi lida e resolvida. 

Nos locais de atendimento ao público são disponibilizados, como meios subsidiários de apresentação de 

elogios, sugestões e reclamações, a caixa de sugestões e elogios, bem como o livro de reclamações, devendo 

ser utilizados apenas quando seja impossível ou inconveniente a apresentação online dos mesmos. 

Toda a correspondência, designadamente sugestões, críticas ou pedidos de informação cujos autores se 

identifiquem, dirigida a qualquer serviço será objeto de análise e decisão, devendo ser objeto de resposta no 

prazo máximo de 15 dias úteis. 

Os cidadãos podem apresentar as suas sugestões/opiniões e reclamações de forma: 

• oral, por telefone ou presencialmente; 

• escrita, através da aplicação infracontrol, correio postal, fax, e-mail, formulário próprios, mensagens 

através do portal, caixas de sugestões e opiniões; através do Livro de Reclamações, disponíveis nos 

seguintes locais de atendimento: 

� Gabinete de Apoio ao Munícipe; 

� Auditório Municipal; 

� Biblioteca Municipal; 

� Posto de Turismo; 

� Loja Ponto Já; 

� Piscina Municipal; 

� Pavilhão do Inatel; 

� Palácio dos Távoras; 

� Serviços Técnicos; 

� Núcleo de Apoio Técnico (edifício dos magistrados); 

� Museu da Oliveira e do Azeite. 

Os trabalhadores em funções públicas, no normal exercício das funções e como demonstração do seu 

empenho na gestão dos serviços públicos, devem apresentar sugestões suscetíveis de melhorar o 

funcionamento e a qualidade dos serviços a que pertencem. 

 

Compete a cada serviço reclamado:  

a) Dar resposta ao reclamante, acompanhada da devida justificação, bem como das medidas tomadas ou a 

tomar; 
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b) Tomar as medidas corretivas necessárias, se for caso disso;  

c) Registar a reclamação apresentada e a resposta na plataforma aplicável; 

d) Se para além da resposta dada pelo serviço, a reclamação for objeto de decisão final superior, esta é 

comunicada ao reclamante, preferencialmente por via eletrónica; 

Toda a correspondência, designadamente sugestões, críticas ou pedidos de informação cujos autores se 

identifiquem, dirigida a qualquer serviço, será objeto de análise e decisão, devendo também ser objeto de 

resposta com a maior brevidade possível. 

Após o registo das ocorrências na aplicação Infracontrol Online, estas seguem automaticamente para os 

responsáveis de cada divisão, previamente identificados e o autor da ocorrência é igualmente notificado 

através da aplicação. 

 

RESULTADOS DE 2019 – OCORRÊNCIAS 

O Município de Mirandela continuou, tal como nos anos anteriores, a disponibilizar ao cidadão vários canais 

que permitiram a apresentação de reclamações/ sugestões/ informações. 

Na aplicação Infracontrol, o cidadão pode comunicar uma ocorrência através da app, do formulário na página 

web ou do Facebook do município, ou ainda por telefone para o atendimento ao público do município onde a 

mesma é registada pelos funcionários. 

É enviada uma mensagem para o cidadão, dando como terminada a ocorrência e uma mensagem editada 

manualmente que é remetida para a pessoa que comunicou a ocorrência. 

Além disto, verifica-se uma maior utilização da aplicação Infracontrol Online, ferramenta de gestão dedicada 

e específica no que respeita às reclamações para a gestão integrada nos vários serviços, que permite 

comunicar entre todas as Unidades Orgânicas.  

Assim, o Gabinete de Apoio à Vereação fez a gestão e monitorização das reclamações e demais ocorrências 

que são referenciadas pelos munícipes, relembrando os os prazos aos responsáveis previamente identificados 

e dando o acompanhamento necessário à tramitação. 

Foram registadas na totalidade 357 ocorrências, sobre os mais variados assuntos, até ao dia 31 de dezembro, 

como se descreve nos quadros a seguir apresentados. 
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Anos / Quantidade (n.º) 

Tipo de registo/ atendimento/ entrada das 
Reclamações e Ocorrências 

2018 2019 

Caixa (GAM) 0 0 

Caixa (Palácio Távoras) 0 0 

Caixa (Piscina) 1 0 

Caixa (Posto de Turismo) 0 0 

Caixa (Museu do Azeite) 0 0 

Carta/ ofício 4 5 

Correio eletrónico 17 9 

Portal Município 25 11 

Infracontrol 233 311 

Facebook 19 13 

Oral/telefone/presencial 16 1 

Livro de Reclamações 12 7 

 328 357 

 

 
Anos / Quantidade (n.º) 

Número relativo ao tipo de 
registo/atendimento/entrada das ocorrências 

(sugestões/opiniões e reclamações) 

2018 2019 

Com resposta dentro do prazo 281 287 

Ativas mas ainda dentro do prazo 4 33 

Com resposta fora do prazo 42 36 

Sem resposta 1 1 

 328 357 

 

Poderemos verificar os tipos de ocorrência, tendo em consideração todos os tipos de problemas, 

relativamente ao ano de 2019. 

Do total de 357 ocorrências, 287 foram respondidas dentro do prazo, ou seja 80,39%, de resposta dentro do 

prazo. Convém realçar que as 7 reclamações registadas no Livro de reclamações foram todas registadas e 

cumpriram o prazo de resposta estipulado por lei.  

Relativamente às caixas de sugestões, verifica-se pela análise, que não têm adesão por parte dos munícipes.  
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INTRODUÇÃO 

A Gestão do Risco é uma preocupação global que não se encontra inerente, apenas, ao setor 

privado. No setor público esta preocupação tem vindo a ser alargada, uma vez que surgem desafios, 

tendo por base, por exemplo, implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade, tal como é o 

caso do Município de Mirandela. A adaptação a novas práticas de gestão, decorrentes da 

implementação de sistemas, obriga à adoção de novas estratégias que permitam satisfazer as 

necessidades do cidadão, sendo fundamental, para se alcançar um sistema de gestão eficaz e de 

melhoria do serviço público prestado, baseado, fundamentalmente, na transparência. 

O presente relatório de acompanhamento e execução do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas do Município de Mirandela (PPRCIC) é considerado o documento 

formal de suporte relativo à monitorização do PPRCIC da organização, ou seja, nele está contida a 

informação referente à implementação das medidas definidas para eliminar/reduzir os riscos 

identificados. É objetivo da Câmara Municipal de Mirandela elaborar este documento de uma forma 

clara e transparente recorrendo, quando possível, à recolha de evidências tornando este documento 

um pilar para a organização no que diz respeito à Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas. 

 

 

 

Mirandela, 18 de maio de 2020 

Aprovado pela Presidente da Câmara Municipal de Mirandela 

 
________________________________________ 

(Dr.ª Júlia Maria de Almeida e Sequeira Rodrigues) 
 

 

Aprovado em reunião de câmara realizada a :  
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1. ENQUADRAMENTO 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, é uma 

entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas. No âmbito da sua 

atividade, o CPC aprovou a Recomendação N.º1/2009, em 1 de Julho de 2009, sobre "Planos de 

gestão de riscos de corrupção e infrações conexas", nos termos do 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.». 

Tais planos devem conter diversos elementos, entre os quais, a elaboração anual de um relatório 

sobre a execução do plano. 

Da alteração do executivo municipal e da respetiva estrutura orgânica surgiu a necessidade de 

proceder à revisão do Plano. Neste sentido, e sem prejuízo de todo o conteúdo vertido nas anteriores 

versões, a Câmara Municipal de Mirandela procedeu à revisão do seu Plano de Prevenção de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas aprovado em reunião de Câmara Municipal de 13/09/2018. No 

seguimento das conclusões referidas no relatório referente a 2018, a versão n.º 1 deste Plano deveria 

ter sido revista em 2019. Tal alteração não ocorreu. Desta forma, o presente relatório é, ainda, 

relativo à versão n,º 1 e faz referência aos  dados fornecidos pelos serviços durante o ano de 2019. 

Neste seguimento é elaborado o presente relatório de acompanhamento e execução do Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Mirandela 

(PG.01_PLN.01), submetido para deliberação à Reunião do Executivo Municipal, realizada a 21 de 

maio de 2020. 

. De salientar que, relativamente aos relatórios anteriores foi incluída a abordagem ou conceito de 

Pensamento Baseado no Risco, e a respetiva graduação, uma vez que a CMM concluiu a transição 

para a norma ISO 9001:2015 tendo sido renovada a certificação do Sistema de Gestão da 

Qualidade pela norma referida. 

Desta forma apresentam-se como principais objetivos do presente relatório: 

- Monitorizar as situações de riscos de gestão incluindo de corrupção e infrações conexas, bem 

como a adoção de medidas corretivas e preventivas, que possibilitem a eliminação do risco ou 

minimização da probabilidade da sua ocorrência. 

- Verificação do cumprimento/execução das medidas transversais/específicas delineadas para tratar 

os Riscos identificados, bem como a produção de evidências consignadas no mesmo; 

- Aferir a taxa de execução das medidas; 

- Aferir a taxa de execução das medidas em função do grau do impacto do risco; 

- Identificação dos responsáveis pela execução das medidas.  

Ao longo do relatório será verificada a eficácia das ações relativas às medidas implementadas em 

2019. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Cronograma para a elaboração do relatório 

De seguida apresenta-se o cronograma de elaboração do relatório referente a 2019 

Quadro n.º 1 – Cronograma de Elaboração e Acompanhamento do Relatório de 2019 

CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO RELATÓRIO 2019 

AÇÕES Resp. 
2019 2020 

jan fev mar abr mai jan fev mar abr mai 

Aprovação da versão n.º 2 Plano CM  
Não foram realizadas as alterações 

propostas. 

Divulgação do relatório referente a 
2018 no portal do município 

GC  X  X 

Envio da matriz, para cada responsável 
das ações definidas, para execução do 
Relatório Anual do PPRCIC referente 
a 2019. 

EQ  X*  X* X*  

Receção de toda a documentação para 
posterior elaboração do relatório de 
2019 

UO   X* 

Elaboração do relatório de execução 
anual do Plano referente a 2019 

EQ   X 

Aprovação do Relatório de Execução 
anual do Plano referente a 2019 em 
reunião de Câmara 

CM 
  

X 

Envio do Relatório de execução anual 
do Plano referente a 2019 às entidades 
de controlo institucional 

EQ 
  

X 

Legenda: CM – Câmara Municipal; EQ – Equipa da Qualidade; UO – Unidades Orgânicas Baixo; GC – Gabinete de Comunicação 

* ver Quadro n.º 2 

2.2 Elaboração do Relatório 

O Município de Mirandela optou pela realização de um relatório de acompanhamento e execução 

das medidas do Plano “interativo” ou seja, relativamente a cada uma das áreas de risco foi solicitada 

a participação dos serviços municipais. 

Os riscos identificados são, em muitos casos, transversais a diversas Unidades Orgânicas. Desta 

forma, definimos Riscos Transversais e Riscos Específicos, estes últimos divididos por Unidade 

Orgânica.  

Cabe à Equipa do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) elaborar anualmente o relatório de 

execução do plano. Este é realizado com base no contributo prestado pelo responsável de cada 

processo do SGQ e/ou Chefe de Divisão. 
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Tal como no ano anterior, estava previsto existir uma monitorização trimestral das medidas do 

Plano cujo retorno da informação, pelos respetivos responsáveis, seria em simultâneo com os 

indicadores do SGQ.  Contudo, este reporte não ocorreu e a Equipa da Qualidade decidiu eliminar 

matriz de monitorização trimestral (PG.01.PLN.01_IMP.03) uma vez que verificou que não é 

operacional. Desta forma, apenas foi preenchida a matriz de execução do relatório anual 

(PG.01.PLN.01_IMP.02), que seguirá nos Anexos I e II. 

O preenchimento da matriz de execução do relatório anual foi solicitado, pela Equipa da Qualidade, 

a todos os responsáveis pela implementação das medidas de execução, pela primeira vez a 

27/01/2020. No Quadro n.º2 encontra-se o resumo das fases de solicitação/envio da matriz. 

Quadro n.º 2 – Fases do envio/receção das matrizes para elaboração do relatório anual - 2019 

FASES DO ENVIO/ RCEÇÃO DAS MATRIZES PARA EXECUÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL - 2019 

Fases 
Data de 

Solicitação 

Data limite 
para envio da 

resposta 

Matrizes enviadas 

RESP. Data de receção 
Tipo 

Transversais Específicas 

 
Guedes 
marques 

10-01-2020 N. º1, N.º4 Fiscalização 

1.ª email 
enviado pela EQ 

27/01/2020 17/02/2020 

Júlia 
Rodrigues 

28-01-2020 N. º7 - 

Céu Inácio 06-02-2020 N.º 2, N.º14 
Património 
Municipal 

 

Maria 
Gouveia 

21-02-2020 N.º 4 - 

Noémia 
Janela 

02-03-2020 N.º 10 - 

2.ª email 
enviado pela EQ 

04/03/2020 13/03/2020 

Esmeralda 
Pinto 

02-03-2020 N.º14  

Elisabete 
Silva 

11-03-2020 

N. º1, N.º 5, 
N.º 6, N.º 8, 
N.º 11; N.º 

13 

Águas, 
Contabilidade 
e Tesouraria, 
Contratação 

Pública, 
Recursos 
Humanos 

Margarida 
Barreira 

17-03-2020 N.º 4 GAM 

José Inácio 19-03-2020  
Armazém e 
Gestão de 

Frota 

Fátima 
Fontoura 

31-03-2020 N.º 2 - 

Madalena 
Ferreiro 

31-03-2020 N. º1, N. º10 Ação Social, 

Gualter 
Ferreiro 

07-04-2020  Ambiente 
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FASES DO ENVIO/ RCEÇÃO DAS MATRIZES PARA EXECUÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL - 2019 

Fases 
Data de 

Solicitação 

Data limite 
para envio da 

resposta 

Matrizes enviadas 

RESP. Data de receção 
Tipo 

Transversais Específicas 

3ª email enviado 
pela EQ 

20/04/2020 24/04/2020 Neste período não houve respostas 

3ª email enviado 
pela EQ 

27/04/2020 30/04/2020 

Pedro Ruivo 28-04-2020 N.º 12 - 

Lénia 
Remondes 

29-04-2020 N. º1 - 

Sónia Mota 29-04-2020 N. º6 - 

 Luís Vinhais 03-05-2020 N. º1, N. º2 - 

Não respondeu ao pedido de esclarecimentos 
solicitado a 05/05/2020. Tendo, as repostas enviadas 
a 03-05-2020 ficado sem efeito. Foram consideradas 
sem resposta. 

Luís Vinhais - - - 

 
Elisa 

Moutinho 
08-05-2020 N.º14  

Pedido de envio de evidências 
Manuela 
Sequeira 

10-05-2020  
Recursos 
Humanos 

Envio das matrizes após solicitação de revisão das 
respostas apresentadas a 08/05/2020  

Margarida 
Barreira 

15-05-2020  GAM 

Envio das matrizes após solicitação de revisão das 
respostas apresentadas a 10/05/2020 

Céu Inácio 15-05-2020  
Património 
municipal 

Não enviou resposta às Matrizes Transversais n.º 1, 6, 
11 e 13  

Paulo 
Magalhães 

   

Legenda: EQ – Equipa da Qualidade 

Após recolhida a informação, a EQ procedeu à validação e agregação das contribuições 

realizando a análise estat íst ica das mesmas e elaborou a versão final do presente relatório. 

Este deveria ter sido submetido à apreciação da Câmara Municipal até 31 de março, mas como 

como pode se analisado no Quadro n.º 2 esse propósito não foi atingido. Desta forma, como 

mencionado anteriormente, foi submetido, para deliberação, à Reunião do Executivo Municipal, 

realizada a 21 de maio de 2020. 

Após aprovação, o relatório foi publicitado na página eletrónica do Município e remetido ao 

Conselho de Prevenção da Corrupção. 

3. SÍNTESE DO N.º DE RISCOS/MEDIDAS POR UNIDADE ORGÂNICA 

3.1. Riscos/Medidas Transversais 

O Quadro n. º3 sintetiza o n.º de riscos/medidas transversais, bem como o respetivo impacto, e 

a sua distribuição pelas Unidades Orgânicas. 
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Quadro n.º 3 – Distribuição dos Riscos/Medidas Transversais e respetivo impacto pelas Unidades Orgânica 

RESUMO DOS RISCOS/MEDIDAS TRANSVERSAIS PELAS UNIDADES ORGÂICAS 

RISCOS 
/MEDIDAS 

TRANSVERSAIS EXECUTIVO/GABINETES/UNIDADES ORGÂNICAS 

N.º 

Impacto do 
Risco 

B M E EXE GAP GAV SMPC GJ DPEDE DEASDJ DASO DAG DOMU DDCTS 

1/1   
x 

  x   x x x x x x 

1/2     x         

2/1  
x 

        x    

2/2           x   

3/1   x           x 

4/1  x     x  x   x   

5/1   x         x   

6/1   
x 

        x   

6/2    x        x  

7/!   

x x 

          

7/2             

7/3             

8/1   x         x   

9/1 

x 

   

x 

         

9/2             

9/3             

10/1  
x 

        x x   

10/2         x     

11/1  x          x x  

12/1   x          x  

13/1  x          x x  
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RESUMO DOS RISCOS/MEDIDAS TRANSVERSAIS PELAS UNIDADES ORGÂICAS 

RISCOS 
/MEDIDAS 

TRANSVERSAIS EXECUTIVO/GABINETES/UNIDADES ORGÂNICAS 

N.º 

Impacto do 
Risco 

B M E EXE GAP GAV SMPC GJ DPEDE DEASDJ DASO DAG DOMU DDCTS 

13/2           x   

14/1  x          x   

14/2       x    x   

TR 1 6 7 1 2 1 1 1 2 2 3 10 5 2 

TM 3 10 11 3 4 2 1 1 2 2 3 12 5 2 

Legenda: EXE – Executivo; GAP – Gabinete de Apoio à Presidência; GAV - Gabinete5 de Apoio à Vereação; SMPC – Serviço Municipal de 

Proteção Civil; GJ - Gabinete Jurídico; DPEDE – Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia Económica; DEASDJ – Divisão de Educação, 

Ação Socia, Desporto e Juventude; DASO – Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais; DAG – Divisão de Administração Geral; DOMU – 

Divisão de Obras Municipais e Urbanismo; DDCTS – Divisão de Desenvolvimento Cultural, Turismo e Saúde; B – Baixo;, M- Médio -E – Elevado; 

TR– Total Riscos; TM – Total Medidas. 

Analisando o Quadro n.º 3 verifica-se que: 

• Os Riscos Transversais de impacto Elevado são em maior o número (7) que os de impacto 

Médio (6) e os de impacto baixo (1). 

• A DAG é a Divisão com mais riscos transversais: 10; 

• Relativamente ao impacto do Risco: 

o A DAG é a divisão que que tem mais riscos transversais elevados (3) – Riscos N.º 5, 

N.º 6 e N.º 8;  

o A DOMU tem 2 riscos transversais elevados – Riscos N.º 6 e N.º 12 

o O Executivo tem 1riscos transversais elevados  -  N.º 7; 

o A DDCTS tem um único risco transversal de impacto elevado – Risco N.º 3; 

o O GAV tem um Risco Transversal Elevado - Risco N.º 1 

o O GAP tem um Risco Transversal Elevado - Risco N.º 6 

• Salienta-se que o Risco transversal N.º 1 só foi referido anteriormente no GAV, contudo no 

Quadro n.º 3 conta contempla todas as Divisões. 
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3.2 Riscos/Medidas Específicas 

O Quadro n. º4 sintetiza o n.º de riscos/medidas específicas e o respetivo impacto bem como a 

distribuição pelas Unidades Orgânicas. 

Quadro n.º 4 – Distribuição dos Riscos/Medidas Específicas e respetivo impacto pelas Unidades Orgânica 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

EXECUTIVO/UNIDADES ORGÂNICAS 
Total 

MATRIZ N.º DE 
RISCOS 

Impacto do 
Risco 

B M E DPEDE DESDJ DASO DAG DOMU DDCTS 

Fiscalização 2 1 1  2 - - - - - 2 

Ação Social 2  1 1 - 2 - - - - 2 

Ambiente 2 1 1  - - 2 - - - 

4 Armazém e 
Gestão de 

Frota 
2 1 1  - - 2 - - - 

Contabilidade 
Tesouraria 

10 1 5 4 - - - 10 - - 

30 

Património  7  3 4 - - - 7 - - 

Gabinete de 
Apoio ao 
Munícipe 

1   1 - - - 1 - - 

Contratação 
Pública 

4  2 2 - - - 4 - - 

Recursos 
Humanos 

5  5  - - - 5 - - 

Gestão 
Financeira de 

Água 
3  1 2 - - - 3 - - 

Total 38 4 20 14 2 2 4 30 0 0 38 

Pela análise do Quadro n.º 4 verifica-se que: 

• A DAG é a Divisão a que correspondem mais Riscos específicos, uma vez que contém os 

serviços com maior probabilidade de Riscos de corrupção e infrações conexas; 

• A DOMU e a DDCTS não têm qualquer risco específico definido. A próxima alteração do 

Plano deve contemplar riscos/medidas para estas Divisões.
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4. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 

No Quadro n.º 5 apresenta-se resumo da execução das Medidas Transversais. No ANEXO I seguem as respetivas matrizes de execução anual do 

relatório do PPRCIC preenchidas pelos responsáveis das medidas e com as respetivas justificações e evidências. 

4.1. Riscos/Medidas Transversais 

      Quadro n.º 5 – Controlo da Execução das Medidas Transversais 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 

CONTROLO DA 

EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

1 
Alterações de diplomas legais com 

implicações nos procedimentos instituídos 
3 4 12 

Revisão de regulamentos internos, em vigor, e respetiva adequação à 

atual orgânica do município de Mirandela, bem como, avaliação da 

necessidade de adoção de novos regulamentos. 

 

 

 

 

 

Atualização e organização de todos os regulamentos na página 

eletrónica municipal. 

 
   

 

2 Utilização indevida de bens municipais 2 3 6 

Embora esteja regulamentada a utilização de veículos ao serviço do 

município, surge a necessidade da elaboração de uma instrução de 

trabalho detalhada, no âmbito do SGQ, relativa a esta matéria. 

 

   

 

Definição do serviço depositário das chaves dos edifícios 

municipais e de regras para a entrega das mesmas a terceiros. 

 
   

 

3 

Falta de controlo na contabilização dos 

custos referentes aos apoios logísticos 

(materiais, transportes, apoio técnico ou 

4 4 16 

Quantificar, através da contabilidade de custos, a atribuição de apoios 

através da criação de uma ficha única para cada evento/atividade, e 

respetivo envio para todas as divisões envolvidas no mesmo, sendo 
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N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 

CONTROLO DA 

EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

outros) a clubes e associações que estas terão de efetuar todos os custos do evento nessa ficha de 

atividade única. 

4 

Atividades desenvolvidas pelas 

coletividades sem o pedido das respetivas 

licenças. 

2 2 4 

Fiscalização no terreno das atividades desenvolvidas pelas 

coletividades, sem aviso prévio (fogo de artifício, ruído, ocupação de 

via…) 

 

   

 

5 

Incumprimento dos critérios estabelecidos 

nas “Normas Orientadoras das 

Transferências Financeiras para Clubes e 

Associações” no que respeita à concessão de 

apoios e subsídios. 

3 4 12 

Aumentar o rigor no cumprimento das regras estabelecidas, e que 

determinam a atribuição de subsídios ou outro tipo de apoio 

(transporte/material) a clubes e associações, desenvolvendo uma 

análise mais criteriosa dos documentos apresentados. 

 

   

 

6 
Pagamentos de subsídios e/ou apoios sem a 

verificação do correspondente dispêndio. 
3 4 12 

Sempre que seja atribuído um subsídio para aquisição de um bem ou 

serviço, este só deverá ser liquidado mediante a apresentação da 

fatura e ficando a entidade beneficiária obrigada à posterior 

apresentação do correspondente recibo. 

 

   

 

Os pagamentos referentes a obras realizadas pelas juntas de freguesia, 

que tenham subjacentes subsídio/apoios da Câmara, devem ocorrer 

depois da realização de autos de medição, equivalentes aos autos das 

empreitadas 

 

   

 

7 Não cumprimento do Regulamento de 3 4 12 Frequência de ações de Formação       
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N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 

CONTROLO DA 

EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

Proteção de Dados Nomeação do Encarregado de Proteção de Dados (DPO)      

Implementação dos pressupostos definidos no Regulamento      

8 

Desadequação da Norma de Controlo 

Interno à atual organização dos serviços 

municipais dando origem a uma má 

interpretação da mesma. 

3 4 12 Revisão e adequação da Norma de Controlo Interno à nova orgânica 

 

   

 

9 

Risco de desconhecimento das situações 

propensas a situações de corrupção, ou 

infrações conexas. 

3 1 3 

Envio do Plano através de Correio eletrónico a todos os 

colaboradores 

 
   

 

Disponibilização do Plano na página eletrónica da CMM      

Incluir no Plano de Formação da CMM ações de 

formação/sensibilização sobre a corrupção e riscos. 

 
   

 

10 

Atribuição de casas de habitação social, 

espaços no mercado/feira ou outras sem 

recurso a concurso público ou a normas 

constantes de Regulamento aprovado pelos 

órgãos municipais competentes 

4 1 4 

Espaços no mercado/feira 

Cumprimento escrupuloso das normas legais e/ou definidas em 

Regulamento. 

 

   

 

Habitação social 

Cumprimento escrupuloso das normas legais e/ou definidas em 

Regulamento 

 

   

 

11 Risco de incumprimento da legislação 3 2 6 Auditorias por amostragem, realizadas semestralmente por entidades      
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N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 

CONTROLO DA 

EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

nomeadamente nas áreas de Urbanismo, 

Recursos Humanos e Empreitadas, levando 

ao eventual favorecimento de alguns 

requerentes 

externas com o intuito de análise da documentação. 

12 
Utilização de licenças de software em 

número superior ao contratado. 
3 4 12 

Controlo do número de licenças utilizadas no Município de 

Mirandela e da instalação de programas não autorizados. 

 
   

 

13 

Ausência de mecanismos que obriguem à 

rotatividade dos elementos integrantes dos 

júris, bem como às garantias de 

imparcialidade 

4 1 4 

Criação de regras gerais 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. 

 

   

 

Elaboração de declaração de imparcialidade.      

14 

Eventual extravio de processos, 

nomeadamente no Arquivo Municipal, 

Gabinete Jurídico e Expediente 

2 4 8 

Registar, sempre, todos os documentos que entram no município na 

aplicação e tramitação dos mesmos. 

 
   

 

Se o processo for físico, ter um caminho protocolado com registo de 

quem o recebe. 

 
   

 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 

 

 

4.2. Riscos/Medidas Específicas 



 

 

 

 PG.01.PLN.01    Página 14 de 104 

 

No Quadro n.º 6 segue o resumo da execução das Medidas Específicas. No ANEXO II seguem as respetivas matrizes de execução anual do relatório 

do PPRCIC preenchidas pelos responsáveis das medidas e com as respetivas justificações. 

               Quadro n.º 6– Controlo da Execução das Medidas Específicas - Fiscalização 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DIPLOMACIA ECONÓMICA 

FISCALIZAÇÃO 

N.º RISCO 
Impacto do Risco 

MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

1 
Risco de favorecimento e corrupção na 

fiscalização de obras 
3 1 3 

Presença de 2 funcionários no levantamento dos autos de 

medição 

 
   

 

Rotatividade dos elementos ligados à fiscalização 
     

Elaborar o Regulamento de Fiscalização 
     

Planeamento trimestral de ações de fiscalização, passíveis de 

programação 

 
   

 

2 

Falha na aplicação da legislação e de 

favorecimento (ou tratamento desigual 

para situações idênticas) 

2 2 4 

Monitorizar as ações de fiscalização através de relatórios 

periódicos 

 
   

 

Promover a distribuição aleatória dos processos pelos fiscais 
     

Promover ações de formação 
     

                 Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem respost 

               Quadro n.º 7– Controlo da Execução das Medidas Específicas – Ação Social 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUDE 

AÇÃO SOCIAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco Impacto do Risco 
Impacto do Risco 

S P I TE PE NE NA SR 

1 

Existência de favoritismo injustificado 

a um determinado beneficiário 

 

3 3 9 

Revisão dos regulamentos de atribuição de apoios 
     

Análise documental, por amostragem, que evidencie que o 

beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis 

definidas previamente 

 

   

 

2 Incorreções do escalão de rendimentos 

e da comparticipação familiar. 
3 2 6 

Validação, por amostragem, de cada processo por mais do 

que um trabalhador. 

 
   

 

            Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 

 

 

 

 

 

                 Quadro n.º 8– Controlo da Execução das Medidas Específicas – Espaços verdes/Armazém 
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DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco Impacto do Risco 
Impacto do Risco 

S P I TE PE NE NA SR 

AMBIENTE – ESPAÇOS VERDES 

1 
Risco de Inventários desatualizados ou 

fictícios de matérias-primas e/ou 

produtos. 

2 2 4 
Manter o inventário do viveiro municipal atualizado, 

utilizando, para esse fim, uma base de dados para o registo. 

 

   

 

2 

Regularizações de existências sem 

suporte documental e correspondente 

autorização. 

3 1 3 

Monitorização das existências, no viveiro municipal, através 

da utilização de fichas, com entradas e saídas, autorizadas 

pelo responsável do viveiro. 

 

   

 

ARMAZÉM E GESTÃO DE FROTA  

1 

Regularizações de existências 

verificadas entre os registos 

contabilísticos e as contagens físicas. 

2 4 8 

Realização de um inventário global no final do ano civil, e 

inventários parciais, por amostragem, ao longo do ano, a fim 

de se identificarem eventuais discrepâncias entre os registos 

contabilísticos e as contagens físicas. 

 

   

 

Análise das divergências e correção das mesmas quando 

identificadas 

 
   

 

2 
Falta de controlo ou controlo 

insuficiente no fornecimento de 
3 1 3 

Saída de material apenas com requisição interna 

(pedido) devidamente autorizada pelo responsável do 

serviço e com as quantidades e artigos bem identificados; 

 

   

 



 

 

 

 PG.01.PLN.01    Página 17 de 104 

 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco Impacto do Risco 
Impacto do Risco 

S P I TE PE NE NA SR 

bens pelo Armazém;  Identificação do funcionário do armazém que procedeu à 

entrega do material 

                  Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 

 

                 Quadro n.º 9– Controlo da Execução das Medidas Específicas –Contabilidade e Tesouraria/Património Municipal/Contratação Pública/GAM/Recursos Humanos/Gestão Financeira de águas 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

CONTABILIDADE E TESOURARIA 

1 

Deficiente controlo de articulação 

entre os compromissos assumidos, 

as realizações (fornecimentos e 

faturação) e consequentemente das 

dotações orçamentais disponíveis. 

2 4 8 

Responsabilização pelo cumprimento das normas 

financeiras estabelecidas, nomeadamente na Norma de 

Controlo Interno e disponibilização em tempo real de 

informação financeira aos serviços requisitantes; 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

2 

Falta de imparcialidade e 

favorecimento de fornecedores e 

credores no momento do 

pagamento, antecipando prazos 

sem justificação. 

2 3 6 
Elaboração de um plano de pagamentos mensal com 

autorização superior; 

 

   

 

3 

Divergência entre o registo dos 

montantes em dívida na 

contabilidade e nos diversos 

serviços. 

3 4 12 

Verificação das dívidas por serviço emissor e análise 

com o registo contabilístico;  

 
   

 

Correção dos erros detetados; Verificações trimestrais 

das dívidas registadas nos diversos serviços e na 

contabilidade. 

 

   

 

4 

Divergência entre os movimentos 

contabilísticos e os movimentos 

bancários. 

2 4 8 

Reconciliações bancárias mensais por um responsável 

que não se encontre afeto à tesouraria, nem tenha 

acesso às respetivas contas correntes, confrontando os 

registos da contabilidade com os registos da tesouraria. 

 

   

 

5 

Não lançamento da despesa, em 

conta corrente, no mês a que 

respeita, do que resulta o 

2 2 4 
Fazer cumprir os prazos de conferência e devolver de 

imediato as faturas incorretas 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

desconhecimento do total de 

dívidas. 

6 

Divergência entre as contas 

correntes do Município e dos 

Fornecedores. 

3 4 12 
Proceder à reconciliação de saldos com os 

fornecedores; 

 

   

 

7 

Pagamento de revisões de preços 

nas empreitadas sem que a 

respetiva despesa seja autorizada 

previamente pela entidade com 

competência para o efeito; 

3 1 3 

Implementação de informação integrada entre os 

serviços de obras municipais e da contabilidade sobre 

processos sujeitos a revisão de preços 

 

   

 

8 
Despesas objeto de inadequada 

classificação económica; 
3 4 12 

Implementação de informação integrada entre os 

serviços requisitantes e a contabilidade sobre processos 

geradores de despesa. 

 

   

 

Frequência de formação específica      

9 
Risco de utilização indevida de 

fundo de maneio 
2 4 8 

Revisão da Norma de controlo interno, bem como o 

registo e justificação para todos os valores utilizados, 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

com aprovação superior 

10 

Assunção de compromissos sem 

verificar a existência de fundos 

disponíveis 

3 4 12 

Divulgação de Instruções para o procedimento legal de 

aquisição para garantir a existência de fundos 

disponíveis no momento da contratação e do 

pagamento 

 

   

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

1 

Possibilidade de apropriação de 

bens municipais por parte de 

terceiros 

3 3 9 
Identificação e registo permanente de todos os bens do 

Municipais 

 

   

 

2 

Cedência de bens móveis 

municipais sem acautelamento da 

sua salvaguarda e integridade. 

3 2 6 
Cumprimento das regras definidas na Norma de 

Controlo Interno; 

 

   

 

3 

Locação e cedência de imóveis 

municipais sem acautelamento do 

respetivo regime jurídico. 

3 2 6 
Cumprimento das regras dos contratos legalmente 

tipificados (locação/arrendamento/comodato). 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

4 
Cedências de bens sem autorização 

do órgão competente. 
4 1 4 

Verificação pelo serviço de Património se, a 

autorização de cedências, foi proferida pelo órgão com 

competências para o efeito 

 

   

 

5 
Divergência entre a existência 

física e a registada no património; 
3 4 12 

Conferências físicas periódicas (trimestrais), por 

amostragem, para verificar se os bens estão 

inventariados e verificação da etiquetagem dos bens. 

 

   

 

Reconciliação dos registos contabilísticos com os 

registos do inventário; 

 
   

 

6 

Transferência de bens – 

Movimentações sem autorização do 

órgão competente e consequente 

desaparecimento do bem. 

3 4 12 

Conferências físicas periódicas de verificação de 

localização e estado dos bens, no sentido de 

verificação do cumprimento dos procedimentos e 

regras definidas na referida Norma de Controlo Interno 

 

   

 

7 

Abates de bens do imobilizado sem 

autorização; 

Propostas não fundamentadas do 

envio de bens para abate. 

3 3 9 

Verificação pelo serviço de Património se a 

autorização de abate foi proferida pelo órgão com 

competências para o efeito e se a justificação do abate 

foi efetuada por técnico interno ou verificação externa 

e se encontra devidamente justificada. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE 

1 

Concessão de isenção de taxas sem 

justificação fundamentada 

conforme regulamento das taxas/ 

Deficiente cobrança das dívidas 

decorrentes de processos de taxas e 

licenças. 

3 4 12 

Monitorização das situações e cumprimento do 

regulamento; 

Elaboração de relatórios estatísticos trimestrais que 

evidenciem as dívidas e atuação da fiscalização para a 

cobrança das mesmas/ instauração de processos de 

contraordenação 

 

 

   

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

1 

Risco de falhas nos procedimentos 

de contratação no âmbito das 

empreitadas 

3 2 6 
Criar mecanismos de controlo interno que 

impossibilitem o pagamento sem prévia validação 

 

   

 

2 

Contratação de serviços com 

recurso a figuras jurídicas 

(protocolos/ acordos) em violação 

do regime de contratação pública 

4 2 8 

Análise técnica prévia do objeto da natureza da 

prestação pretendida e a sua adequação às regras 

legais. 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

3 

Excesso de uso e fundamentação 

insuficiente do recurso ao ajuste 

direto 

3 3 9 

Recurso preferencial à adjudicação por meio de 

consulta prévia, enquanto método mais transparente de 

contratação com entidades privadas 

 

   

 

4 

Assunção de despesas sem prévio 

cabimento na respetiva dotação 

orçamental 

3 4 12 

Divulgação de Instruções para o procedimento legal de 

aquisição para garantir a cabimentação prévia da 

despesa 

 

   

 

Implementação da obrigatoriedade da informação da 

assunção da despesa e respetiva indicação orçamental 

 
   

 

RECURSOS HUMANOS  

1 

Acumulação de funções públicas e 

privadas por parte dos 

trabalhadores intervenientes em 

procedimentos que, de alguma 

forma, possam conflituar com o 

exercício das funções públicas 

2 2 4 

Análise casuística dos pedidos de acumulação 

considerando as funções públicas exercidas e as 

privadas objeto do pedido.  

 

   

 

Renovação anual dos pedidos de acumulação por 

parte dos interessados. 

 
   

 

Atualização das fichas dos funcionários e dos mapas 

de acumulações de funções 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

2 

Acumulação de funções ou tarefas 

públicas (ainda que dentro da 

própria estrutura do Município) 

que, em violação do princípio da 

segregação de funções, possam 

comprometer a isenção na 

abordagem do processo; 

2 3 6 Implementação do registo de interesses 

 

   

 

3 

Processamento indevido de abonos 

e remunerações, motivada por erro 

de interpretação legislativa. 

2 2 4 

Indagação junto da empresa de software da 

conformidade das parametrizações do software com a 

legislação em vigor 

 

   

 

Segregação de funções na validação.      

Realização de ações de formação      

Criação de mecanismos internos de comunicação como 

por exemplo a definição de procedimentos/check-list 

que minimizem ou eliminem os erros. 

 

   

 



 

 

 

 PG.01.PLN.01    Página 25 de 104 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

4 

Contratações de profissionais com 

cumprimento das regras de 

recrutamento 

4 1 4 
Deve garantir-se o cumprimento das regras legais 

estabelecidas e que garantam isenção no recrutamento. 

 

   

 

5 

Falta de isenção e de 

Imparcialidade na intervenção em 

procedimentos de seleção e 

mobilidade interna de pessoal ou 

no procedimento de avaliação, de 

elementos com relações de 

proximidade, relações familiares 

ou de parentesco com os 

candidatos ou com os avaliados -  

3 2 6 

Exigência de entrega de uma declaração de 

impedimento, que deverá ser expressa, sob a forma 

escrita, e apensa ao procedimento em causa; 

 

   

 

GESTÃO FINANCEIRA DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS  

1 

Não aplicação de penalidades 

financeiras pelo atraso de 

pagamento 

3 4 12 

Verificação da aplicação de penalidades aos 

pagamentos pelo sistema informático – aplicação de 

gestão de águas 
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

N.º RISCO 

Impacto do 

Risco MEDIDA 
CONTROLO DA EXECUÇÃO 

S P I TE PE NE NA SR 

2 

Não encaminhamento para 

cobrança contenciosa de 

importâncias em dívida 

3 4 12 

Incluir no Regulamento dos serviços de abastecimento 

público de água e saneamento de águas residuais 

urbanas do município de Mirandela um capítulo 

relativo a cobrança contenciosa, definindo 

responsáveis pelo encaminhamento da informação. 

 

   

 

3 

Falta de imparcialidade na 

tramitação de processos de 

execução fiscal 

3 2 6 

Tramitação desmaterializada dos processos de acordo 

com os recursos aplicacionais existentes. - Atribuição 

de processos por técnico de acordo com número de 

ordem de entrada. Elaborar procedimento, no âmbito 

do SGQ. 

 

   

 

             Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

5.1. Controlo da Execução das Medidas dos Riscos Transversais 

Tendo como base o Quadro n.º 5 – Controlo da Execução das Medidas Transversais, descrita no 

ponto 4.1, elaborou-se a análise estatística de forma a obter-se a percentagem de execução das 

medidas transversais. 

Assim, no Quadro n.º 10 e gráficos n.º 1 e 2 está o resumo da referida análise: 

Quadro n.º 10– Resumo do Controlo da Execução das Medidas em 2019 e comparação com 2018 

RISCOS/MEDIDAS TRANSVERSAIS 

N.º Total de 
Medidas 

CONTROLO DA EXECUÇÃO de 2019 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta* 

24 8 7 6 2 1 

Percentagem de 
Execução das 
Medidas (%) 

33,33 % 29,17 % 25,00 % 8,33 % 4,17 % 

CONTROLO DA EXECUÇÃO de 2018 

24 5 10 8 1 ------------ 

Percentagem de 
Execução das 
Medidas (%) 

20,83 % 41,67 % 33,33 % 4,17 % ----------- 

* Incluída em 2019. 
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Gráfico n.º1 - Percentagem de Execução das Medidas Transversais em 2019
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Gráfico n.º 2 - Percentagem de Execução das Medidas Transversais - Comparação 
2018 / 2019
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Verifica-se que: 

• A percentagem de execução das medidas transversais em 2019 é 33,33%. (8 medidas 

totalmente executadas). Teve um aumento de 12,56% em relação a 2018 (5 medidas 

totalmente executadas). Contudo, continua com uma execução baixa, podendo ser atribuída 

ao facto de que para a sua execução, por vezes, é necessária a intervenção de mais do que 

uma unidade orgânica o que torna a seu cumprimento mais difícil; 

• As medidas não executadas diminuiu 8,33%. em relação a 2018. Em 2019 não foram 

executadas 6 medidas e em 2018 não foram executadas 8 medidas; 

• A percentagem das medidas parcialmente executadas é de 29,17% (7 medidas). Registou-

se uma diminuição de 12,5% em relação a 2018.  

• As medidas não aplicáveis aumentaram 4,16% em 2019. Passou de 1 medida não aplicável 

em 2018 para 2 medidas não aplicáveis em 2019; 

• Este ano surgiu a necessidade de incluir o item “Não respondida” no controlo da execução 

das medidas. Este item obteve 4,17% (1 medida considerada como não respondida). 

No Quadro n. º11 apresenta-se o resumo da execução das 24 medidas transversais nos anos 2018 e 

2019 
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Quadro n.º 11– Matriz de Comparação da Execução das Medidas Transversais nos anos 2018 e 2019 

Matriz de Comparação da Execução de Medidas – Anos 2018 e 2019 

Risco Medida 
2018 2019 

TE PE NE NA SR TE PE NE NA SR 

1 1  x     x    

2  x     x    

2 
1   x       x 

2   x    x    

3 1  x    x     

4 1  x     x    

5 1  x    x     

6 
1   x     x   

2   x     x   

7 

1  x     x    

2 x     x     

3  x      x   

8 1   x   x     

9 

1  x     x    

2 x     x     

3 x        x  

10 
1   x     x   

2    x     x  

11 1   x     x   

12 1   x     x   

13 
1  x     x    

2  x    x     

14 
1 x     x     

2 x     x     

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – 

Não Aplicável; SR – Sem resposta 

 

Analisando o Quadro n.º11 conclui-se que:  

• Relativamente ao Risco n.º 1 e respetivas medidas 1 e 2, a execução em 2019 manteve-se 

parcial, tal como em 2018. Estas medidas são relativas à organização dos Regulamentos 

Municipais, ouseja elaboração de novos regulamentos/alteração dos existentes e respetiva 

disponibilização na página do município. Verificou-se que, embora se esteja a progredir para 
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organizar este serviço, ainda existem falhas., nomeadamente na codificação dos 

documentos, uma vez que, como não existe um circuito definido, há regulamentos na página 

do município com códigos do SGQ iguais. Desta forma foi proposto ao responsável 

designado para este serviço que seja criado o “circuito dos Regulamentos”, para que não 

exista este tipo de erros. Na página do município dever ser clarificada a inserção dos 

regulamentos Aprovados/Consulta Pública visto que, neste momento, há duas pastas para 

“Consulta Pública” o que gera dúvidas a quem pesquisa.; 

• As medidas do Risco n.º 2, foram ambas consideradas como não executadas em 2018, Em 

2019, a medida n.º 2 foi considerada parcialmente executada uma vez que o Serviço de 

Património Municipal elaborou uma ficha de Registo para a entrega das chaves dos 

edifícios. Durante o ano de 2020 deverão ser formalizadas regras para acedência das chaves 

a terceiros. A medida n. º1 do Risco n.º 2 diz respeito à utilização da frota automóvel foi 

considerada como não respondida uma vez que, a resposta inicial dada pelo responsável 

desta matéria, não foi considerada válida. Enviou-se um pedido para ser revista e tal retorno 

não aconteceu.  

• A medida n.º 1 do Risco n.º 3, considerada parcialmente executada em 2018 passa para 

totalmente executada em 2019. Esta medida corresponde à aferição dos custos dos eventos 

através da contabilidade de custos. Foram apresentadas as respetivas fichas de atividades 

bem como os custos dos eventos.   

• O nível de execução da medida n.º 1 do Risco n.º 4 manteve-se parcialmente executada, tal 

como em 2018.  De realçar que foi solicitado o cruzamento de dados com as autoridades 

(PSP/GNR) para confirmar se tinha sido levantado algum auto por inexistência de licença. 

(fogo de artifício e ruído) A explicação da reformulação desta medida será realizada no 

ponto n.º 6 – Considerações finais.  

• A medida n.º 1 do Risco n.º 5 passa de parcialmente executada em 2018 para totalmente 

executada em 2019, uma vez que o rigor no cumprimento das regras estabelecidas para a 

atribuição de subsídios ou outro tipo de apoios a clubes e associações foi colmatado através 

da formalização dos contratos programa com as coletividades desportivas.  

• No que respeita às medidas n.º 1 e n.º 2 do Risco n.º 6 referente a pagamentos de subsídios 

e/ou apoios sem a verificação do correspondente dispêndio, tal como em 2018 manteve-se 

como não executada uma vez que:  

o Continuam a não ser apresentados recibos, após autorização de despesa em reunião de 

Câmara. Faz-se o pagamento; 
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o Relativamente às obras realizadas nas juntas de freguesia com apoios da CMM, embora 

tivessem sido apresentadas faturas, não são realizados os respetivos autos de medição; 

• O cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados é o tema do Risco n.º 7. Este 

tem 3 medidas associadas. A medida n.º1 continua, tal como em 2018,  como parcialmente 

executada. Embora tivessem existido avanços, com a realização de uma ação de 

sensibilização direcionada para grande parte dos colaboradores, esta não é suficiente para 

garantir a implementação dos pressupostos definidos no Regulamento e tem implicações no 

não cumprimento da medida n.º 3. A medida n.º 2 continua executada tal como no ano 

anterior uma vez que o Encarregado de Proteção de dados registado continua o mesmo. 

• A norma de Controlo Interno foi aprovada no início do ano. Logo a medida n.º 1 do Risco 

n.º 8 passa de não executada em 2018 para executada em 2019. Uma vez executada devia 

reformular-se esta medida para a verificação do cumprimento da Norma de Controlo 

Interno. 

• O Risco n.º 9 refere-se ao Plano de Corrupção. Está dividido em 3 medidas. A primeira 

medida continua parcialmente executada. Como o Plano não foi revisto, a divulgação 

encontra-se apenas na página do município (medida n.º2), Será divulgado a todos os 

colaboradores a nova versão. Entretanto só foi divulgado aos responsáveis pelas medidas. A 

medida n.º 3 foi atribuída como não aplicável dado que em 2019 não foi encontrada 

nenhuma formação específica de riscos de corrupção.  

• Em relação ao cumprimento dos regulamentos relativos à atribuição espaços no 

mercado/feira – Risco n.º 10 – Medida n.º 1, manteve-se como não executada em 2019: 

o A recolha de repostas passou por duas divisões: DASO E DAG. Na reposta fornecida 

pelo serviço de ambiente subentende-se que, nos casos onde é obrigatória a 

realização de concurso público, o mesmo não está a ser efetuado. Após sugestão do 

serviço de ambiente, solicitou-se ao GAM os lugares ocupados em 2019. A resposta 

não foi retornada.  

o Convém referir que os regulamentos do Mercado Municipal e da Atividade de 

Comércio a Retalho Não Sedentária do Município de Mirandela iniciaram a revisão 

a 03/01/2019 (ordem do dia da reunião de câmara.  

• Em relação ao cumprimento do regulamento da Habitação Social – Risco n.º 10 – Medida 

n.º 2, manteve-se como não aplicável em 2019 uma vez que não têm sido atribuídas casas 

de habitação social porque as que existem disponíveis necessitam de obras profundas. 
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• A medida n.º 1 do Risco n.º11  manteve-se como não executada. Esta refere-se à realização 

de auditorias, por amostragem, realizadas por entidades externas nos serviços de 

Urbanismo, Recursos Humanos e Empreitadas 

o A responsável pelos recursos humanos confirmou a não realização deste tipo de 

auditorias. A realizar terão de ser autorizadas pelo executivo municipal. 

o O responsável de Obras e Urbanismo não respondeu à questão. De qualquer forma 

não foram realizadas. 

• O Risco n.º 12 tem apenas uma medida e, esta, continua não executada, uma vez que como 

a verba é elevada está a analisar-se a possibilidade de adquirir em “renting” o equipamento 

hardware já com o licenciamento, sendo sempre a autorização validada pelo Executivo.  

• A medida n.º 1 do Risco n.13, relativa à criação de regras de rotatividade pelos elementos 

do júri, é repartida por duas Divisões (DAG E DOMU) e, tal como em 2018, está 

parcialmente executada: 

o Para a responsável da DAG o objetivo de rotatividade foi conseguido face ao n.º de 

concursos abertos em 2019.  

o O responsável da DOMU não respondeu à medida; 

Em relação à medida n.º 2 do Risco n.º 13, passou de parcialmente executada a 

totalmente executada em 2019, visto que a Declaração de Inexistência de Interesses 

utilizada na Contratação Pública foi integrada no Sistema de Gestão da Qualidade e a 

mesma declaração foi elaborada para os processos realizados nos recursos humanos. 

• O Risco n.º 14 é o último dos riscos transversais sendo composto por 2 medidas: 

o Medida n.º 1 – Registo dos documentos na aplicação medida   - Expediente 

o Medida n. º2 – Registos, se o processo for físico – Património Municipal, Arquivo 

Municipal e gabinete Jurídico. 

Estas medidas, tal como em 2018, estão totalmente executadas  

 

 

5.1.1. Impacto da Execução das Medidas Transversais na Redução dos Riscos  

O Quadro n.º 13 e Gráfico n.º 3 representam a análise da execução das medidas transversais 

em 2019 e a redução do impacto do Risco. 
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Quadro n.º 12– Impacto do Risco – Execução das medidas Transversais 

Percentagem de Execução das medidas transversais para eliminar/reduzir os riscos 

identificados e verificação do respetivo impacto 

Riscos 
N.º de 

Medidas 

N.º de Medidas 

executadas 

IMPACTO DO RISCO 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 2 0   0,0% 

N.º 2 2 0  0,0%  

N.º 3 1 1   100% 

N.º 4 1 0  0,0%  

N.º 5 1 1   100% 

N.º 6 2 0   0,0% 

N.º 7 3 1   33,33% 

N.º 8 1 1   100% 

N.º 9 3 1/- 50%   

N.º 10 2 0/-  0,0%  

N.º 11 1 0  0,0%  

N.º 12 1 0   0,0% 

N.º 13 2 1  50%  

N.º 14 2 2  100%  

 50% 33,33% 36,36% 

 

50,0%

33,3% 36,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Gráfico n.º3 - Percentagem  de Execução das medidas transversais para 
eliminar/reduzir os riscos transverasis identificados e consequente 

verificação da redução do impacto - 2019

Risco Baixo

Risco Médio

RiscoElevado

 

 

Verifica-se que: 

• O único risco definido com impacto Baixo, o qual é composto por 3 medidas tem 

uma execução de 50% (1 medida executada). Para este risco apenas entram 2 
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medidas para o cálculo, uma vez que a terceira medida foi dada como não aplicável 

(ações de formação cujo tema são os riscos no âmbito do PPRCIC, uma vez que não 

foram encontradas ações de formação nesta área específica)). 

• Os 6 riscos identificados com impacto Médio compostos por 10 medidas têm uma 

execução de 33,33% (3 medidas executadas). Neste caso, foram contabilizadas 9 

medidas dado que também houve uma considerada como não aplicável (as casas de 

habitação social não têm sido atribuídas porque as que existem necessitam de obras 

profundas). 

• Os 7 riscos identificados com impacto Elevado compostos por 11 medidas 

apresentam uma execução de 36,36% (4 medidas executadas). 

O Gráfico n.º 4 faz a comparação da execução das medidas transversais e consequente impacto 

comparando os anos 208 e 2019. 

66,7%

50,0%

22,2%

33,3%

9,1%

36,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Gráfico n.º 4 - Percentagem  de Execução das medidas transversais para 
eliminar/reduzir os riscos transverasis identificados e consequente 

verificação da redução do impacto - Comparação anos 2018 3 2019

Risco Baixo

Risco Médio

RiscoElevado

 

Verifica-se que: 

• O ano de 2019 superou, na generalidade, o ano de 2018 em termos de execução de 

medidas e respetiva redução do impacto do risco nomeadamente impacto médio e 

impacto elevado. 

• O Risco de impacto Baixo foi o único que diminuiu a percentagem de redução do 

impacto. Contudo, considera-se uma “falsa redução”, visto que a medida que 

continua executada é a mesma relativamente ao ano anterior (disponibilização do 

Plano na página do município) e a medida “ação de formação/sensibilização sobre a 

corrupção e riscos e respetiva inclusão no Plano de Formação foi dada como 

executada em 2018 mas na prática a formação não era específica em riscos de 

corrupção mas sobre os riscos no geral; 
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• Relativamente à execução das medidas dos Riscos de impacto Médio, tiveram um 

aumento de 11,1 % em relação a 2018.  Em 2018 só estavam totalmente executas as 

duas medidas do Risco n.º 14 (registo da entrada dos documentos e cedência de 

processos). Além destas, em 2019, foi incluída a Declaração de registos de interesses 

utilizada na Contratação Pública no Sistema de Gestão da Qualidade e elaborada 

uma similar para ser utilizada nos Recursos Humanos. Esta medida corresponde à n.º 

2 do Risco n.º 13. 

• A maior subida registou-se na Execução das medidas dos Riscos de impacto elevado 

com um aumento de 27,3%. Em 2019 só estava a medida n.º 2 do Risco n.º 7 

(nomeação do Encarregado de Proteção de Dados), que se manteve em 2019.  Em 

2019 contribuíram para o aumento a execução das seguintes medidas: 

o Medida n.º 1 do Risco n.º 3 – Relativa ao apuramento dos custos dos eventos 

realizados. através da contabilidade de custos.  

o Medida n.º 1 do Risco n.º 5 – Elaboração de Contratos Programa, de forma a 

aumentar o rigor no cumprimento das regras estabelecidas para a atribuição de 

subsídios ou outro tipo de apoios a clubes e associações 

o Medida n.º 1 do Risco n.º 8 – Foi aprovada a Norma de Controlo Interno. 

O Quadro n.º 13 faz o resumo da execução das medidas pelo Executivo, Gabinetes e Unidades Orgânicas 

Quadro n.º 13 - Execução das medidas Transversais pelo Executivo/Gabinetes e Unidades Orgânicas 

EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DOS RISCOS TRANSVERSAIS PELO EXECUTIVO/GABINETES/UNIDADES 

ORGÂICAS 

N.º 

Impacto do 
Risco 

EXECUTIVO/GABINETES/UNIDADES ORGÂNICAS 

B M E EXE GAP GAV SMPC GJ DPEDE DEASDJ DASO DAG DOMU DDCTS 

1/1   
x         

* 
  

1/2              
2/1  

x 
            

2/2              
3/1   x            
4/1  x             
5/1   x            
6/1   

x            
6/2              
7/1   

x 
           

7/2              
7/3              
8/1   x            
9/1 

x 
             

9/2              
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EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DOS RISCOS TRANSVERSAIS PELO EXECUTIVO/GABINETES/UNIDADES 

ORGÂICAS 

N.º 

Impacto do 
Risco 

EXECUTIVO/GABINETES/UNIDADES ORGÂNICAS 

B M E EXE GAP GAV SMPC GJ DPEDE DEASDJ DASO DAG DOMU DDCTS 

9/3              
10/1  

x 
            

10/2              
11/1  x             
12/1   x            
13/1  

x 
            

13/2              
14/1  

x 
            

14/2              
TR 1 6 7 

1 1 0 0 2 2 0 0 5* 0 1 
TM 3 10 11 

 

 
Legenda: EXE – Executivo; GAP – Gabinete de Apoio à Presidência; GAV - Gabinete de Apoio à Vereação; SMPC – Serviço Municipal de 
Proteção Civil; GJ - Gabinete Jurídico; DPEDE – Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia Económica; DEASDJ – Divisão de Educação, 
Ação Socia, Desporto e Juventude; DASO – Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais; DAG – Divisão de Administração Geral; DOMU – 
Divisão de Obras Municipais e Urbanismo; DDCTS – Divisão de Desenvolvimento Cultural, Turismo e Saúde; B – Baixo;, M- Médio -E – Elevado; 
TR– Total Riscos; TM – Total Medidas. 

* Não foi somado ao total uma vez que é sobreposição do risco n.º 8 

Fazendo a análise por Divisão/Gabinetes/Executivo:  

• A DAG é a Divisão que tem mais Riscos Transversais e consequentemente mais medidas. 

Das 11 medidas distribuídas pelos 8 Riscos, 5 estão executadas, ou seja, apresenta 45,45% 

de execução.  

o Das 11 medidas, 3 são de impacto elevado e, destas, 2 estão totalmente 

executadas. Apresenta 66,6% de execução das medidas de impacto elevado 

o  Das 8 medidas de impacto Médio 3 estão executadas, ou seja 37,5%. Das 

restantes 5 medidas, 2 estão parcialmente executadas, 1 não executada e 2, 

que correspondem ao GAM (licenças de ruído e espaços no mercado/feiras), 

a resposta não foi considerada por falta de justificação e evidências.   

• A DPEDE não tem uma medida que dependa exclusivamente da Divisão. Contribui com 

duas respostas para a execução das 2 medidas transversais. A medida n.º 1 do Risco n.º 1 

corresponde ao Regulamento da Fiscalização que foi aprovado a 07/05/2020, estando 

totalmente executada A segunda medida, já referida anteriormente corresponde ao Risco n.º 

4 é dada como não aplicável dado que, para a ocupação da via pública pelas coletividades 

não é emitida licença. 

Totalmente executada Parcialmente executada Não Executada Não aplicável Sem resposta 
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• A DDCTS tem o único risco transversal de impacto elevado executado, portanto a execução 

é a 100%.  

• Das 5 medidas transversais que correspondem à DOMU, apenas foi respondida a que se 

refere às licenças informáticas. As restantes 4 medidas são repartidas com outras divisões.  

Contudo, não houve contribuição da DOMU tendo ficado registado a falta de 4 respostas. A 

execução das medidas foi aferida com as respostas de outras Divisões. 

• A DEASDJ tem contribuição na resposta à medida n.º 1 do Risco n.º 1. Esta tal totalmente 

executada com a aprovação do Regulamento da Habitação Social. A medida n.º 2 do Risco 

n.º 10 é considerada não aplicável e como já referido é relativa à atribuição de casas sociais, 

que não se tem verificado. 

• A DASO contribui igualmente para a execução da medida n.º 1 do Risco n.º 1, cuja resposta 

não foi validada. Relativamente à medida n.º1 do Risco n.º 2 a resposta também não foi 

considerada e o serviço de ambiente respondeu à medida n.º 1 do Risco n.10, que foi 

considerada não executada, também por falta de resposta da DAG – GAM. 

• O gabinete jurídico partilha a execução da medida n.º 2 do Risco n.º 14 com a DAG. 

• O Serviço Municipal de Proteção partilha a medida n.º 1 do Risco n.º 4 com a DPEDE e 

DAG. A resposta foi considerada parcialmente executada, e como já referido, a medida/risco 

tem de ser reformulada uma vez que a resposta deste serviço é eficaz. 

• O Executivo tem responsabilidade da resposta ao Risco n.º 7 considerado de impacto 

elevado e que corresponde à implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

Das 3 medidas referentes ao Risco apenas uma está totalmente executada o que corresponde 

a 33,3%. 

• O GAV tem a responsabilidade total das medidas n.º1 e n.º 2 do Risco n.º 1. As medidas não 

estão totalmente implementadas uma vez que foram verificadas falhas quando foi feita a 

análise aos regulamentos, nomeadamente na organização, codificação e respetiva colocação 

dos regulamentos na página do município. Tem de ser elaborado um circuito de verificação 

antes de ser aprovado o regulamento final. 

• O GAP tem a responsabilidade na medida n.º 2 do Risco N.º 6, referente à verificação dos 

subsídios cedidos às juntas de Freguesia para a realização de obras. Esta medida é repartida 

com a DOMU. Foi considerada não executado porque embora apresentadas as faturas não 

existiram os respetivos autos de medição. 
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Tem ainda a responsabilidade das 3 medidas do Risco n.º 9. Destas, a n.º 2 está 

implementada, a n.º 1 parcialmente executada e a n.º 3 foi considerada não aplicável. Sendo 

assim a execução está nos 50% 

5.2. Riscos/Medidas Específicas 

Tendo como base os Quadros n.º 6 a n.º 9 - Controlo da Execução das Medidas Específicas, é 

apresentada a análise das Divisões nas quais foram identificados Riscos Específicos: 

Quadro n.º 14 - Execução das medidas Específicas – DPEDE - Fiscalização 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DIPLOMMACIA ECONÓMICA 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

N.º Total de 
Medidas 

FISCALIZAÇÃO 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

7 7 0 0 0 0 

% Execução das 
Medidas 

100% 0% 0% 0% 0% 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018 

7 5 2 0 0 ------------ 

%de Execução das 
Medidas 

71,43 % 28,57 % 0% 0% ----------- 

 

100%

0%
0%

0% 0%

Gráfico n.º 5 - DPEDE - Percentagem de Execução das medidas 
específicas  - 2019   

Totalmente Executada

Parcialmente Executada

Não Executada

Não aplicável

sem resposta
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7

0 0 0 0

5

2

0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalmente Executada Parcialmente
Executada

Não Executada Não aplicável Sem resposta

Gráfico n.º 6 - DPEDE - Percentagem de Execução das medidas específicas  -
comparação 2018 e 2019   

2019 2018
 

Quadro n.º 15 - Execução das medidas Específicas – DEASDJ – Ação Social 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUDE 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

N.º Total de 
Medidas 

AÇÃO SOCIAL 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

3 3 0 0 0 0 

% Execução das 
Medidas 

100% 0% 0% 0% 0% 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018 

3 1 1 0 1 ------------ 

%de Execução das 
Medidas 

33,33 % 33,33 % 33,33 % 33,33 % ----------- 

 

100%

Gráfico n.º 7 - DEASDJ - Percentagem de Execução das medidas 
específicas - 2019   

Totalmente Executada

Parcialmente Executada

Não Executada

Não aplicável

sem resposta
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Gráfico n.º 8- DEASDJ- Percentagem de Execução das medidas 
específicas  - comparação 2018 e 2019   

2019 2018
 

Quadro n.º 16 - Execução das medidas Específicas – DASO – Espaços verdes/armazém 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS 

AMBIENTE – ESPAÇOS VERDES 

N.º Total de 
Medidas 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

2 2 0 0 0 0 

% Execução das 
Medida 

100% 0% 0% 0% 0% 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

2 1 1 0 0 ------------ 

%de Execução das 
Medidas 

50 % 50 % 0 % 0 % ----------- 

ARMAZÉM 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

3 3 0 0 0 0 

% Execução das 
Medidas 

100% 0% 0% 0% 0% 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

3 2 1 0 0 0 

% Execução das 
Medidas 

66,37% 33,33% 0% 0% 0% 

TOTAL DA DIVISÃO - DASO 
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5 5 0 0 0 0 

% Execução das 
Medidas - 2019 

100% 0% 0% 0% 0% 
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Quadro n.º 17 - Execução das medidas Específicas – DAG – Contabilidade e Tesouraria 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CONTABILIDADE E TESOURAIA 

N.º Total de 
Medidas 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

12 10 1 1 0 0 

% Execução das 
Medida 

83,33 % 8,33 % 8,33 % 0,00 % 0,00 % 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

12 5 4 1 2 ------------ 

%de Execução das 
Medidas 

41,67% 33,33 % 8,33 16,67 % ----------- 
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Gráfico n.º 14 - DAG - Contabilidade e Tesouraraia - Percentagem de 
Execução das medidas específicas  - 2019   
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Quadro n.º 18- Execução das medidas Específicas – DAG – Património Municipal 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

N.º Total de 
Medidas 

2019 CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

8 2 2 0 4 0 

% Execução das 
Medida 

25,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 0,00 % 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

8 2 2 1 3 ------------ 

% de Execução das 
Medidas 

25,0% 25,0% 12,5% 37,5 % ----------- 
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Gráfico n.º 16- DAG - Património Municipal - Percentagem de Execução 
das medidas específicas  - 2019   
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Quadro n.º 19- Execução das medidas Específicas – DAG - Gabinete de Apoio ao Munícipe 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE 

N.º Total de 
Medidas 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019  

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

1 1 0 0 0 0 

% Execução das 
Medida 

100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

1 0 1 0 0 0 

%de Execução das 
Medidas 

0,00 % 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

100%

0%
0%

0% 0%

Gráfico n.º 18 - DAG - Gabinete de Apoio ao Munícipe - Percentagem de 
Execução das medidas específicas  - 2019   
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Quadro n.º 20- Execução das medidas Específicas – DAG - Contratação Pública 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA  

N.º Total de 
Medidas 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019  

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

5 4 0 0 1 0 

% Execução das 
Medida 

80% 0,00 % 20 % 0,00 % 0,00 % 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

5 4 0 0 1 0 

%de Execução das 
Medidas 

80,0% 0,00 % 20,0% 0,00 % 0,00 % 
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Gráfico n.º 20- DAG - Contratação Pública - Percentagem de Execução 
das medidas específicas  - 2019   
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Quadro n.º 21- Execução das medidas Específicas – DAG - Recursos Humanos 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

RECURSOS HUMANOS 

N.º Total de 
Medidas 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

10 8 0 2 0 0 

% Execução das 
Medida 

80,00 % 0,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

10 7 0 3 0 0 

%de Execução das 
Medidas 

70,00 % 0,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 

80%

0%

20% 0%

0%

Gráfico n.º 22- DAG - Recursos Humanos- Percentagem de Execução das 
medidas específicas  - 2019   

Totalmente Executada

Parcialmente Executada

Não Executada

Não aplicável

Sem resposta

 

8

0

2

0 0

7

0 0

3

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalmente
Executada

Parcialmente
Executada

Não Executada Não aplicável Sem resposta

Gráfico n.º23- DAG  - Recursos Humanos - Percentagem de Execução das 
medidas específicas  - comparação 2018 e 2019   

2019 2018
 

 

 



 

 PG.01_PLN.01_IMP.01    Página 47 de 104 

 

Quadro n.º 22- Execução das medidas Específicas – DAG  - Gestão Financeira de águas 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GESTÃO FINANCEIRA DE ÁGUAS 

N.º Total de 
Medidas 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

3 1 0 0 2 0 

% Execução das 
Medida 

33,33 % 0,00% 0,00 % 66,67 % 0 

CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

3 1 1 0 1 0 

%de Execução das 
Medidas 

33,33 % 33,33 % 0,00 % 33,33 % 0,00 % 
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Gráfico n.º 24- DAG - Gestão Financeira de Águas -Percentagem de 
Execução das medidas específicas  - 2019   
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Quadro n.º 23- Execução das medidas Específicas – DAG   

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

TOTAL DA DIVISÃO (DAG) 

 CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

N.º Total de 
Medidas 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

39 26 3 3 7 0 

% Execução das 
Medida 

66,67% 7,69% 7,69% 17,95% 0,0% 

TOTAL DA DIVISÃO (DAG) - CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

39 19 8 5 7 0 

%de Execução das 
Medidas 

48,72 % 20,51 % 12,82 % 17,95 % 0,0 % 
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Gráfico n.º 27- DAG - Percentagem de Execução das medidas específicas  -
2019   
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O Quadro n.º24  faz a comparação do nível de execução das medidas específicas, por divisão, nos 

anos 2018 e 2019. 

Quadro n.º 24- Execução das medidas Específicas – comparação Divisões 

Execução das Medidas Específicas – Percentagens Gerais e comparativas das Divisões – 2018/2019 

 2018 2019 

 DPEDE DEASDJ DASO DAG DPEDE DEASDJ DASO DAG 

Totalmente executada 71,43% 33,33% 60,00% 48,72 % 100% 100% 100% 66,67% 

Parcialmente executada 28,57% 33,33% 40,00% 20,51 % 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Não executada 0,00% 0,00% 0,00% 12,82 % 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 

Não aplicável 0,00% 33,33% 0,00% 17,95 % 0,00% 0,00% 0,00% 17,95% 

Sem reposta 0,00% 0,00% 0,00% 0,0 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0 % 
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Gráfico n.º 29 - Execução das medidas específicas - comparação divisões - 2019
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Verifica-se que em 2019: 

• A DPEDE, DEASDJ e DASO apresentaram 100 % de execução das respetivas medidas específicas. 

• A DAG tem uma taxa de execução das medidas específicas de 66,67%. Convém realçar que é a 

Divisão que comporta mais riscos e consequentemente mais medidas para execução (39 medidas no 

total das quais 26 totalmente executadas, 3 parcialmente executadas, 7 consideradas não aplicáveis, 

tendo apenas 3 não executadas. 

Comparando 2019 com 2018: 

• A DEPEDE teve um aumento de medidas executadas de 28,6 %; 

• A DEASDJ teve um aumento de medidas executadas de 66,67 %; 

• A DASO teve um aumento de medidas executadas de 40,00 %; 

• A DAG teve um aumento de medidas executadas de 17,95 %. Consequentemente as 

parcialmente executadas diminuíram 12,82%, as não executadas diminuíram 5,13% e as não 

aplicáveis mantiveram a mesma percentagem 17,95%. 

o Relativamente às medidas não aplicáveis:  

- Em 2018, a Contabilidade e Tesouraria tinha as 2 medidas do Risco n.º 1 (n.º1 - 

Verificação das dívidas por serviço emissor e análise com o registo contabilístico e 

n.º2  - Correção dos erros detetados; Verificações trimestrais das dívidas registadas 

nos diversos serviços e na contabilidade) consideradas como” não aplicáveis. Em 

2019 passaram a executadas; 

- Em 2018, o Património Municipal tinha as 3 medidas correspondentes aos Riscos 

n.º2, n.º 3 e n.º 4 consideradas não aplicáveis. Em 2019 mantiveram a não 

aplicabilidade, uma vez que não se verificaram cedências. A estas, juntou-se o Risco 

n.º 7 visto não te se trem verificados “abates”. 

- A Contratação Pública continua com a medida do Risco n.º 2 “Contratação de 

serviços com recurso a figuras jurídicas (protocolos/ acordos) em violação do regime de 

contratação pública “como “não aplicável.  

- A Gestão financeira de águas passa de 1 medida (Risco n.º3) não aplicável, em 

2018, para 2 medidas não aplicáveis. À referida anteriormente, junta-se a medida do 

Risco n.º2, uma vez que a cobrança contenciosa irá passar para as finanças. Será 

elaborado um protocolo. Estas duas medidas deverão ser adaptadas de acordo com o 

conteúdo do futuro protocolo. 

o Relativamente às medidas não executadas:  

- A Contabilidade e Tesouraria continua com a medida n.º2 do Risco n.º8 não 

executada. Esta diz respeito à frequência de formação específica na área de 

“classificação económica”. 
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- Relativamente ao Património Municipal, em 2018 tinha a medida do Risco n.º 6 

não executada e passou a parcialmente executada. 

- Os Recursos Humanos, em 2018 tinham 3 medidas não executadas, em 2019 

passam para 2. A medida do Risco n.º 5 passa a executada, uma vez que foi 

elaborada a Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses. A medida n.º 4 do 

Risco n.3 continua sem execução, uma vez que não foi elaborada a check-list que 

servirá como um guia para minimizar o erro no processamento remuneratório.  A 

medida do Risco n.º 2 continua sem execução. Esta diz respeito à implementação do 

registo de interesses. 

 

O Quadro n. º25 e o Gráfico n.º 31 demonstram a execução Total das medidas nos anos 2018 e  

2019 

Quadro n.º 25- Execução Total das medidas Específicas  

EXECUÇÃO TOTAL DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2019 

N.º Total de 
Medidas 

Totalmente 
executada 

Parcialmente 
executada 

Não Executada Não Aplicável Sem resposta 

54 41 3 3 7 0 

% Execução das 
Medidas 

75,93 % 5,56 % 5,56 % 12,96 % 0,00 % 

TOTAL DA DIVISÃO (DAG) - CONTROLO DA EXECUÇÃO EM 2018  

54 28 13 5 8 0 

%de Execução das 
Medidas 

51,85 % 24,07 % 9,26 % 14,81 % 0,00 % 
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Gráfico n.º 31 - Execução Total das medidas específicas - anos 2018 e 2019
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De salientar que a execução total das medidas específicas é de 81,48%, o que evidencia a 

preocupação das divisões no cumprimento das medidas estipuladas no Plano. Esta execução total 

das medidas teve um aumento de cerca de 30% relativamente ao ano de 2018. Como consequência 

deste aumento, os outros níveis de execução baixaram, tal como foi analisado relativamente à DAG, 

uma vez que as restantes divisões têm execução de 100%. 

5.2.1. Impacto da Execução das Medidas Transversais na Redução dos Riscos  

A partir das medidas executadas e, tal como realizado para as medidas transversais, apresentam-se 

os resultados, expressos em percentagem, relativamente à execução das medidas específicas para 

eliminar/reduzir os riscos identificados e a sua relação com o impacto dos mesmos. 

Quadro n.º 26- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto – Fiscalização - 2019/2018 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DIPLOMMACIA ECONÓMICA 

FISCALIZAÇÃO 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 4 4 100%   

N.º 2 3 3  100%  

   100% 100% - 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 4 3 75,0 %   

N.º 2 3 2  66,6 %  

   75,0 % 66,6 % - 

 

Quadro n.º 27- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto – Ação Social - 2019/2018 

DIVISÃO DE EDCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUDE 

AÇÃO SOCIAL 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 2 2   100% 

N.º 2 1 1  100%  

   - 100% 100% 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 2 1   50,0% 

N.º 2 1 -  -  

   - - 50,0% 
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Quadro n.º 28- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto – Ambiente – espaços 

verdes -  2019/2018 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS 

AMBIENTE – ESPAÇOS VERDES 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 1 1  100%  

N.º 2 1 1 100%   

   100% 100%  

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 1 0  0%  

N.º 2 1 1 100%   

   100% 0%  
 

Quadro n.º 28- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto –Armazém- 2019/2018 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS 

ARMAZÉM 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 2 2  100%  

N.º 2 1 1 100%   

   100% 100%  

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 2 1  50%  

N.º 2 1 1 100%   

   100% 50%  
 

Quadro n.º 28- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto –Contabilidade e 

Tesouraria - 2019/2018 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CONTABILIDADE E TESOURARIA 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 1 1  100,0%  

N.º 2 1 1  100,0%  

N.º 3 2 2   100,0% 
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N.º 4 1 1  100,0%  

N.º 5 1 1  100,0%  

N.º 6 1 1   100,0% 

N.º 7 1 1 100,0%   

N.º 8 2 0   0,0 % 

N.º 9 1 1  100,0%  

N.º 10 1 1   100,0% 

   100,0% 100,0% 66,66% 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 1 0  0,0%  

N.º 2 1 1  100,0%  

N.º 3 2 -   - 

N.º 4 1 1  100,0%  

N.º 5 1 1  100,0%  

N.º 6 1 0   0,0% 

N.º 7 1 1 100,0%   

N.º 8 2 0   0,0% 

N.º 9 1 1  0,0%  

N.º 10 1 1   100,0% 

   100,0% 60,0% 25,0% 
 

Quadro n.º 29- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto –Património Municipal - 

2019/2018 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 1 1    100,0% 

N.º 2 1 1  -   

N.º 3 1 1  -   
N.º 4 1 1  -   
N.º 5 2 1    50,0% 
N.º 6 1 0    0,0% 

N.º 7 1 -    - 

   - - 50,0% 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 1 1    100,0% 

N.º 2 1 0  -   

N.º 3 1 0  -   
N.º 4 1 0  -   
N.º 5 2 0    0,0% 
N.º 6 1 0    0,0% 

N.º 7 1 1    100,0% 

   - - 40,0% 
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Quadro n.º 30- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto –Gabinete de Apoio ao 

Munícipe - 2019/2018 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 1 1   100% 

   - - 100% 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 1 0   0,0% 

   - - 0,0% 
 

 

Quadro n.º 31- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto –Contratação Pública - 

2019/2018 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 1 1  100,0%   
N.º 2 1 -  -   
N.º 3 1 1    100,0% 
N.º 4 2 2    100,0% 

   - 100,0% 100,0% 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 1 1  100,0%   
N.º 2 1 -  -   
N.º 3 1 1    100,0% 
N.º 4 2 2    100,0% 

   - 100,0% 100,0% 
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Quadro n.º 32- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto –Recursos Humanos - 

2019/2018 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

RECURSOS HUMANOS 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 3 3  100,0%   
N.º 2 1 0  0,0%   
N.º 3 4 3   75,0%  
N.º 4 1 1   100,0%  
N.º 5 1 1   100,0%  

   - 80,0% - 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 3 3  100,0%   
N.º 2 1 0  0,0%   
N.º 3 4 3  75,0%  
N.º 4 1 1  100,0%  
N.º 5 1 0  0,0%  

   - 70,0 % ~-- 
 

Quadro n.º 33- Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto – Gestão Financeira de 

Águas - 2019/2018 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

GESTÃO FINANCEIRA DE ÁGUAS 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2019 

Riscos N.º de Medidas 
N.º de Medidas 
Executadas/não 

aplicáveis 

Impacto do Risco 

Baixo Médio Elevado 

N.º 1 1 1   100%  
N.º 2 1 -   -  
N.º 3 1 -  -  

   - - 100% 

Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos identificados e verificação do respetivo 
impacto - 2018 

N.º 1 1 1   100%   
N.º 2 1 0   0,0%  
N.º 3 1 -  -  

   - - 50,0 % 
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Quadro n.º 34 - Percentagem de Execução das Medidas para eliminar/reduzir os riscos e verificação do respetivo impacto – Resumo das Divisões - 

2019/2018 

Anos  
IMPACTO DO RISCO – RESUMO DIVISÕES 

Baixo Médio Elevado 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DIPLOMMACIA ECONÓMICA 

2019 100% 100%  

2018 75,0 % 66,0 %  

DIVISÃO DE EDCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUDE 

2019  100% 100% 

2018  - 50,0% 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS 

2019 100% 100%  

2018 100% 33,33 %  

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

2019 100% 87,5% 73,3% 

2018 100% 64,7% 46,6% 

 

91,60%
100,00%

70,00%

91,30%

48,33%

86,65%

0,00%
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100,00%

120,00%

Gráfico n.º 32 - Percentagem Média de execução de medidas específicas e 
verificação da redução do impacto do risco
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Gráfico n.º 33 - Percentegem de execução, por Divisão, das medidas para eliminar/reduzir os 
riscos específicos everificação da redução do impacto  

 

Verifica-se que: 
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• As medidas dos riscos considerados de baixo impacto são as que apresentam maior 

execução, subiram 8,4% em relação a 2018, tendo atingido os 100% em 2019; 

• A execução das medidas dos riscos de impacto médio aumentou, em 2019, 21,3%, tendo 

atingido 91,3% de execução; 

• Relativamente à execução das medidas dos riscos de impacto elevado, atingiram 86,65% de 

execução o que representa uma subida de 38,32% em relação ao ano anterior. 

 

Fazendo a análise por Divisão: 

• A DPEDE (serviço de fiscalização) em 2019, reduziu o impacto dos  baixo e médio a 0,0%: 

o A execução das medidas do Risco n.º1 (baixo) subiu 25% em relação a 2018 

o A execução das medidas do Risco n.º 2 (médio) subiu, em comparação com 2018, 

34%. 

• A DEASDJ (serviço de ação social), em 2019, reduziu o impacto dos riscos médio e 

elevado a 0,0%: 

o A execução das medidas do Risco n.º1 (elevado) subiu 50% em relação a 2018; 

o A execução da medida do Risco n.º 2 (médio) foi considerada não aplicável em 2018 

e, em 2019, foi totalmente executada. 

• A DASO, reduziu o impacto dos riscos baixo e médio a 0,0%: 

o O serviço de espaços verdes continuou com a implementação da medida do Risco 

n.º 2 (baixo) e, relativamente a 2018, implementou a medida do Risco n.º 1(Médio). 

o O serviço de armazém, manteve a implementação da medida do risco n.º2 e 

executou na totalidade a segunda medida do Risco n.º2. 

• A DAG, reduziu o impacto do risco baixo a 0,0%, tal como em 2018, reduziu em 90% o 

impacto dos riscos de impacto médio, mais 9,5% do que no ano anterior e reduziu em mais 

26,7%, o impacto dos ricos elevados, atingindo em 2019 ,73,3%. 

o O serviço de contabilidade e tesouraria manteve a execução total da medida do 

Risco n.º 7 (baixo). Relativamente à execução das medidas dos Riscos de impacto 

elevado, em 2019 atingiu 100%, um aumento de 40% em relação a 2018. No que 

respeita à execução das medidas de impacto elevado, em 2019, tiveram um aumento 

de 41,66%, tendo ficado pelos 66,66%. 

o O serviço de Património Municipal, em 2019, as medidas dos Riscos n.º 2,3 e 4 

(médios), continuam não aplicáveis. uma vez que não foram registadas cedências de 

bens.  

As medidas correspondentes aos Riscos de impacto elevado embora, implementadas 

em n.º igual, em 2018 e 2019 (2 medidas), em 2019 houve um aumento de 10% 
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passando de 40% de 2018 para 50% em 2019, vez que a medida do Risco n.º7 foi 

considerada não aplicável em 2019, dado não terem existido abates. 

• Relativamente ao Gabinete de Apoio ao Munícipe, em 2019, executou a medida do Risco 

n.º1 (elevado), passando para os 100% de execução. 

• O serviço de Contratação Pública, manteve os 100% de execução quer dos Riscos de 

impacto médio, quer dos riscos de impacto elevado. Salienta-se que medida do Risco n.º2 é 

dada como não aplicável desde 2018. 

• O serviço de Recursos Humanos aumentou, em 10% , a execução das medidas dos Riscos 

de impacto médio, passaram de uma implementação de 70% em 2018, para 80% em 2019. 

• Em relação ao serviço de Gestão Financeira de Águas, em 2019, a execução das medidas 

dos Riscos de impacto elevado foi de 100%, com uma subida de 50%, em relação ao ano 

anterior. Esta subida, na realidade, não alterou o n.º de medidas executadas (continua com a 

medida do Risco n.º 1 executada), apenas aumentou por que a medida do Risco n.º2 passou 

de não executada, em 2018, para não aplicável em 2019. Esta mudança, deve-se ao facto, da 

futura celebração de um protocolo com as finanças para a cobrança contenciosa das dívidas 

de água, não sendo por isso alterado o Regulamento dos serviços de abastecimento público 

de água e saneamento de águas residuais urbanas do município de Mirandela. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Câmara Municipal de Mirandela tem-se mostrado sempre disponível em questões relacionadas 

com o Conselho de Prevenção da Corrupção uma vez que, tem enviado anualmente o relatório de 

acompanhamento e execução do Plano de Corrupção bem como, ainda em 2017 respondeu a um 

questionário enviado pelo Conselho relativo à Gestão de Conflitos de Interesses no Setor Público. 

No entanto, este ano, é enviado com praticamente dois meses de atraso devido ao respetivo atraso 

na resposta das Divisões às matrizes de execução anual do relatório do PPRCIC e, envio das 

respetivas evidências. 

Concretamente sobre o relatório destacamos: 

• Além das alterações específicas, que se encontram numeradas nos pontos seguintes, o Plano 

deverá ser adaptado às recomendações do Conselho da Prevenção da Corrupção, aplicadas 

às câmaras municipais, que saíram após 2009, uma vez que ainda se está a fazer referência   

à recomendação N.º1/2009. Esta alteração é da responsabilidade do Gabinete de Apoio à 

Presidência. 

• As Divisões cooperaram positivamente na resposta às medidas consignadas no plano, 

embora, como referido anteriormente, com algum atraso, como demonstram os Anexos I e 

II; 
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• A DOMU não enviou nenhuma resposta às medidas que lhe estão atribuídas (Anexo I); 

• A DASO, não clarificou a resposta às medidas n.º1 do Risco n.º 1 e do Risco n.º 2 

(transversais), tendo sido consideradas sem resposta; 

• O GAM também não clarificou a solicitação, relativa à contribuição na reposta à medida do 

Risco n.10 (transversal); 

• Tal como referido no relatório de 2018, voltamos a considerar a revisão do plano, que não 

ocorreu em 2019, de forma a que sejam colmatadas as falhas referidas no relatório de 2018 

e, às quais, acrescentamos outras detetadas na elaboração do presente relatório: 

o Embora estejam identificadas nos riscos transversais, existem duas Divisões sem a 

redação de nenhuma medida específica nomeadamente, a Divisão de Obras 

Municipais e Urbanismo (DOMU) e a Divisão de Desenvolvimento Cultural, 

Turístico e Saúde (DDCTS); 

o Relativamente ao à medida n.º1 Risco transversal n.º1  “Revisão de regulamentos 

internos, em vigor, e respetiva adequação à atual orgânica do município de 

Mirandela, bem como, avaliação da necessidade de adoção de novos 

regulamentos”, é transversal a todas as divisões . No entanto, a responsabilidade de 

monitorização e atualização é da responsabilidade do GAV. Numa revisão deverá 

apenas considerar um responsável na execução da medida para tornar mais fácil 

aferir o grau de execução. 

o Ao Risco transversal n.º1 deverá ser acrescentada uma medida relativa à 

elaboração/organização/disponibilização dos protocolos.  

o Relativamente à DDCTS, consideramos que a medida transversal n.º 3 “Quantificar, 

através da contabilidade de custos, a atribuição de apoios através da criação de 

uma ficha única para cada evento/atividade, e respetivo envio para todas as divisões 

envolvidas no mesmo, sendo que estas terão de efetuar todos os custos do evento 

nessa ficha de atividade única”, embora sejam várias divisões a contribuir para o 

cumprimento da medida a responsabilidade e coordenação é da DDCTS.  Desta 

forma, quando fosse atualizado o Plano deveria passar a ser designada de Medida 

Específica. 

o A redação do Risco transversal n.º 4 deverá ser revista, nomeadamente a parte de 

“fiscalização no terreno”., uma vez que, relativamente ao “fogo de artifício” e 

“licença de ruído “, não compete à CMM verificar no terreno se determinada 

coletividade pediu as respetivas licenças. A CMM apenas emite as 

autorizações/licenças que são solicitadas e, a fiscalização compete às autoridades 

(GNR e PSP). No que respeita à ocupação da via pública pelas coletividades não é 
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emitida licença uma vez que há uma “parceria”, entre as coletividades e a CMM, as 

coletividades desenvolvem as atividades abertas à população em geral e a CMM 

concede o apoio logístico para a realização do evento, logo esta contribuição para a 

medida é não aplicável. 

o O Risco Transversal n.º 5, totalmente executado devido à elaboração de contratos 

programa, deverá ser revisto e passar para “acompanhamento/monitorização da 

execução das cláusulas dos contrato programa, de forma a verificar o cumprimento 

de ambas as partes, com definição de responsáveis. 

o O Risco Transversal n.º 6 deverá conter, pelo menos, mais duas medidas além dos 

“pagamentos referentes a obras realizadas pelas juntas de freguesia, que têm 

subjacentes subsídio/apoios da Câmara, devem ocorrer depois da realização de 

autos de medição, equivalentes aos autos das empreitadas”: 

- Deverá ser alargada aos apoios cedidos às juntas de freguesia para a realização de 

festividades: 

- Uma vez que houve a realização de protocolos com as juntas de freguesia, deverá 

criar-se uma medida para a verificação do cumprimento da execução desses 

protocolos, nomeadamente ao nível dos apoios em materiais bem como a 

apresentação dos relatórios obrigatórios.  

o O Risco transversal n.º 7 “Não cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados” 

e, as respetivas medidas associadas, são da responsabilidade exclusiva do Executivo. 

Desta forma deveria passar a Risco Específico. 

o O Risco transversal n.º 8 “Revisão e adequação da Norma de Controlo Interno à nova 

orgânica”, embora totalmente cumprido, sugere-se que a redação do risco seja revista 

e passe para monitorização/verificação do cumprimento da Norma de Controlo 

Interno com identificação dos responsáveis das unidades orgânicas que dão 

cumprimento aos critérios referidos na norma; 

o Relativamente ao Risco Transversal n.º 9  

- Deveria ponderar-se retirar a medida n.º 3 dado ser difícil encontra ações de 

formação específicas em riscos de “corrupção” .  

- Deveria ser incluída uma medida relativa à execução do relatório e a respetiva 

divulgação à entidade competente dentro do prazo. 

o No Risco transversal n.º 10 deve esclarecer-se quem contribui para a resposta relativa 

ao cumprimento do Regulamento do Mercado Municipal e Regulamento da 

Atividade de Comércio a Retalho Não Sedentária do Município de Mirandela. 
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o No Risco transversal n.º 13 deve passar-se a escrito os critérios utilizados para 

garantir a rotatividade do júri dos concursos de recrutamento; 

o O Risco transversal n.º 12 “Utilização de licenças de software em número 

superior ao contratado”, deverá a ser considerado como risco específico pois 

depende apenas da DOMU. 

o Relativamente aos riscos específicos  

- Devem manter-se as medidas com 100% de execução, com verificação anual das 

correspondentes evidências; 

- As medidas consideradas não aplicáveis, devem ser analisadas nomeadamente: 

     - A medida n.º1 do Risco específico n.º 2 da Contratação Pública; 

     - As medidas dos Riscos Específicos n.º 2 e n.º 3 da Gestão Financeira de águas. 

O Executivo considera o presente relatório um documento de Gestão de Riscos e que este é um 

reflexo de uma organização que trabalha de acordo com o definido na Política da Qualidade, 

designadamente o cumprimento rigoroso da legislação e regulamentos aplicáveis a todas as 

atividades municipais e o acompanhamento, monitorização e melhoria do desempenho do 

município em todas as áreas de atuação. 
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ANEXO I – MEDIDAS TRANSVERSAIS 
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           Quadro n.º 35 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º1 

RISCO TRANSVERSAL N.º 1 - Alterações de diplomas legais com implicações nos procedimentos instituídos 

N.º MEDIDAS 

1 
Revisão de regulamentos internos, em vigor, e respetiva adequação à atual orgânica do município de Mirandela, bem como, avaliação 

da necessidade de adoção de novos regulamentos 

2 Atualização e organização de todos os regulamentos na página eletrónica municipal. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Gabinete de apoio à Vereação (GAP) --------- Lénia Remondes 29-04-2020 

Divisão de Administração Geral (DAG) --------- Elisabete Silva 11-03-2020 

Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia Económica 

(DPEDE) 
--------- Jorge Eduardo Guedes Marques 10-01-2020 

Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO) --------- Luís Vinhais --------------- 

Divisão de Educação, Ação Social, Desporto e Juventude 

(DEASDJ) 
--------- Madalena Ferreiro 31-03-2020 

Divisão de Desenvolvimento Cultural, Turismo e Saúde 

(DDCTS) 
--------- Fátima Fontoura 31-03-2020 

Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU)  --------- Paulo Magalhães --------------- 
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 1 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

1 

1 

Com o objetivo de adequar os serviços à nova organização 

interna, iniciou-se o levantamento dos regulamentos internos 

vigentes e os procedimentos de elaboração/alteração de 

regulamentos. Assumindo essa responsabilidade no mês de 

junho de 2019, até ao momento, está em vigor o 

Regulamento da Habitação Social do Município de 

Mirandela, alterado na sua totalidade. Em fase de aprovação 

em Reunião de Câmara Municipal, após consulta pública, 

encontram-se os regulamentos – “Fiscalização”, “Parque de 

Campismo e Caravanismo Municipal da Maravilha-

Mirandela”, “Museu da Oliveira e Azeite”, “Conselho 

Municipal de Agricultura”. Em fase terminal, encontra-se o 

“Regulamento Das Zonas De Estacionamento De Duração 

Limitada Controladas Por Parcómetros”, para consulta 

pública.  

Em 2019 também se deu início à Revisão dos seguintes 

regulamentos: Regulamento da Atividade de Comércio a 

Retalho Não Sedentária do Município de Mirandela e 

Regulamento do Mercado Municipal 

Terá de ser atualizado o “Manual Das Boas Práticas Da 

Regulamentação Municipal”, com o objetivo de traçar um 

circuito interno. 

 X   

 

Lénia Remondes 

Anexo 1: 

Regulamento da 
Habitação Social do 

Município de 
Mirandela 
Anexo 4: 

- Ordem do Dia de 
03/01/2019 

 

1 
A Norma de Controlo Interno foi aprovada em reunião de 

câmara a 02/01/2020 e entrou em vigor a 03/01/2020. 
X    

 
Elisabete Silva 

Anexo 2: 
Norma de Controlo 

Interno 
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 1 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

1 

O “Regulamento Municipal de Fiscalização de Urbanismo e 

Ordenamento do Território” encontra-se em fase de 

aprovação em Reunião de Câmara Municipal, após consulta 

pública.  

De salientar que o Regulamento foi a reunião de câmara a 

07/05/2020 

X    

 

Guedes Marques 

Anexo 3: 
- Regulamento de 
Fiscalização de 

Urbanismo e 
Ordenamento do 

Território” 
- Ordem do Dia de 

07/05/2019 

1      X Luís Vinhais  

1 

- Em 2019 foi aprovado o Regulamento da Habitação Social. 

- Houve intenção de rever o Regulamento de Benefícios 

Sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Mirandela, considerando que há apoios que necessitam de ser 

alterados. Entretanto vigora o email enviado pela Sr.ª 

Presidente a 26/01/2020 

X    

 

Madalena 
Ferreiro 

Anexo 1: 

Regulamento da 
Habitação Social  

Anexo 5: 
Emails enviados -

regulamento dos 

benefícios sociais dos 

Bombeiros 

Voluntários 

1 

Os regulamentos iniciados em 2019 foram: 

- Museu da Oliveira e do Azeite; 

- Parque de Campismo - foi a reunião de câmara a 

07/05/2020 

- Reconhecimento de Estabelecimentos e Entidades de 

Interesse Histórico e Cultural ou Social Local. 

 X   

 

Fátima Fontoura 

Anexo 6 –  
Regulamentos 

- Ordem do Dia de 
07/05/2019 

1      X Paulo Magalhães  
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 1 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

2 

É enviado o documento para publicação, quando o mesmo se 

encontra em consulta pública e posteriormente quando o 

Regulamento é aprovado e entra em vigor. 
 X   

 
Lénia 

Remondes 

Consulta da página do 
município em 

https://www.cm-
mirandela.pt/pages/574 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 36 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º2 

RISCO TRANSVERSAL N.º 2 - Utilização indevida de bens municipais 

N.º MEDIDAS 

1 
Embora esteja regulamentada a utilização de veículos ao serviço do município, surge a necessidade da elaboração de uma instrução de trabalho 

detalhada, no âmbito do SGQ, relativa a esta matéria. 

2 Definição do serviço depositário das chaves dos edifícios municipais e de regras para a entrega das mesmas a terceiros. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) Património Municipal Céu Inácio 06-02-2020 

Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO) Gestão de Frota Luís Vinhais  
 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 2 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

2 

1 .     X Luís Vinhais -------- 

2 

Não foram definidas as regras, a incluir numa Instrução de 

Trabalho do SGQ, referentes ao controlo das chaves dos 

edifícios municipais.  

Foi realizado o registo de entrega de chaves, que segue em 

anexo. 

 X   

 

Céu Inácio 
Anexo 7: 

Registo Entrega 
de Chaves 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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        Quadro n.º 37 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º3 

RISCO TRANSVERSAL N.º 3 - Falta de controlo na contabilização dos custos referentes aos apoios logísticos (materiais, transportes, apoio técnico 

ou outros) a clubes e associações 

N.º MEDIDAS 

1 

Quantificar, através da contabilidade de custos, a atribuição de apoios através da criação de uma ficha única para cada evento/atividade, e 

respetivo envio para todas as divisões envolvidas no mesmo, sendo que estas terão de efetuar todos os custos do evento nessa ficha de atividade 

única. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Desenvolvimento Cultural, Turismo e Saúde (DDCTS) Eventos Fátima Fontoura 31-03-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 3 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

3 1 

Em 2018 foi repensada e adaptada a ficha de atividades, o documento que 
funciona como checklist, identificando os serviços e itens, previamente 
estabelecidos, para o apoio na realização de um evento/ação. Esta foi em 
2019 melhorada e aplicada, tendo em conta os ajustes do PAA, foi criada 
para cada evento/ação, devidamente registado em OBM, a ficha de 
atividades que é divulgada para todos os serviços envolvidos no processo e 
determinante para a realização do serviço, permitindo a imputação dos 
diversos custos dentro do mesmo processo. Com este método todos os 
serviços devem atribuir os seus custos na aplicação, já que na ficha de 
atividades é identificado o respetivo processo e número de ficha de 
atividades para esse efeito, contudo este sistema continua a ser avaliado, 
em colaboração com os envolvidos, tendendo para a sua continua melhoria 

X    

 

Fátima 
Fontoura 

Anexo 8: 
- Fichas de Atividades 

Eventos 

- Custos dos Eventos 

 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 38– Execução das Medidas do Risco Transversal n.º4 

RISCO TRANSVERSAL N.º 4 - Atividades desenvolvidas pelas coletividades sem o pedido das respetivas licenças 

N.º MEDIDAS 

1 Fiscalização no terreno das atividades desenvolvidas pelas coletividades, sem aviso prévio (fogo de artifício, ruído, ocupação de via…) 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia Económica (DPEDE) Fiscalização Guedes Marques 10-01-2020 

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) GTF Maria Gouveia 21-02-2020 

Divisão de Administração Geral (DAG) GAM Margarida Barreira  
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 4 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

4 1 

Quando se trata de ocupação da via pública pelas coletividades, 
não é emitida licença uma vez que há uma “parceria”, entre as 
coletividades e a CMM, as coletividades desenvolvem as 
atividades abertas à população em geral e a CMM concede o 
apoio logístico para a realização do evento. 

   X 

 

Guedes Marques  

Em 2019 foram solicitados/autorizados 6 pedidos de Autorização 
Prévia de Lançamento de fogo de artifício. 
Em 2019 foram solicitados/autorizados 31 Pedidos de 
Autorização para realização de fogueiras tradicionais (natal e 
festas populares). 
Contudo ambas as atividades não são fiscalizadas no terreno. 

 X   

 

Maria Gouveia 

Anexo 9: 
- Pedido para autorização 

de fogueiras e  
autorização Prévia de 

Lançamento de fogo de 
artifício. 

 

     X 
Margarida 
Barreira 
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     Quadro n.º 39 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º5 

RISCO TRANSVERSAL N.º 5 - Incumprimento dos critérios estabelecidos nas “Normas Orientadoras das Transferências Financeiras para Clubes e 

Associações” no que respeita à concessão de apoios e subsídios. 

N.º MEDIDAS 

1 
Aumentar o rigor no cumprimento das regras estabelecidas, e que determinam a atribuição de subsídios ou outro tipo de apoio 

(transporte/material) a clubes e associações, desenvolvendo uma análise mais criteriosa dos documentos apresentados. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) ------------- Elisabete Silva 11-03-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 5 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

5 1 

A formalização dos contratos programa com as coletividades desportivas 

iniciou-se em 2019 e estendeu-se para 2020. Em 2020 foram elaborados com 

Associações. 

 X   

 

 
Anexo 10: 

Contratos Programa  

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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       Quadro n.º 40 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º6 

RISCO TRANSVERSAL N.º 6 - Pagamentos de subsídios e/ou apoios sem a verificação do correspondente dispêndio. 

N.º MEDIDAS 

1 
Sempre que seja atribuído um subsídio para aquisição de um bem ou serviço, este só deverá ser liquidado mediante a apresentação da fatura e 

ficando a entidade beneficiária obrigada à posterior apresentação do correspondente recibo. 

2 
Os pagamentos referentes a obras realizadas pelas juntas de freguesia, que tenham subjacentes subsídio/apoios da Câmara, devem ocorrer depois 

da realização de autos de medição, equivalentes aos autos das empreitadas. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) 
Contabilidade e 

Tesouraria 
Elisabete Silva 11-03-2020 

Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesia (GAJF) GAJF Sónia Mota 29-04-2020 

Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU) 
Obras e Empreitadas 

Municipais 
Paulo Magalhães --------------------- 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 6 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

6 

1 
Após autorização de despesa em reunião de câmara procede-se ao 

pagamento. Não são apresentados recibos. 
  X  

 
Elisabete Silva   

2 

Embora no Mapa de Apoios Financeiros Extraordinários estejam 

registadas 8 intervenções de obras, na prática, no ano de 2019 apenas se 

verificou a realização de uma obra – na União de Freguesias de Barcel, 

  X  

 

Sónia Mota 

Anexo 11: 
- Mapa de Apoios 

Financeiros 

Extraordinários 
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 6 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

Marmelos e Valverde da Gestosa (a justificação a este ponto segue em 

anexo). Relativamente a esta obra, embora não tivesse havido auto de 

medição, foram apresentadas as faturas correspondentes aos trabalhos 

realizados.  

- Justificação do 

Mapa de apoios 

extraordinários 

- Faturas 

comprovativas da 

realização das obras. 

- Relatórios 

semestrais das juntas 

de freguesia 

 

2      X Paulo Magalhães  

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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       Quadro n.º 41 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º7 

RISCO TRANSVERSAL N.º 7: Não cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados. 

N.º MEDIDAS 

1 Frequência de ações de Formação 

2 Nomeação do Encarregado de Proteção de Dados (DPO) 

3 Implementação dos pressupostos definidos no Regulamento 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Executivo ----------------------------------- Júlia Rodrigues 28-01-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 7  DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

7 

1 
Foi realizada uma ação de sensibilização, pela Expanindustria, no dia 19 de 
fevereiro de 2020. É necessário a realização de uma formação específica 
direcionada apenas para os técnicos que compõem a equipa 

 X   
 

Júlia Rodrigues 

Anexo 12 
- Lista de 

Presenças ação 
de sensibilização 
- Notificação do 
Encarregado de 

Proteção de 
Dados 

2 

O Encarregado de Proteção de dados (EPD / DPO), Paulo Jorge Marques da 
Costa, submeteu o respetivo pedido a 21/02/2019. Este pertence à 
Expandindustria, empresa, adjudicada pela CIM, que está a desenvolver o 
projeto de implementação do RGPD  

X    

 

3 

O Manual de Procedimentos foi entregue ao Município, em suporte físico a 
28/02/2019. Seguidamente terá de se monitorizar o Plano de Ação de forma a 
implementar, pelos serviços, os pressupostos definidos no Regulamento Geral 
Sobre Proteção de Dados. A implementação só se iniciará após a realização de 
uma ação de formação específica pelos técnicos que compõem a equipa. 

  X  

 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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       Quadro n.º 42 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º8 

RISCO TRANSVERSAL N.º 8: Desadequação da Norma de Controlo Interno à atual organização dos serviços municipais dando origem a uma má 

interpretação da mesma. 

N.º MEDIDAS 

1 Revisão e adequação da Norma de Controlo Interno à nova orgânica 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) --------------------------------- Elisabete Silva 11-03-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 8 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

8 1 

Tal como referido no Risco transversal n.º 1, a Norma de Controlo 

Interno foi aprovada em reunião de câmara a 02/01/2020 e entrou em 

vigor a 03/01/2020. 

X    

 

Elisabete Silva 

Anexo 2: 
Norma de 
Controlo 
Interno 

     Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 43 – Execução das Medidas do Risco Transversal n.º9 

RISCO TRANSVERSAL N.º 9: Risco de desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção, ou infrações conexas. 

N.º MEDIDAS 

1 Envio do Plano através de Correio eletrónico a todos os colaboradores 

2 Disponibilização do Plano na página eletrónica da CMM 

3 Incluir no Plano de Formação da CMM ações de formação/sensibilização sobre a corrupção e riscos. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) --------------------------------- Agostinho Beça 29-04-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 9- RELATÓRIO DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

9 

1 
Só foi enviado, pela Equipa da Qualidade, aos responsáveis pela monitorização 
das medidas. Se, o Plano for revisto em 2020, será enviado pelo GAP aos 
colaboradores. 

 X   

 

Agostinho 
Beça 

 

2 
O plano encontra-se disponível através do seguinte link: 
https://www.cm-mirandela.pt/uploads/document/file/2951/PPRCIC_2018.pdf 

X    
 

Link mencionado 

3 

Em 2019 não foi sugerida/incluída no plano de Formação da CMM nenhuma 
ação de formação relativa a corrupção e riscos, no âmbito do Plano de 
Corrupção uma vez que as empresas de formação não disponibilizam formação 
específica nesta matéria.. As ações de formação que surgem, são relativas à 
avaliação/monitorização de riscos gerais e, direcionadas para as normas de 
qualidade ambiente e segurança. Deve ponderar –se retirar esta medida 

   X 

 

 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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    Quadro n.º 44– Execução das Medidas do Risco Transversal n.º10 

RISCO TRANSVERSAL N.º 10: Atribuição de casas de habitação social, espaços no mercado/feira ou outras sem recurso a concurso público ou a 
normas constantes de Regulamento aprovado pelos órgãos municipais competentes 

N.º MEDIDAS 

1 Cumprimento escrupuloso das normas legais e/ou definidas em Regulamento. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO) Ambiente Noémia Janela 02-03-2020 

Divisão de Administração Geral (DAG) GAM Margarida Barreira  

Divisão de Educação, Ação Social, Desporto e Juventude (DEASDJ) Ação Social 
Madalena Ferreiro/Manuela 

Teixeira 
31-03-2020 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 10 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 10 
1 

As lojas do Mercado e terrados da feira da Reginorde, que têm 
vindo a ser foco de pedidos de ocupação, tem sido informado, ao 
longo dos últimos anos, que “de acordo com a legislação em vigor, 
não podem ser atribuídos, sem abertura de processo concursal, que 
ainda aguarda decisão superior”. 

  X  

 

Noémia Janela  

1      X Margarida barreia  

10 2 
Não têm sido atribuídas casas de habitação social porque as que 
existem disponíveis necessitam de obras profundas. 

   X 
 Madalena Ferreiro/Manuela 

Teixeira 
------------- 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 45– Execução das Medidas do Risco Transversal n.º11 

RISCO TRANSVERSAL N.º 11: Risco de incumprimento da legislação nomeadamente nas áreas de Urbanismo, Recursos Humanos e Empreitadas, 

levando ao eventual favorecimento de alguns requerentes 

N.º MEDIDAS 

1 Auditorias por amostragem, realizadas semestralmente por entidades externas com o intuito de análise da documentação. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) Recursos Humanos Elisabete Silva 11-03-2020 

 Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU) 
Obras e Empreitadas Municipais/licenciamento de 

Obras Particulares 
Paulo Magalhães ---------------- 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 11 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

11 1 

As auditorias específicas a estas áreas têm de ser autorizadas 

superiormente. 

Desta forma não foram realizadas. 

  X  

 

Elisabete Silva  

     X Paulo Magalhães -------- 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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    Quadro n.º 46– Execução das Medidas do Risco Transversal n.º12 

RISCO TRANSVERSAL N.º 12: Utilização de licenças de software em número superior ao contratado. 

N.º MEDIDAS 

1 Controlo do número de licenças utilizadas no Município de Mirandela e da instalação de programas não autorizados. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU) 
Informática e 

Telecomunicações 
Pedro Ruivo 28-04-2020 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 12 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 12 1 

Uma vez que a verba é avultada analisou-se a possibilidade de adquirir 

em “renting” o equipamento hardware já com o licenciamento, sendo 

sempre a autorização validada pelo Executivo. Assim alocou-se verba 

para o ano 2020 se proceder em conformidade. 

  X  

 

Pedro Ruivo  

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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    Quadro n.º 47– Execução das Medidas do Risco Transversal n.º13 

RISCO TRANSVERSAL N.º 13: Ausência de mecanismos que obriguem à rotatividade dos elementos integrantes dos júris, bem como às garantias de 

imparcialidade 

N.º MEDIDAS 

1 
Criação de regras gerais 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. 

2 Elaboração de declaração de imparcialidade. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) Recursos Humanos Elisabete Silva 11-03-2020 

 Divisão de Obras Municipais e Urbanismo (DOMU) 
Obras e Empreitadas Municipais/licenciamento de 

Obras Particulares 
Paulo Magalhães ---------------- 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 13 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 13 1 

Faxe ao n.º lugares colocados a concurso abertos em 2019 e, incluindo estágios 

PEPAL, conseguiu-se garantir a rotatividade do júri, tendo sido atingido o 

objetivo. 

Os concursos podem ser consultados em: 

https://www.cm-mirandela.pt/pages/1479?folders_list_128_folder_id=750 - 

Concursos 

https://www.cm-mirandela.pt/pages/1477 - Estágios PEPAL 

No entanto não estão escritas regras para a rotatividade do júri. A regra que foi 

aplicada deve passar a escrito. 

 X   

 

Elisabete Silva 

Os links 
designadas na 
justificação da 

medida 
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 13 DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

     X Paulo Magalhães -------- 

13 2 

A declaração foi elaborada em 2020 para o Serviço de Recursos Humanos, 

mas ainda não foi implementada. Aguarda abertura de novo concurso. 
X    

 

Elisabete Silva 

Anexo 13 
Declaração de 
inexistência de 

conflito de 
interesses 

A Contratação Pública já utiliza a declaração de imparcialidade, mas em 2019 

foi integrada no Sistema de Gestão da Qualidade. 
X    

 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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      Quadro n.º 48– Execução das Medidas do Risco Transversal n.º14  

RISCO TRANSVERSAL N.º 14: Eventual extravio de processos, nomeadamente no Arquivo Municipal, Gabinete Jurídico e Expediente 

N.º MEDIDAS 

1 Registar, sempre, todos os documentos que entram no município na aplicação e tramitação dos mesmos. 

2 Se o processo for físico, ter um caminho protocolado com registo de quem o recebe. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG)  
Expediente e Património e Arquivo Céu Inácio 06-02-2020 

Expediente e Património e Arquivo Elisa Moutinho 08-05-2020 

Executivo – Gabinete Jurídico (GJ) Gabinete Jurídico Esmeralda Pinto 04-03-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 14- DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 14 

1 

EXPEDIENTE: 

Todos os documentos, internos e externos, que entram no expediente 

geral, são registados na aplicação Medidata. 

X 

   

 

Céu Inácio 
Anexo 14  

- Registo de Entrega 
de Processos 

2 

PATRIMÓNIO: 
É registado num impresso próprio a quem a foi entregue o processo 

bem como a data de entrega e receção. Foi integrado no SGQ. 
X 

 

ARQUIVO MUNICIPAL: 
Para controlar os processos do arquivo é utilizada uma base de dados 

denominada relação de utentes. 
X    

 

Elisa Moutinho 
Anexo 14  

 Requisição interna 
Requisição Consulta 
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO TRANSVERSAL N.º 14- DO PPRCIC 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

Quem levanta o processo assina a saída e quando devolve o processo a 

técnica do arquivo assina a receção 

GABINETE JURÍDICO: 
Foi estabelecida a rotatividade semanal entre todos os colegas do GJ 

do dever de registar na nossa tabela partilhada todas as entradas de 

pedidos de parecer, quer sejam físicos, por email, por aplicação ou 

oralmente 

X    

 

Esmeralda Pinto 
Anexo 14  

Tabela de Registos 
entrada 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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      Quadro n.º 50– Execução das Medidas Específicas do Risco n.º1 - Fiscalização 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DIPLOMACIA ECONÓMICA - FISCALIZAÇÃO 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Risco de favorecimento e corrupção na fiscalização de obras 

N.º  MEDIDAS 

1 Presença de 2 funcionários no levantamento dos autos de notícia 

2 Rotatividade dos elementos ligados à fiscalização 

3 Elaborar o Regulamento de Fiscalização 

4 Planeamento trimestral de ações de fiscalização, passíveis de programação 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia Económica (DPEDE) Fiscalização Guedes Marques 10-01-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 1 DA FISCALIZAÇÃO 

N.º Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 Todos os autos estão subscritos X     

Guedes 
Marques 

Anexo Fiscalização: 
N. º1   

Exemplo de Auto de 
Notícia 

- Exemplo de Auto de 
Embargo 

- Mapa – área dos 
fiscais 

- Programação 

2 
Em cada ano civil é atribuída a rotatividade dos fiscais em relação às zonas 
estabelecidas. 

X    
 

3 
O “Regulamento Municipal de Fiscalização de Urbanismo e Ordenamento do 
Território” foi aprovado em Reunião de Câmara no dia 07/05/2019. 

X    
 

4 
A programação passou a ser semanal e por cada fiscal com visitas 
programadas às obras licenciadas 

X    
 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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      Quadro n.º 51– Execução das Medidas Específica do Risco n.º2 - Fiscalização 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E DIPLOMACIA ECONÓMICA - FISCALIZAÇÃO 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Falha na aplicação da legislação e de favorecimento (ou tratamento desigual para situações idênticas) 

1 Monitorizar as ações de fiscalização através de relatórios periódicos 

2 Promover a distribuição aleatória dos processos pelos fiscais 

3 Promover ações de formação 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Planeamento Estratégico e Diplomacia Económica (DPEDE) Fiscalização 
Jorge Eduardo Guedes 

Marques 
10-01-2020 

 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 2 DA FISCALIZAÇÃO 

N.º Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 
Trimestralmente são emitidos os indicadores de monitorização do serviço da 

Fiscalização 
X    

 
Guedes Marques Anexo 

Fiscalização: 
N. º2  

- Fichas de 
indicadores da 
Fiscalização 

- Certificados 
de Formação 

2 
A distribuição não pode ser aleatória, mas sim em função das zonas de cada 

fiscal, conforme ficou estabelecido 
X    

 
Guedes Marques 

3 

A Equipa de Fiscalização frequentou a ação de formação “A Atividade 

Fiscalizadora dos Municípios “que se realizou no Porto nos dias 25 e 26 de 

setembro de 2019. 

X    

 

Guedes Marques 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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      Quadro n.º 52– Execução das Medidas Específica do Risco n.º1 -Ação Social 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUDE- AÇÃO SOCIAL 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Existência de favoritismo injustificado a um determinado beneficiário 

N.º  MEDIDAS 

1 Revisão dos regulamentos de atribuição de apoios 

2 Análise documental, por amostragem, que evidencie que o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis definidas previamente 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Educação, Ação Social, Desporto e Juventude (DEASDJ) Ação Social Madalena Ferreiro 31-03-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 1 DA AÇÃO SOCIAL 

N.º Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 

Em 2019 apenas foi aprovado o Regulamento da Habitação Social do 

Município de Mirandela, a 02/12/2019, não se tendo verificado a 

necessidade de revisão do Regulamento do PES e do ERA. 

X    

 

Madalena Ferreiro 
Anexo Ação Social: 

N. º1  
- Regulamento de 
Habitação Social 

- check-list 2 

Numa reunião realizada a 20/11/201 foi decidido que se deveria confirmar a 

atribuição de benefícios através da verificação de uma check-list de todos os 

requisitos constantes nos regulamentos municipais anexa a cada 

processo/informação. 

X    

 

Madalena Ferreiro 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 

 

 



 

 PG.01.PLN.01    Página 88 de 104 

 

     Quadro n.º 53– Execução das Medidas Específica do Risco n.º2 -Ação Social 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E JUVENTUDE- AÇÃO SOCIAL 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Incorreções do escalão de rendimentos e da comparticipação familiar. 

N.º  MEDIDAS 

1 Validação, por amostragem, de cada processo por mais do que um trabalhador 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Educação, Ação Social, Desporto e Juventude (DEASDJ) Ação Social Madalena Ferreiro 31-03-2020 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 2 DA AÇÃO SOCIAL 

N.º Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 

O documento proveniente da Segurança Social é o indicador da atribuição 

do escalão de apoio da Ação Social Escolar. 

 A verificação/validação dos processos é feita por duas técnicas de Ação 

Social desde o dia 1/06/2019. 

X    

 

Madalena Ferreiro  

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 54– Execução das Medidas Específica do Risco n.º1 -Ambiente – Espaços Verdes 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS – AMBIENTE 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Risco de Inventários desatualizados ou fictícios de matérias-primas e/ou produtos. 

N.º  MEDIDAS 

1 Manter o inventário do viveiro municipal atualizado, utilizando, para esse fim, uma base de dados para o registo. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO) Espaços Verdes Gualter Ferreiro 07-04-2020 
 

 

 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 1 DO AMBIENTE 

N.º Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 

Este controlo está a ser monitorizado semanalmente através da folha de stock e 

confirmação dos dados dos impressos 01,02, 03 e 06 pertencentes ao procedimento 

Gestão do Viveiro Municipal. 

X    

 

Gualter Ferreiro 

Anexo 
Ambiente: 

N. º1 
Impressos 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 55– Execução das Medidas Específica do Risco n.º2 -Ambiente – Espaços Verdes 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS – AMBIENTE 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Regularizações de existências sem suporte documental e correspondente autorização. 

N.º  MEDIDAS 

1 
Monitorização das existências, no viveiro municipal, através da utilização de fichas, com entradas e saídas, autorizadas pelo responsável do 
viveiro. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO) Espaços Verdes Gualter Ferreiro 07-04-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 2 DO AMBIENTE 

N.º Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 Este controlo é realizado e as respetivas autorizações. X    

 

Gualter 
Ferreiro 

Anexo Ambiente: 
N. º2 

Guia de Saída dos viveiros, 
Controlo de Stock dos Viveiros 
e registo de saída dos viveiros 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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    Quadro n.º 56– Execução das Medidas Específica do Risco n.º1-Armazém 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS – ARMAZÉM E GESTÃO DE FROTA 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Regularizações de existências verificadas entre os registos contabilísticos e as contagens físicas. 

N.º  MEDIDAS 

1 
Realização de um inventário global no final do ano civil, e inventários parciais, por amostragem, ao longo do ano, a fim de se identificarem 

eventuais discrepâncias entre os registos contabilísticos e as contagens físicas. 

2 Análise das divergências e correção das mesmas quando identificadas 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO) Armazém José Inácio 19-03-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 1 DO ARMAZÉM 

N.º Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 
Foram feitos dois inventários parciais: 05/06/2019 e 09/09/2019 

Foi realizado um inventário global: 19/12/2019 

X 

 
 

 

   

 

José Inácio 

Anexo Armazém: 
N. º1 

- Inventário Geral 
- Guias com a 

regularização do 
stock das 

divergências em 
armazém 

verificadas nas 
contagens 

2 São realizadas as correções assim que verificadas e analisadas. X    

 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 57– Execução das Medidas Específica do Risco n.º2-Armazém   

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS OPERACIONAIS – ARMAZÉM E GESTÃO DE FROTA 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Falta de controlo ou controlo insuficiente no fornecimento de bens pelo Armazém; 

N.º  MEDIDAS 

1 
Saída de material apenas com requisição interna (pedido) devidamente autorizada pelo responsável do serviço e com as quantidades e artigos 

bem identificados; Identificação do funcionário do armazém que procedeu à entrega do material. 

RESPONSÁVEIS PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Ambiente e Serviços Operacionais (DASO) Armazém José Inácio 19-03-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 2 DO ARMAZÉM 

N.º Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

 1 

A medida é cumprida. 

Por vezes existem situações em que há saída de material para colmatar avarias 

urgentes e inadiáveis (avarias na rede de abastecimento de água), com emissão 

da requisição efetuada posteriormente. 

X    

 

José Inácio 

Anexo Armazém: 
N. º2 

Guias com a entrega 
de materiais 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º 58– Execução das Medidas Específica dos Riscos n.º1 a n,º 10  - Contabilidade e Tesouraria 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – CONTABILIDADE E TESOURARIA 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Deficiente controlo de articulação entre os compromissos assumidos, as realizações (fornecimentos e faturação) e 

consequentemente das dotações orçamentais disponíveis. 

N.º  MEDIDAS 

1 
Responsabilização pelo cumprimento das normas financeiras estabelecidas, nomeadamente na Norma de Controlo Interno e disponibilização em 

tempo real de informação financeira aos serviços requisitantes. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Falta de imparcialidade e favorecimento de fornecedores e credores no momento do pagamento, antecipando prazos sem 

justificação. 

1 Elaboração de um plano de pagamentos mensal com autorização superior. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 3: Divergência entre o registo dos montantes em dívida na contabilidade e nos diversos serviços. 

1 Verificação das dívidas por serviço emissor e análise com o registo contabilístico; 

2 Correção dos erros detetados; Verificações trimestrais das dívidas registadas nos diversos serviços e na contabilidade. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 4: Divergência entre os movimentos contabilísticos e os movimentos bancários.  

1 
Reconciliações bancárias mensais por um responsável que não se encontre afeto à tesouraria, nem tenha acesso às respetivas contas correntes, 

confrontando os registos da contabilidade com os registos da tesouraria; 

RISCO ESPECÍFICO N.º 5:  Não lançamento da despesa, em conta corrente, no mês a que respeita, do que resulta o desconhecimento do total de 

dívidas 

1 Fazer cumprir os prazos de conferência e devolver de imediato as faturas incorretas 

RISCO ESPECÍFICO N.º 6: Divergência entre as contas correntes do Município e dos Fornecedores. 

1 Proceder à reconciliação de saldos com os fornecedores; 

RISCO ESPECÍFICO N.º 7: Pagamento de revisões de preços nas empreitadas sem que a respetiva despesa seja autorizada previamente pela entidade 

com competência para o efeito 
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1 Implementação de informação integrada entre os serviços de obras municipais e da contabilidade sobre processos sujeitos a revisão de preços 

RISCO ESPECÍFICO N.º 8 Despesas objeto de inadequada classificação económica 

1 Implementação de informação integrada entre os serviços requisitantes e a contabilidade sobre processos geradores de despesa. 

2 Frequência de formação específica 

RISCO ESPECÍFICO N.º 9: Risco de utilização indevida de fundo de maneio 

1 Revisão da Norma de controlo interno, bem como o registo e justificação para todos os valores utilizados, com aprovação superior 

RISCO ESPECÍFICO N.º 10: Assunção de compromissos sem verificar a existência de fundos disponíveis 

1 
 Divulgação de Instruções para o procedimento legal de aquisição para garantir a existência de fundos disponíveis no momento da contratação e 

do pagamento 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) Contabilidade e Tesouraria  Elisabete Silva 11-03-2020 
 

 

 

CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCOS  ESPECÍFICOS  N.º 1 A N .º 10  DA  CONTABILIDADE E TESOURARIA 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

1 1 

Foi afinado, na nova de “controlo interno”, o controlo de 

articulação entre os compromissos assumidos, as realizações 

(fornecimentos e faturação) e consequentemente das dotações 

orçamentais disponíveis. 

X    

 

Elisabete Silva 

Anexo da Contabilidade 
e Tesouraria : 

N .º1  
Existe um plano de pagamento sempre realizado por ordem 

cronológica 
X    

 
Plano de Pagamento 

3 1 Todas as divergências identificadas foram colmatadas com X     Notas de lançamento 
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CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCOS  ESPECÍFICOS  N.º 1 A N .º 10  DA  CONTABILIDADE E TESOURARIA 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução  

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

2 notas de lançamento na contabilidade patrimonial     

4 1 

É realizada a reconciliação mensal por um trabalhador da 

contabilidade sem responsabilidade na tesouraria nem acesso 

às contas bancárias 
X    

 
 

5 1 
É realizado com celeridade por um trabalhador da 

contabilidade 
X    

 
 

6 1 

Realização por amostragem da reconciliação de saldos entre a 

conta corrente do município e a conta corrente dos 

fornecedores. 

A amostra é escolhida pelos revisores. É realizada 

semestralmente 

X    

 

Reconciliação de 
saldos 

7 1 

Comunicação (via email) à contabilidade o valor 

correspondente aos trabalhos a mais para efeito de cabimento 

e autorização 
X    

 
 

8 

1 É realizada uma ação corretiva quando se deteta o erro  X    Norma de Controlo 
Interno 

2 
Está agendada para 2020 a frequência de formação na área de 

classificação económica 
  X  

 
 

9 1 A Norma de Controlo Interno foi aprovada a 02/01/2020 X      

10 1 
É procedimento obrigatório a verificação da existência de 

fundos disponíveis 
X    

 
 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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       Quadro n.º 59– Execução das Medidas Específica dos Riscos n.º1 a n,º 7 – Património Municipal 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Possibilidade de apropriação de bens municipais por parte de terceiros 

N.º  MEDIDAS 

1 Identificação e registo permanente de todos os bens do Municipais 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Cedência de bens móveis municipais sem acautelamento da sua salvaguarda e integridade. 

1 Cumprimento das regras definidas na Norma de Controlo Interno 

RISCO ESPECÍFICO N.º 3: Locação e cedência de imóveis municipais sem acautelamento do respetivo regime jurídico. 

1 Cumprimento das regras dos contratos legalmente tipificados (locação/arrendamento/comodato). 

RISCO ESPECÍFICO N.º 4: Cedências de bens sem autorização do órgão competente. 

1 Verificação pelo serviço de Património se, a autorização de cedências, foi proferida pelo órgão com competências para o efeito. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 5:  Divergência entre a existência física e a registada no património 

1 Fazer cumprir os prazos de conferência e devolver de imediato as faturas incorretas 

2 Conferências físicas periódicas (trimestrais), por amostragem, para verificar se os bens estão inventariados e verificação da etiquetagem dos bens 

RISCO ESPECÍFICO N.º 6: Transferência de bens – Movimentações sem autorização do órgão competente e consequente desaparecimento do bem.. 

1 
Conferências físicas periódicas de verificação de localização e estado dos bens, no sentido de verificação do cumprimento dos procedimentos e regras 
definidas na referida Norma de Controlo Interno 

RISCO ESPECÍFICO N.º 7: Abates de bens do imobilizado sem autorização; Propostas não fundamentadas do envio de bens para abate. 

1 
Verificação pelo serviço de Património se a autorização de abate foi proferida pelo órgão com competências para o efeito e se a justificação do abate foi 
efetuada por técnico interno ou verificação externa e se encontra devidamente justificada 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ  

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) Património Municipal Céu Inácio 06-02-2020 
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DOS RISCOS  ESPECÍFICOS  N.º 1 A N .º 7  DO  PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

1 1 Os bens são identificados e registados permanentemente X    

 

Céu Inácio 

 
Anexo do 

Património 
Municipal 

 
Tabela de Bens 

2 1 Não houve cedência de bens móveis    X  

 3 1 Não houve cedência de bens imóveis    X  

4 1 
Embora não aplicável, as cedências de bens, constam da ordem do dia 

das reuniões de câmara por isso está sempre acautelada 
   X 

 

5 

1 
Embora se tivesse iniciado o trabalho em 2019, a máquina de 

etiquetagem só chegou em 2020. 
 X   

 
 

2 
É realizada a Reconciliação dos registos contabilísticos com os 

registos do inventário; 
X    

 
 

6 1 
Foi iniciada a conferência física verificação de localização e estado 

dos bens,  
 X   

 
 

7 1 Em 2019 não houve abates    X   
Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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     Quadro n.º60– Execução da Medida Específica do Risco n.º1 – Gabinete de Apoio ao Munícipe 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Concessão de isenção de taxas sem justificação fundamentada conforme regulamento das taxas/ Deficiente cobrança das 

dívidas decorrentes de processos de taxas e licenças. 

N.º  MEDIDAS 

1 

Monitorização das situações e cumprimento do regulamento; 

Elaboração de relatórios estatísticos trimestrais que evidenciem as dívidas e atuação da fiscalização para a cobrança das mesmas/ instauração de 

processos de contraordenação 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) GAM Margarida Barreira 15-05-2020 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCO ESPECÍFICO N.º 1 DO GAM 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

1 1 

Durante o ano de 2019 foram solicitados 68 pedidos de isenção de 

Taxa e concedido o mesmo número de isenções justificados com o 

despacho do vereador. Logo todas as situações são monitorizadas não 

sendo necessária a atuação da fiscalização. São reportados 

trimestralmente os indicadores relativos ao Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

X    

 

Margarida 
Barreira 

Anexo do Gabinete de Apoio 
ao Munícipe: 

Mapa de Monitorização 
trimestral de Pedidos – Mapa 

de Controlo de Requerimentos 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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      Quadro n.º 61– Execução das Medidas Específica dos Riscos n.º1 a n,º 4 – Contratação Pública 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Risco de falhas nos procedimentos de contratação no âmbito das empreitadas 

N.º  MEDIDAS 

1 Criar mecanismos de controlo interno que impossibilitem o pagamento sem prévia validação 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Contratação de serviços com recurso a figuras jurídicas (protocolos/ acordos) em violação do regime de contratação 

pública 

1 Análise técnica prévia do objeto da natureza da prestação pretendida e a sua adequação às regras legais. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 3: Excesso de uso e fundamentação insuficiente do recurso ao ajuste direto 

1 Recurso preferencial à adjudicação por meio de consulta prévia, enquanto método mais transparente de contratação com entidades privadas 

RISCO ESPECÍFICO N.º 4:  Assunção de despesas sem prévio cabimento na respetiva dotação orçamental 

1 Divulgação de Instruções para o procedimento legal de aquisição para garantir a cabimentação prévia da despesa 

2 Implementação da obrigatoriedade da informação da assunção da despesa e respetiva indicação orçamental 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) Contratação Pública Elisabete Silva 11-03-2020 
 
 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCOS ESPECÍFICOS N.º 1 a 4 DA C ONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

1 1 
Todas as faturas são obrigatoriamente objeto de uma 

verificação quantitativa e qualitativa por interveniente no 
X    

 
Elisabete Silva  
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCOS ESPECÍFICOS N.º 1 a 4 DA C ONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

procedimento contratual 

2 1 Retirar esta medida na próxima revisão do plano.    X  Elisabete Silva  

3 1 

A escolha dos procedimentos é adotada em função das 

estimativas orçamentais, conforme determina o art.º 17.º 

do CCP, sem prejuízo de eventuais exceções determinadas 

pelo órgão competente para a decisão de contratar. 

X    

 

Elisabete Silva  

4 

1 

Todos os procedimentos pré-contratuais são objeto de 

prévia cabimentação orçamental, não se formalizando 

procedimentos sem cabimentação orçamental 
X    

 

Elisabete Silva  

2 

As propostas de cabimento orçamentais emitidas contêm a 

classificação da despesa por onde foram cativadas as 

correspondentes verbas com vista à formalização de 

procedimentos 

X    

 

Elisabete Silva  

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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      Quadro n.º 62– Execução das Medidas Específica dos Riscos n.º1 a n,º 5– Recursos Humanos 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – RECURSOS HUMANOS 

RISCO ESPECÍFICO N.º 1: Acumulação de funções públicas e privadas por parte dos trabalhadores intervenientes em procedimentos que, de alguma forma, possam 

conflituar com o exercício das funções públicas. 

N.º  MEDIDAS 

1 Análise casuística dos pedidos de acumulação considerando as funções públicas exercidas e as privadas objeto do pedido 

2 Renovação anual dos pedidos de acumulação por parte dos interessados. 

3 Atualização das fichas dos funcionários e dos mapas de acumulações de funções 

RISCO ESPECÍFICO N.º 2: Acumulação de funções ou tarefas públicas (ainda que dentro da própria estrutura do Município) que, em violação do princípio da 

segregação de funções, possam comprometer a isenção na abordagem do processo; 

1 Implementação do registo de interesses. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 3: Processamento indevido de abonos e remunerações, motivada por erro de interpretação legislativa. 

1 Indagação junto da empresa de software da conformidade das parametrizações do software com a legislação em vigor 

2 Segregação de funções na validação. 

3 Realização de ações de formação 

4 Criação de mecanismos internos de comunicação como por exemplo a definição de procedimentos/check-list que minimizem ou eliminem os erros. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 4:  Contratações de profissionais com cumprimento das regras de recrutamento 

1 Deve garantir-se o cumprimento das regras legais estabelecidas e que garantam isenção no recrutamento. 

RISCO ESPECÍFICO N.º 5:  Falta de isenção e de Imparcialidade na intervenção em procedimentos de seleção e mobilidade interna de pessoal ou no procedimento 

de avaliação, de elementos com relações de proximidade, relações familiares ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados - 

1 
Exigência de entrega de uma declaração de impedimento, que deverá ser expressa, sob a forma escrita, e apensa ao procedimento em causa 
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RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA MATRIZ  

UNIDADE ORGÂNICA/GABINETE: SERVIÇO: RESPONSÁVEL DATA 

Divisão de Administração Geral (DAG) Recursos Humanos 
Elisabete Silva 11-03-2020 

Manuela Sequeira 11-05-2020 
 

 

 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCOS ESPECÍFICOS N.º 1 a 4 DA C ONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

1 

1 A circular, a ser preenchida em 2019, foi 

enviada pelos Recursos Humanos 

28/12/2018. Em anexo seguiu o respetivo 

impresso. 

X 

    

Manuela 
Sequeira 

Anexo dos Recursos Humanos N.º 1-   
- Circular acumulação de funções 

- Pedido de autorização de acumulação de funções 
- Mapa de acumulação de funções 

2     

3     

2 1 
O registo de interesses não está 

implementado 
  X  

 Elisabete 
Silva 

 

3 

1 
As atualizações de legislação são 

introduzidas na aplicação. 
X    

 Elisabete 
Silva  

2 

O serviço de Recursos Humanos tem três 

trabalhadores com funções definidas no 

processamento de vencimentos: 

 - A coordenadora tem a seu cargo os 

seguintes temas: horas extraordinárias, 

ADSE, Ajudas de Custo, acidentes em 

trabalho e aposentações; 

- O assistente administrativo tem os 

seguintes temas: Férias, faltas e licenças, 

registo de assiduidade, penhoras e 

X    

 

Manuela 
Sequeira  
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCOS ESPECÍFICOS N.º 1 a 4 DA C ONTRATAÇÃO PÚBLICA 

Risco Medida Justificação 
Nível de execução 

Responsável Evidência 
TE PE NE NA SR 

programas ocupacionais;  

-  O Técnico superior realiza processamento 

geral dos vencimentos. 

3 

Em 2019 os colaboradores dos recursos 

humanos frequentaram a ação de formação 

LOE – Impacto na GRH da Administração 

Pública ministrada pelo IGAP e realizada 

no Porto. 

X    

 

 

4 - A check-list não foi elaborada.   X   Elisabete 
Silva  

4 1 
As regras de recrutamento são 

cumpridas 
X    

 

Elisabete 
Silva 

Procedimentos Concursais a decorrer: 
https://www.cm-
mirandela.pt/pages/1479?folders_list_128_folder_id=750 
 
Estágios PEPAL: 
https://www.cm-mirandela.pt/pages/1477 

5 1 

A declaração foi elaborada em 2020 para o 

Serviço de Recursos Humanos, mas ainda 

não foi implementada. Aguarda abertura de 

novo concurso 

X    

 

Elisabete 
Silva 

Anexo dos Recursos Humanos N.º 5-  - Declaração de 
inexistência de conflito de interesses 

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 

 

 

        Quadro n.º 62– Execução das Medidas Específica dos Riscos n.º1 a n,º 3– Gestão Financeira de águas 
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 CONTROLO DE EXECUÇÃO ANUAL DAS MEDIDAS DO RISCOS ESPECÍFICOS N.º 1 a N. º 3 GESTÃO FINANCEIRA 

DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS 

Risco Medida 
Justificação Nível de execução 

Responsável Evidência 
 TE PE NE NA SR 

1 1 
 Cobrança de juros de mora à taxa legal e vigor aos 

consumidores que se atrasam no pagamento, depois de 

ultrapassada a data limite de pagamento da fatura 
X    

 

Elisabete Silva  

2 1 

Estava previsto haver uma alteração ao Regulamento 

dos serviços de abastecimento público de água e 

saneamento de águas residuais urbanas do município 

de Mirandela, contudo irá ser elaborado um 

protocolo com as finanças. As Finanças passarão a 

substituir a CMM na cobrança contenciosa. 

Na remodelação do Plano esta medida deve ser 

ajustada. 

   X 

 

Elisabete Silva  

3 1 

A CMM não está a fazer a cobrança contenciosa. 

Como referido na medida anterior o processo será 

iniciado na CMM mas a cobrança contenciosa 

passará para as Finanças. Na remodelação do Plano 

esta medida deve ser ajustada. 

   X 

 

Elisabete Silva  

Legenda: S – Severidade; P – Probabilidade; I – Impacto; TE – Totalmente Executada; PE – Parcialmente Executada; NE – Não Executada; NA – Não Aplicável; SR – Sem resposta 
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Mirandela, 18 de maio de 2020. 
 

A Presidente da Câmara Municipal; 
 

_____________________________ 
Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues 

 

 

O Vereador em Regime de Tempo Inteiro; 
 

_____________________________ 
Orlando Ferreira Pires 

 
 

A Vereadora em Regime de Tempo Inteiro; 
 

_____________________________ 
Vera Cristina Quintela Pires Preto 

 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal; 
 

_____________________________ 
José Miguel Romão Cunha 

 
 

A Vereadora em Regime de Não Permanência; 
 

_____________________________ 
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 
 

_____________________________ 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 

 

O Vereador em Regime de Não Permanência; 
 

_____________________________ 
Sílvio António dos Santos 

 




