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Página 15 de 189 

 

SHST Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho 

SIADAP Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública 

SIMAR 
Serviços InterMunicipalizados de Águas e Resíduos [dos Municípios de Loures e de Odivelas] (desde 08 de 

outubro de 2014) 

SMAS Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (até 07 de outubro de 2014) 

SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil (CM de Loures) 

SPM Serviço de Polícia Municipal 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, procedeu à criação do Conselho de Prevenção da 

Corrupção (CPC). 

Da Recomendação do CPC, datada de 01 de julho de 2009, consta, na alínea d) do ponto 1.1, a 

indicação de que deverá ser diligenciada a «[e]laboração anual de um relatório sobre a 

execução do plano» e estabelece que «[o]s órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras 

de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem […] elaborar 

planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas». 

De modo a dar cumprimento ao estabelecido pelo CPC, e dado que o Plano de Prevenção de 

Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas (PPRGCIC) é um instrumento 

de gestão dinâmico, que carece de aperfeiçoamento e atualização constantes, o Município de 

Loures estabeleceu metodologia de acompanhamento, controlo e monitorização, visando a 

elaboração de relatórios anual e semestral sobre a execução do PPRGCIC. 

O presente documento tem por objetivo o prestar de contas referente à execução do PPRGCIC, 

reportado ao ano de 2014, de acordo com as Medidas Propostas pelos Serviços Municipais, 

tendo assentado no envio, ao Gabinete de Auditoria Interna (GAI), de “Relatório de Execução 

Anual” respeitante aos diversos Departamentos, Divisões e restantes Serviços, visando refletir 

os Resultados da avaliação das Medidas Adotadas, pelos Serviços Municipais no sentido da 

mitigação dos Riscos Identificados em sede de PPRGCIC. 

Apresenta-se, em Apêndice, quadros que elencam a informação prestada pelos Serviços 

Municipais.  

Com base nas respostas recebidas, procedeu-se à elaboração do presente Relatório, o qual, 

para além de refletir os resultados obtidos na prevenção e mitigação de riscos, procura 

identificar insuficiências, deficiências, não conformidades e constrangimentos na sua 

execução, intuindo, assim, concorrer para o aperfeiçoamento e sucesso na aplicação do 

PPRGCIC enquanto instrumento de gestão do risco organizacional.  
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2. ENQUADRAMENTO 

Na 2ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal (CM) de Loures, realizada em 18 de janeiro de 

2012, foi aprovada a 1ª revisão do PPRGCIC do Município de Loures, integrando os Planos da 

CM de Loures, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Loures, bem 

como das Empresas Municipais GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. (GesLoures) 

e Loures Parque - Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. (Loures Parque).  

Ainda que sujeito a diversos ajustamentos desde a data acima mencionada, o documento em 

apreço encontrou-se em vigor no período a que respeita o presente Relatório de Execução. 

No decurso do ano de 2014, intensificou-se reflexão e ponderação requerida para este tipo de 

instrumento de gestão de riscos, através da realização de reuniões com quarenta e quatro 

Unidades Orgânicas da Câmara Municipal de com os Conselhos de Administração das 

Empresas Municipais1, enquadradas no projeto em curso de revisão do PPRGCIC – 2014/2015, 

no intuito da melhoria contínua e continuada do documento, bem como visando incrementar, 

assim, maior e melhor perceção por parte da Estrutura Municipal, designadamente no que 

respeita a: 

− difundir a importância da aplicação do PPRGCIC, implicando e requerendo o envolvimento e 

comprometimento de todos os Dirigentes; 

− constituir processo de análise metódica dos Riscos inerentes às Atividades de prossecução 

das atribuições e competências municipais, visando a prevenção e a mitigação da sua 

ocorrência; 

− otimizar os mecanismos de controlo interno com a consequente Adoção de Medidas que 

visem mitigar as situações de ocorrência dos Riscos Identificados; 

− aprofundar e complementar o trabalho realizado, Identificando-se Riscos potenciais, 

sugerindo-se opções/oportunidades de melhoria; 

− constituir incentivo de dinamização e incremento de cultura de responsabilização e de 

reafirmação da gestão preventiva de ocorrência de Riscos; 

− aferir, de forma sistemática e continuada da implementação do PPRGCIC e dos Resultados 

Obtidos. 

Reitera-se, assim, que estas dimensões devem ser entendidas como medidas preventivas de 

exercício de autoavaliação, de guia de atuação e instrumento de gestão de riscos, de 

segurança e de conforto para os decisores, constituindo a responsabilidade pela 

implementação, execução e avaliação do PPRGCIC, um compromisso do órgão executivo 

                                                           
1
 A Atividade Empresarial Local (AEL) é desenvolvida pelas empresas municipais GesLoures e Loures Parque. 
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municipal, do Presidente da CM de Loures e dos Presidentes dos Conselhos de Administração 

(CA) dos SMAS de Loures / Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos (SIMAR) de 

Loures e Odivelas, da GesLoures e da Loures Parque, bem como de todos os Dirigentes. 

As referidas reuniões “PPRGCIC – revisão 2014/2015” ocorreram no decurso dos meses 

setembro a dezembro de 2014 com todos os Serviços da CM de Loures, da GesLoures e da 

Loures Parque no sentido da revisão do PPRGCIC. 

Atento às dificuldades de operacionalização do mesmo, o GAI procedeu às explicitações e 

clarificações necessárias e esclareceu questões/dúvidas dos Serviços. 

Foi também propósito das referidas reuniões o esclarecimento de conceitos, a harmonização 

de abordagens e a uniformização de apresentação da informação, entre outros. Neste sentido, 

foi fornecido, uma vez mais, “Documento de Apoio – Execução de 2012 – Reuniões de 

Acompanhamento”, documento elaborado aquando das reuniões realizadas com todos os 

Dirigentes Municipais (CM de Loures, SMAS de Loures e AEL), no decurso do ano de 2012, o 

qual carateriza o PPRGCIC e explicita os seus conceitos, entre outros. 

Não foram realizadas reuniões com vista à revisão do PPRGCIC com os SMAS de Loures na 

medida em que, tendo havido alteração da entidade2, a mesma deverá deixar de constar do 

PPRGCIC do Município de Loures, dado que, sendo agora uma entidade intermunicipal, detida 

pelos Municípios de Loures e Odivelas, deverá para o efeito passar a elaborar documento 

próprio e autónomo. 

Contudo, e no que concerne aos SIMAR de Loures e Odivelas, foi realizada no mês de janeiro, 

p.p., por solicitação desta entidade ao GAI, reunião de trabalho com os Dirigentes respetivos, 

que constou da apresentação do PPRGCIC, dos seus objetivos, da obrigatoriedade de 

operacionalização, e consequente acompanhamento, controlo e monitorização. 

É neste contexto que se apresenta o relatório de execução do PPRGCIC relativo ao ano de 

2014. 

 

 

                                                           
2
 Através do Aviso n.º 11181/2014, de 07 de outubro, publicado na 2ª série, do Diário da República n.º 193, foram 

criados os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, e aprovado o 
respetivo regulamento dos serviços, o qual entrou em vigor em 08 de outubro de 2014.  
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3. ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPRGCIC 

Compete ao Gabinete de Auditoria Interna (GAI), no âmbito da prossecução das suas 

atribuições e competências, «[a]companhar a aplicação do [PPRGCIC], verificar o seu 

cumprimento e propor as medidas corretivas que se afigurem adequadas». 

O processo de acompanhamento do PPRGCIC, objetiva, entre outros, assistir às ações e 

avaliações de controlo desenvolvidas pelos Serviços Municipais, intuindo promover a 

apropriada identificação de riscos e a adequação e eficácia das medidas preconizadas, 

nomeadamente através da identificação de eventuais insuficiências, deficiências, não 

conformidades e constrangimentos, quer na sua conceção, quer na sua implementação e 

adequação. 

Nesta conformidade diligenciou-se junto dos Serviços Municipais, nomeadamente através dos 

Dirigentes respetivos enquanto responsáveis pela aplicação efetiva do PPRGCIC, pela 

elaboração de Relatório de Execução anual, na parte correspondente, reportado ao ano de 

2014, em conformidade com o já elaborado “Relatório de Execução – 1º semestre/2014”. 

Usualmente, em presença dos relatórios de execução remetidos pelos Serviços, o GAI tem 

vindo, de forma sistemática e reiterada, com intuito, fundamentalmente, pedagógico, a alertar 

e a “corrigir” as incorreções que estes, recorrentemente, contêm visando, deste modo, 

perspetivar melhoria na elaboração de relatórios subsequentes, que embora paulatinamente, 

fosse resultando, deveras, efetiva. 

O que é facto é que tal não tem sucedido para a maioria das situações e os “ajustamentos” 

realizados pelo GAI têm sido uma constante, contribuindo, eventualmente, de alguma forma, 

para alguma desresponsabilização pela melhor execução destes relatórios.  

Volvidos quatro anos após a elaboração do primeiro Relatório de Execução do PPRGCIC, e sete 

relatórios produzidos (anual 2010, anual 2011, 1ºsem/2012, anual 2012, 1ºsem/2013, anual 

2013 e 1ºsem/2014), o presente Relatório pretende, de forma mais exaustiva que os restantes, 

enumerar os recorrentes erros em que incorrem os diversos Serviços na elaboração dos 

respetivos Planos e, para o efeito e pela primeira vez, o Apêndice que compila a informação 

remetida pelos Serviços não foi sujeito a alterações/ajustamentos (apenas foi corrigida 

ortografia). 
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4. CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O Relatório de Execução do PPRGCIC reportado ao ano de 2014 tem por base os “Relatórios de 

Execução Anual” remetidos pelos Serviços Municipais, os quais deverão ter em consideração os 

objetivos estratégicos, táticos e operacionais de cada um dos Serviços, incluindo ações que envolvem 

potenciais desvios no desenvolvimento das suas atividades, gerando impactos nos resultados obtidos.  

O presente Relatório concretiza síntese das Medidas Adotadas pelos Serviços Municipais, de acordo 

com as Medidas Propostas, e apresenta os Resultados Obtidos com a aplicação das mesmas.  

A prestação de informação por parte dos Serviços Municipais encontra-se compilada em Apêndice, 

onde se identificam as Principais Atividades dos Serviços, os Riscos Identificados (na operacionalização 

das Principais Atividades de cada Serviço), as Medidas Propostas (no sentido da 

minimização/mitigação dos Riscos) e respetivas Medidas Adotadas e Data de Implementação das 

mesmas e, por fim, os Resultados Obtidos e as Evidências (que resultam da adoção das Medidas 

Propostas). 

No caso particular dos SIMAR de Loures e Odivelas, a informação prestada pelos diversos Serviços 

respeita à atual estrutura orgânica ainda que, tenha em consideração informação prestada 

relativamente ao 1º semestre de 2014 pelos, então, SMAS de Loures. 

Resultante da alteração ocorrida em 08 de outubro de 2014 na estrutura dos SMAS de Loures para os 

SIMAR de Loures e Odivelas, e na medida em que se verificaram alterações significativas, não tanto na 

parte operacional da execução das atividades dos Serviços, mas sim na forma de organização interna e 

nos Dirigentes dos mesmos, verificaram-se bastantes dificuldades e constrangimentos na elaboração 

dos Relatórios de Execução reportados ao ano de 2014.  

No decurso do prazo para entrega do Relatório de Execução, e porque a generalidade dos Dirigentes se 

achavam pouco conhecedores do documento, acrescido do facto de o contacto funcional com os seus 

Serviços resultar inferior a três meses, foi solicitado ao GAI apoio para a apresentação dos respetivos 

Relatórios. Nesta conformidade foi realizada no dia 28 de janeiro de 2015 reunião de trabalho, 

promovida pelo GAI, para apresentação do PPRGCIC, da metodologia de abordagem preconizada para 

a elaboração do respetivo Relatório de Execução e prestados esclarecimentos que os presentes 

entenderam convenientes  

Assim, dado o reduzido tempo de assimilação de toda a “nova” ferramenta de gestão do risco, bem 

como o período temporal disponibilizado para a execução dos Relatórios, se mostraram 

manifestamente insuficientes, a perceção do trabalho desenvolvido pelos diversos Serviços é a de que 

se verificaram muitas dificuldades na apresentação dos Relatórios correspondentes. 

Nesta medida, as dificuldades sentidas pelos Serviços resultaram nos mais diversos constrangimentos: 

serviços que remeteram ipsis verbis, Relatório de Execução anterior, justificando não terem forma de 

validação; serviços que remeteram ipsis verbis, Relatório de Execução Anterior, sem qualquer tipo de 
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notificação; serviços que, embora validando Medidas Adotadas (e respetivos Datas de Implementação, 

Resultados Obtidos e Evidências), não conseguiram validar toda a informação; entre outros. 

Pese embora as diligências efetuadas, nomeadamente no tocante a sugestões, recomendações e 

conclusões constantes de Relatórios de Execução anteriores, continuam a verificar-se fragilidades na 

apreensão de conceitos e de conexões quanto a Medidas Adotadas (em conformidade com as Medidas 

Propostas), Resultados Obtidos (com a adoção das Medidas, as quais têm por objetivo a 

minimização/mitigação dos Riscos Identificados) e Evidências (as quais representam “a prova” das 

afirmações proferidas no tocante a Medidas Adotadas e Resultados Obtidos). 

Ainda que um dos principais objetivos do PPRGCIC se prenda com a prevenção e consequente tomada 

de Medidas que visem minimização/mitigação de Riscos, por via da sua identificação, referenciados a 

cada (Principal) Atividade, e a consequente adequação, aplicação e eficácia das Medidas Propostas, 

verificou-se, ainda, em muitas situações, de difícil operacionalização, tendo-se registado maior 

dificuldade na “avaliação” dos Resultados Obtidos e na exposição de Evidências. 

Assim, continuam a verificar-se: 

� Insuficiências - designadamente, no que respeita à clara e inequívoca identificação dos Resultados 

Obtidos e das Evidências; 
 

� deficiências - Medidas não Adotadas por falta de entendimento quanto à Medida Proposta; 
 

� não conformidades - Adoção de Medidas que não correspondem às Medidas Propostas, e, 
 

�  constrangimentos - respostas pouco claras quanto à operacionalização das Medidas na 

implementação e execução do PPRGCIC. 

Entende-se, deste modo, que se torna necessário intensificar a postura e a atitude da organização na 

análise, na reflexão, na utilização e na aplicação do PPRGCIC, bem como no estabelecimento de 

metodologias que permitam aos Serviços Municipais acompanhar o cumprimento do estabelecido, 

assumido e determinado em Planos respetivos. 

Procede-se, de seguida, ao elencar das principais constatações referentes ao quadro de compilação 

das informações remetidas, sendo que cada campo do Plano-Tipo é antecedido das definições 

constantes de “Documento de Apoio – Execução 2012 – Reuniões de Acompanhamento”, o qual foi 

remetido a todos os Dirigentes Municipais (CM de Loures, SIMAR de Loures e Odivelas e AEL). 

De uma forma genérica e transversal, foram detetadas as seguintes inconsistências: 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 

O Relatório de Execução consiste na monitorização e no, consequente, reporte do processo de implementação 

das ações desenvolvidas no intuito de alcançar as Medidas Propostas para a minimização/mitigação dos Riscos 

Identificados. 
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Estrutura do PPRGCIC Relatório de Execução do PPRGCIC 

Principais 

Atividades 

Riscos 

Identificados 

Frequência 

do Risco 

Gradação 

do Risco 

Medidas 

Propostas 

Medidas 

Adotadas 

Data de 

Implementação 

Resultados 

Obtidos 
Evidências 

 

� Ainda que se tenha vindo a verificar crescente interesse e atenção dispensada à temática da 

gestão do risco, ainda se verifica que alguns Serviços, embora que atempadamente solicitados 

para o efeito, não remeteram o seu Relatório de Execução no tempo estipulado, o que levou a 

que tenham sido realizadas diversas insistências, inviabilizando, desta forma, a elaboração do 

presente documento no prazo definido. 

� Foram rececionados Relatórios de Execução Anual com texto ipsis verbis ao da resposta dada ao 

Relatório reportado ao 1º semestre de 2014 (e anteriores), não apresentando, desta forma, o 

acompanhamento referente à totalidade do período em consideração (todo o ano de 2014). 

� Foram rececionados Relatórios de Execução Anual idênticos ao Relatório reportado ao 1º 

semestre de 2014, apenas com alteração nas Datas de Implementação (alteradas para o ano a 

que reporta o Relatório: 2014). 

� Frequentemente, os Serviços remetem versões de Relatórios de Execução anteriores para 

resposta ao solicitado (em algumas situações, com alterações apenas no campo referente à data 

de implementação, noutras, nem este campo é alterado), mostrando ausência de atribuição de 

importância à ação, e, por vezes, desconhecimento do Relatório final divulgado, quer junto dos 

Serviços quer através da intranet. 

� Em face dos Relatórios apresentados, diversos Serviços patentearam conhecimento reduzido 

quanto à metodologia de construção, acompanhamento de execução e reporte do PPRGCIC, não 

cumprindo regras de elaboração do Plano, tais como:  

- da esquerda para a direita do Plano-Tipo (estrutura de construção do PPRGCIC): a cada 

Atividade corresponde um ou mais Riscos; a cada Risco corresponde uma ou mais Medida 

Proposta; a cada Medida Proposta corresponde uma ou mais Medida Adotada; cada Medida 

Adotada tem uma Data de Implementação, um ou mais Resultados Obtidos, e Uma ou mais 

Evidências; 

- da direita para a esquerda do Plano-Tipo (Relatório de Execução): cada Evidência deve 

respeitar a um Resultado; cada Resultado Obtido deve respeitar ao efeito que a Medida 

Aplicada teve na minimização/mitigação do Risco Identificado; cada Data da Implementação 

deve respeitar à data a partir da qual a Medida foi Adotada; 

- Principais Atividades, Riscos Identificados e Medidas Adotadas são numerados de forma 

sequencial: verificaram-se casos de suprimento de numeração ou renumeração da mesma. 

Medidas Adotadas, Resultados Obtidos e Evidências não são numerados: verificaram-se casos 

de numeração das Medidas Adotadas. 
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No âmbito do Relatório de Execução, os Serviço devem remeter, ao GAI, Plano-Tipo, com 

preenchimento, relativo ao período sujeito a avaliação, nos campos: Medidas Adotadas, Data de 

Implementação, Resultados Obtidos e Evidências. 

Não se pretende, em sede de Relatório de Execução, proceder a modificações (alterações, 

acréscimos ou subtrações) à estrutura do PPRGCIC (Principais Atividades, Riscos Identificados, 

Frequência e Gradação do Risco e Medidas Propostas), no entanto, sempre que os Serviços 

verifiquem necessidade de proceder a tais modificações, as mesmas devem ser comunicadas ao 

GAI para inclusão no PPRGCIC. Contudo, e sempre que os Serviços concluam da sua modificação 

em data que coincida com a apresentação de Plano-Tipo, as mesmas deverão ser, 

especificamente, mencionadas no campo Outras Informações. 

Verificaram-se diversas situações em que foram alterados campos da estrutura do PPRGCIC sem, 

que o mesmo tenha sido especificamente mencionado. 

� Pese embora as insistências do GAI, alguns campos não se encontram preenchidos. Situação de 

maior agravo é a de vários Serviços remeteram Relatório com menção, em alguns campos, de NR 

(Não Respondeu). 

� Não foram identificados quaisquer Riscos Transversais à Orgânica Municipal (e também 

transversais nos Departamentos), ainda que em sede das reuniões de acompanhamento, tenham 

sido identificados, por diversos Serviços, Riscos desta natureza. 

Todos os Serviços, sem exceção, podem e devem contribuir para a gestão do risco da Entidade a 

que respeitam. Como tal podem e devem contribuir para o “apuramento” dos Riscos Transversais, 

não só pela deteção/avaliação desses mesmos Riscos, mas também com os contributos para as 

Medidas Propostas no sentido da minimização/mitigação dos Riscos então Identificados. 

� Continua a verificar-se a não identificação de Riscos pela maioria dos Departamentos como UO 

individual. 

� Verifica-se que devendo os Planos-Tipo ser aprovados pelo Dirigente máximo dos Serviços, as 

várias UO que integram um Serviço (por exemplo, Divisões que integram um mesmo 

Departamento), apresentem Planos-Tipo completamente díspares. 

A implementação, execução e avaliação do PPRGCIC embora sendo da responsabilidade do órgão 

executivo e do Presidente da CM de Loures e dos Presidentes dos Conselhos de Administração 

dos SIMAR de Loures e Odivelas e das empresas municipais, é partilhada com especial relevância 

pelos seus Dirigentes.  

Se bem que, efetivamente, alguns Serviços remetam os Planos-Tipo das UO que os integram em 

consonância uns com os outros, esta metodologia não é generalizada na medida em que 

persistem muitas situações em que os Planos-Tipo das UO que integram um mesmo Serviço, 

apresentam diversas interpretações, metodologias, nomenclaturas, entre outros. 

� Os Planos-Tipo a preencher pelos Serviços são, fundamentalmente, documentos que se 

pretendem ser de fácil leitura e legibilidade da informação neles contidos. Não se pretende a 
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apresentação de texto longo e exaustivo de nenhum dos seus elementos. Pretende-se informação 

sintética, clara e concisa. 

� Verificaram-se inúmeras situações em que, após alterações às macroestruturas das entidades (CM 

de Loures, SMAS de Loures/SIMAR de Loures e Odivelas e SEL) ainda vigoram siglas relacionadas 

com Serviços que já não se encontram em funcionamento. 

� Ainda que seja um documento a preencher em formato de folha de cálculo Excel, não se entende 

porque, frequentemente, os Serviços remetem documento sem que o mesmo tenha sido sujeito a 

verificação por meio de corretor ortográfico nem sejam identificadas, muitas das vezes, as siglas 

nele mencionado. 

 

MEDIDAS ADOTADAS (AÇÕES DESENVOLVIDAS) 

Procede-se à aplicação dos planos de ação de gestão dos riscos (por implementação das AÇÕES desenvolvidas 

para cada uma das MEDIDAS PROPOSTAS, a realizar pelo Serviço). 

• Deverá haver correspondência direta entre as MEDIDAS PROPOSTAS e as MEDIDAS ADOTADAS (ainda que, para 

responder às primeiras poderão ser realizadas mais que uma AÇÃO, quer na sua conceção, quer na sua 

implementação e aplicação). 

• Em regra, as MEDIDAS ADOTADAS não deverão “acomodar”, taxativamente, as MEDIDAS PROPOSTAS. 

• As MEDIDAS ADOTADAS deverão corresponder às AÇÕES desenvolvidas pelos Serviços para responder às MEDIDAS 

PROPOSTAS, ou seja, iniciativas/programas/projetos/… que o Serviço desenvolveu para concretizar as MEDIDAS 

PROPOSTAS. 

• A realização das AÇÕES deverá permitir atingir os objetivos fixados no sentido da minimização/mitigação dos 

RISCOS IDENTIFICADOS. 

• As “MEDIDAS não ADOTADAS” deverão ser, devidamente, justificadas (p.ex.: por falta de recursos humanos, 

matérias, financeiros, …; por outras prioridades…; etc.) 

 

� Verifica-se com, excessiva, frequência, para um documento de gestão do risco que é, 

naturalmente, dinâmico em face da(s) alterações endógenas e exógenas às atividades, e que de 

tal resulta o carecimento de ajustamentos periódicos, que as Medidas Adotadas (e por vezes as 

próprias Medidas Propostas) pelos Serviços se encontram a ser aplicadas desde períodos 

anteriores à aplicação do PPRGCIC, sendo que a tal não corresponde(m) alteração(ões) nos 

resultados obtidos. 

Não se pretendendo colocar em causa a bondade dessas Medidas, importa questionar da sua 

eficácia e, uma vez que estando elas em uso há tanto tempo sem resultados evidenciáveis, não 

será de equacionar a aplicação de outras Medidas no sentido de melhor concorrer para a 

mitigação/minimização dos Riscos Identificados. 
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� Verificam-se casos em que a informação ora prestada, entra em conflito com informação 

anteriormente remetida, nomeadamente no que se refere a Medidas Adotadas, evidenciando, 

assim, um deficitário acompanhamento, não só do PPRGCIC mas também, e mais importante, da 

gestão do risco. 

� Foram rececionadas respostas a Medidas Adotadas, em sede de Relatório Anual, dispares das 

reportadas no Relatório Semestral respetivo (Medidas Adotadas no 1º semestre/2014) com 

menção de “não adotadas” no Relatório Anual/2014; Medidas Adotadas constantes do Relatório 

Semestral e não mencionadas no Relatório Anual; etc..  

� Ainda se verifica o reporte de “medidas não adotadas” sem qualquer menção ao facto que 

originou a sua não adoção no período em análise. 

� Continuam a ser rececionadas respostas onde as Medidas Adotadas correspondem, na íntegra às 

respetivas Medidas Propostas, sendo que as primeiras pretendem enumerar as “ações” 

desenvolvidas no sentido do cumprimento das Medidas Propostas. 

 

DATA DE IMPLEMENTAÇÃO 

Corresponde à data em que foi implementada a Medida. 

• A DATA DE IMPLEMENTAÇÃO (das MEDIDAS ADOTADAS) poderá ser assinalada como sendo anterior ao período a que 

reporta o Relatório de Execução, devendo, contudo, ser referido que continua a ser aplicado. Isto porque, os 

RESULTADOS OBTIDOS e as EVIDÊNCIAS deverão ser representativos do período em análise. 

• Sempre que a DATA DE IMPLEMENTAÇÃO se tenha verificado em períodos anteriores ao período em análise, os 

RESULTADOS OBTIDOS e as EVIDÊNCIAS deverão respeitar ao período a que reporta o Relatório de Execução (de modo 

a atestar que a MEDIDA foi, de facto, ADOTADA no período em análise). 

 

� Verifica-se, ainda, com elevada frequência, inconsistência quanto à Data de Implementação de 

algumas Medidas, nomeadamente no que respeita à aplicação ao período em análise. 

� É frequente a menção de Data de Implementação anterior ao período em análise, sem que, pelas 

Medidas Adotadas, Resultados Obtidos e Evidências, seja possível percecionar se a Medida 

Adotada o foi, de facto, no período a que reporta o Relatório de Execução. 

� Muitas vezes, quando na Medida Proposta é mencionado “implementação de X” e, ainda que a 

Medida Adotada mencione “acompanhamento/controlo… de X”, no campo referente a Data de 

Implementação consta a data referente à Medida Proposta, quando o correto é que corresponda, 

não a esta mas sim à Medida Adotada. 
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RESULTADOS OBTIDOS 

Pela aplicação do plano de ações de gestão dos riscos deverá ser possível proceder à análise objetiva dos 

RESULTADOS OBTIDOS em termos operacionais e de minimização/mitigação dos RISCOS IDENTIFICADOS. 

• Os RESULTADOS OBTIDOS deverão corresponder ao resultado da análise objetiva em termos operacionais de 

minimização/mitigação dos RISCOS IDENTIFICADOS, pelo que não se mostra suficiente a mera menção de 

“favorável”/”positivo”/”maior eficiência” mas sim a explicitação dos RESULTADOS efetivamente OBTIDOS. 

• Exemplos de RESULTADOS OBTIDOS: decréscimo de reclamações; redução do número de erros detetados; 

diminuição efetiva nos prazos; etc.. 

 

� Foram rececionadas respostas em que os Resultados Obtidos são quantificados como “confirma-

se a oportunidade da medida proposta”, “sem reclamações”, “não se verificou”, “NA”, “sem 

resultados”, “medida não aplicada”, “em elaboração”, “menor probabilidade de ocorrência do 

erro”, “o previsto nas medidas propostas”, etc.. Expressões subjetivas, não quantificáveis, 

quantitativa ou qualitativamente, e sem relação com os Riscos Identificados. 

� Continuam a verificar-se, em número muito significativo, lacunas no reporte dos Resultados 

Obtidos, ora quanto à sua não menção, ora quanto à sua não validade no contexto do Relatório 

de Execução em apreço. 

 

EVIDÊNCIAS 

As EVIDÊNCIAS são as provas, os comprovativos, dos fatos comunicados (que conduziram aos RESULTADOS OBTIDOS 

pela aplicação do PLANO DE AÇÕES), com vista a validar a sua ocorrência. 

EVIDÊNCIA poderá ser definida como meio de prova/comprovativo de fatos comunicados, com vista a validar a sua 

ocorrência. É a prova apropriada e suficiente para obter segurança razoável quanto às afirmações 

proferidas/AÇÕES realizadas. 

• Deverá constar, do Relatório de Execução, identificação clara e inequívoca das EVIDÊNCIAS (todas as MEDIDAS 

ADOTADAS terão de ser fundamentadas com explicitação de EVIDÊNCIA no campo apropriado para o efeito). 

• Exemplos de EVIDÊNCIAS: registos dos documentos - informações, ofícios, … -, atas de reuniões, comunicações 

em formato eletrónico (Outlook); drafts de documentos, etc.. 

 

� Continuam a verificar-se, em número significativo, lacunas no reporte das Evidências, ora quanto 

à sua não menção, ora quanto à sua não validade no contexto do Relatório de Execução em 

apreço.  
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� Frequentemente são mencionadas Evidências que reportam a períodos anteriores àquele a que 

reporta o Relatório de Execução, o que demonstra alguma falta de melhor atenção na elaboração 

de Relatórios. 

� Com alguma recorrência, quando na Medida Proposta é mencionado “implementação de X” e, 

ainda que a Medida Adotada mencione “acompanhamento/controlo… de X”, no campo referente 

a Evidências consta menção à “implementação de X” (Medida Proposta), muitas vezes em período 

anterior ao que reporta o Relatório de Execução, quando se pretende que corresponda, ao 

“acompanhamento/controlo… de X” (Medida Adotada). 

� Salvo raras exceções, os Relatórios remetidos pelos Serviços não se fizeram acompanhar das 

Evidências, não obstante nesta fase apenas se requerer a indicação das mesmas. Reitera-se que as 

Evidências são de elevada importância na medida em que representam a prova da aplicação das 

Ações declaradas por parte dos Serviços em sede de Relatório de Execução. 

� De notar, ainda, que se verificou a menção de Anexos no campo referente a Evidências, não 

sendo este o formato pretendido. Pretende-se que os Serviços mencionem as Evidências e não 

que remetam as mesmas para anexos. Os anexos poderão ser remetidos mas sempre nomeados 

no campo reservado para o efeito. 

 

As inconsistências detetadas e relatadas no presente Relatório revelam menor progresso num 

processo que vinha evoluindo na senda da consolidação e incremento da aplicação do PPRGCIC. 

Entende-se, e reitera-se, que a adoção e respetiva aplicação e controlo de um documento desta 

natureza são decisivas, enquanto conjunto de procedimentos, regras e boas práticas de gestão, que 

seguramente contribuirão para minimizar os riscos associados à administração da coisa pública, 

regrando a sua atuação por princípios de interesse geral, da prossecução do interesse público, da 

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

Nesta conformidade, afigura-se ponderado afirmar que, genericamente, a atenção e importância 

dispensada ao PPRGCIC reportado ao ano de 2014 mantém a necessidade de desenvolvimento na sua 

aplicação, carecendo de maior disponibilidade, incremento de análise, avaliação e adequação às 

realidades organizacionais/operacionais, bem como de melhor acompanhamento e monitorização, 

implicando, claramente, um esforço adicional de participação e disponibilidade acrescida das 

Estruturas.  

Contudo, nunca é demais mencionar os Serviços que, embora com todos os constrangimentos sentidos 

e todas as dificuldades de operacionalização encontradas têm, sistematicamente, respondido de forma 

atempada e em conformidade com o requerido. 

Ao longo dos cinco anos de vigência do PPRGCIC tem-se verificado uma maior sensibilidade de alguns 

Serviços, nomeadamente no que respeita a: 

� apresentação, atempada, dos Planos-Tipo; 

� cada vez menos campos por preencher; 
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� melhoria na explanação das Medidas Adotadas; 

� identificação das Evidências (de notar que, reiteradamente, os mesmos Serviços, e sempre os 

mesmos, remetem, sob a forma de Anexos ou links, Evidências das Medidas Adotadas); 

� maior utilização do campo referente a Outras Informações. 

 

 

 



 
 

Página 32 de 189 
 

 

 
  



 
 

Página 33 de 189 

 
 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente Relatório procura refletir os resultados da avaliação do PPRGCIC, bem como as deficiências 

e constrangimentos encontrados, apresentando recomendações, em face dos ajustamentos 

considerados adequados e resultantes das não conformidades diagnosticadas visando, assim, 

concorrer para o aperfeiçoamento e sucesso da sua aplicação. 

Um dos objetivos da elaboração e implementação de um instrumento de gestão de riscos é o da 

instituição da aplicação de uma ferramenta de gestão e da interiorização da valia desta enquanto 

auxiliar das diferentes áreas de atividade na prossecução dos seus objetivos, através da monitorização 

dos efeitos das variáveis de risco nos resultados da organização, evidenciando a crescente 

preocupação pelo acompanhamento, controlo e mitigação dos riscos de gestão, incluindo os de 

corrupção e infrações conexas, que qualquer organização enfrenta no decorrer da sua atividade. 

Deve, assim, a conceção da gestão do risco ser efetuada pelas organizações, como um todo, uma vez 

que a necessidade vai para além da gestão de riscos individuais. Cada Serviço Municipal deve ter em 

conta a análise e gestão do risco numa perspetiva transversal dado que o impacto dos riscos se cruza e 

interliga. 

Neste contexto, a sensibilização e interiorização da mais-valia que o PPRGCIC aporta à gestão do risco 

organizacional, com o consequente, necessário e crucial, incremento das relações de interdependência 

funcional, de colaboração e articulação entre os diversos Serviços Municipais, assumem um papel 

decisivo, uma vez que da intervenção nestas matérias, resultará maior eficácia e, sendo entendida 

como uma responsabilidade das organizações, pressupõe e requer o envolvimento de todos, enquanto 

intervenientes e interessados no processo da gestão de riscos. 

Apesar de constituir atribuição da Gestão a conceção de uma metodologia de gestão de riscos, e não 

existindo no Município de Loures órgão específico e especializado na gestão do risco, o GAI, na 

extensão da prossecução das suas competências, tem vindo a assumir e o apoiar uma atividade que 

entende essencial no que respeita à avaliação da gestão dos riscos, à monitorização dos mesmos e à 

produção de recomendações que visem conduzir a expectáveis melhorias pela mitigação dos riscos 

identificados. 

 

Loures, 08 de abril de 2015 

 

 

Elaborado por: Gabinete de Auditoria Interna 
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GAI - Gabinete de Auditoria Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Execução de atividades de Auditoria Interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.1. Ausência de 
independência. 

PF M 

M.1. Instituir procedimentos 
que visem garantir a 
independência por via do 
reporte ao nível máximo da 
CM (Presidente). 

Todas as atividades de Auditoria 
Interna são sancionadas pelo 
Presidente da CM de Loures. 

<2010 

Relatórios objetivos e 
não sujeitos a 
influência por parte 
dos auditados ou 
terceiros. 

Relatórios de 
Auditoria Interna. 

R.2. Constatações, sugestões 
e recomendações (constantes 
dos Relatórios de Auditoria) 
inadequadamente 
suportados e 
fundamentados. 

PF R 

M.2. Promover a aplicação 
das NPPAI, bem como do 
estabelecido em Carta de 
Auditoria Interna da CM de 
Loures. 

É aplicado o constante em Carta de 
Auditoria Interna, muito embora a 
carecer de incremento. 

<2010 

A sistematização da 
aplicação, entre 
outros, dos princípios 
de independência, de 
imparcialidade, de 
objetividade, de 
integridade e de 
orientação para os 
resultados, conduz a 
que as constatações 
sugestões e 
recomendações sejam 
adequadamente 
suportadas e 
fundamentadas. 

Relatórios de 
Auditoria Interna. 

É aplicado o constante das NPPAI, no 
entanto, verifica-se necessidade de 
incremento. 

<2010 

A sistematização da 
aplicação, entre 
outros, dos princípios 
de independência, de 
imparcialidade, de 
objetividade, de 
integridade e de 
orientação para os 
resultados, conduz a 
que as constatações 
sugestões e 
recomendações sejam 
adequadamente 
suportadas e 
fundamentadas. 

Relatórios de 
Auditoria Interna. 

M.3. Elaborar e implementar 
o Manual de Auditoria 
Interna. 

Iniciado. Não concluído. --- ---  Draft do documento.  

R.3. Reporte de auditoria 
insuficiente ou inexato 
devido à não deteção de 
irregularidades e/ou 
distorções materialmente 
relevantes. 

PF M 

M.4. Promover o incremento 
de competências técnicas, 
bem como de procedimentos 
executados pelo Auditor 
visando a redução dos riscos 
de auditoria. 

Frequência de formação externa 
“Auditoria Interna – abordagem 
financeira” por duas Técnicas do GAI. 

jun./2014 
Maior sensibilidade 
dos Técnicos no 
reporte de auditoria. 

Certificados de 
formação. 

R.4. Reporte de auditoria 
insuficiente ou incorreto 
devido a inexistência ou 

PF M M.5. Formação.  
Frequência de formação externa 
“Auditoria Interna – abordagem 
financeira” por duas Técnicas do GAI. 

jun./2014 
Maior sensibilidade 
dos Técnicos no 
reporte de auditoria. 

Certificados de 
formação. 
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A.1. Execução de atividades de Auditoria Interna 
(cont). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

insuficiente conhecimento e 
competências, 
designadamente em matérias 
de particular especificidade. 

M.6. Recurso a colaboradores 
especialistas, internos ou 
externos. 

Recurso a colaboradores internos, 
nomeadamente, no que concerne a 
questões do foro jurídico. 

2012 

Reporte 
fundamentado, 
nomeadamente, em 
questões do foro 
jurídico.  

Troca de 
comunicações com os 
Serviços Municipais e 
colaboradores 
externos (registos em 
Outlook e GESDOC).  

R.5. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.7. Promover a aplicação 
das NPPAI, bem como do 
estabelecido em Carta de 
Auditoria Interna da CM de 
Loures. 

É aplicado o constante em Carta de 
Auditoria Interna, muito embora a 
carecer de incremento. 

<2010 

Sistematização da 
aplicação, entre 
outros, dos princípios 
de independência, de 
imparcialidade, de 
objetividade, de 
integridade e de 
orientação para os 
resultados. 

Relatórios de 
Auditoria Interna. 

R.5. Ausência de 
imparcialidade (cont). 

PF M 

M.8. Segregação de funções. 
Documentos produzidos validados 
por mais que um Técnico. 

2012 

A validação dos 
documentos 
(Relatórios, 
Memorandos, 
Informações, etc.) por 
Técnico(s) diferente(s) 
dos integrados em EA 
objetivando, entre 
outros, a minimização 
do risco identificado 
no que respeita a 
constatações, 
sugestões e/ou 
recomendações 
produzidas. 

Documentos 
validados. 

M.9 Implementar a 
rotatividade na formação das 
EA. 

Medida adotada com 
constrangimentos – os RH 
disponíveis não permitiram a melhor 
adoção desta medida. 

2012 

A ausência de 
imparcialidade é 
minimizada pela 
rotatividade na 
formação de EA. 

EA e ações de 
Auditoria Interna 
individuais. 

M.10. Difundir a 
obrigatoriedade de entrega 
de Declaração de 
Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e 
Impedimentos. 

Medida não adotada - até à data não 
foram constatadas circunstâncias 
desta natureza. No entanto, 
entende-se necessário a 
implementação desta prática, 
enquanto medida preventiva. 

---  --- 

Preparação de 
procedimento 
recomendado para 
divulgação e 
aplicação na CM de 
Loures e SEL. 

R.6. Obtenção de benefícios 
indevidos, pelo auditor ou 
por terceiros, resultantes da 
utilização de informação 
obtida no desempenho da 
atividade.  

PF M 

M.11. Promover a aplicação 
dos Princípios e Regras de 
Conduta constantes do 
Código de Ética do IIA. 

Acompanhamento e controlo por 
parte da Chefia da 
DACG/coordenação do GAI. 

<2010 

Não se verificaram 
ocorrências de 
obtenção de 
benefícios indevidos 
resultantes de 
utilização de 
informação obtida no 
desempenho da 
atividade. 

Não há relatos desta 
natureza. 
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A.1. Execução de atividades de Auditoria Interna 
(cont). 

R.7. Não implementação 
e/ou aplicação não 
tempestiva de 
recomendações por parte das 
UO auditadas, 
reiteradamente justificadas 
por ausência de meios e 
recursos. 

 F E 
M.12. Incrementar a 
sensibilização da organização. 

Realização de reuniões de Follow-Up. <2010 

Maior sensibilização 
das UO auditadas para 
a implementação 
tempestiva das 
recomendações de 
Auditoria Interna. 

Informações e Atas 
das Reuniões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Promover a elaboração/revisão de ferramentas 
de controlo de gestão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.8. Ineficácia da(s) 
ferramenta(s) pela sua não 
aplicação por parte das UO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.13. Envolver a organização 
na elaboração/revisão das 
ferramentas de controlo de 
gestão. 

No ano de 2014 iniciou-se a Revisão 
do PPRGCIC. 

2º sem/2014 

Com a Revisão do 
PPRGCIC pretende-se 
que o documento seja 
mais objetivo na 
mitigação dos riscos 
de gestão, contudo os 
resultados só serão 
apuráveis em 
2015/2016. 

Registos de Trabalho 
de Campo referentes 
às reuniões realizadas 
entre 22/set e 03/dez 
com 47 Serviços 
Municipais. 

M.14. Promover a divulgação 
das ferramentas de controlo 
de gestão, pelos meios 
considerados adequados. 

Remessa do “PPRGCIC- Relatório de 
Execução 2013” aos órgãos da tutela 
e CPC, bem como a todos os eleitos 
municipais, dirigentes da CM de 
Loures e SMAS de Loures e SEL e 
publicação na intranet da CM de 
Loures. 

jun./2014 
Melhoria insipiente da 
eficácia do PPRGCIC. 

Ofícios, e-mails e 
publicitação na 
intranet. 

“PPRGCIC- Relatório de Execução 1º 
sem/2014” para conhecimento na 
29ª Reunião Ordinária da CM de 
Loures. 

dez./2014 
Melhoria insipiente da 
eficácia do PPRGCIC. 

Ofícios, e-mails e 
publicitação na 
intranet. 

 
 
 
 
 
 
 
M.15. Acompanhar a 
aplicação das ferramentas, 
verificar o seu cumprimento 
e propor medidas corretivas 
que se afigurem adequadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análise dos Planos-Tipo dos Serviços 
da CM de Loures, do SMAS de 
Loures, da GesLoures e da 
LouresParque e elaboração do 
“PPRGCIC – Relatório de Execução 
2013”. 

1º sem/2014 

Melhoria insipiente da 
eficácia do PPRGCIC, 
ainda que dos 
Relatórios de 
Execução constem 
constatações e 
recomendações a 
alertar para a 
ineficácia do 
documento. 

PPRGCIC – Relatório 
de Execução 1º 
semetre/2013. 

Todos os Serviços da CM de Loures, 
dos SMAS de Loures, da GesLoures e 
da Loures Parque foram solicitadas 
para o preenchimento de Plano-Tipo 
a integrar o “PPRGCIC – Relatório de 
Execução 1º sem/2014”. 

jun./2014 

Melhoria insipiente da 
eficácia do PPRGCIC, 
ainda que dos 
Relatórios de 
Execução constem 
constatações e 
recomendações a 
alertar para a 
ineficácia do 
documento. 

PPRGCIC – Relatório 
de Execução 1º 
semetre/2013. 
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A.2. Promover a elaboração/revisão de ferramentas 
de controlo de gestão (cont.)  

 
 
 
 
 
 
 
R.8. Ineficácia da(s) 
ferramenta(s) pela sua não 
aplicação por parte das UO 
(cont). 

 
 
 
 
 
 
 
 
PF 

 
 
 
 
 
 
 
 
M 

 
 
M.15. Acompanhar a 
aplicação das ferramentas, 
verificar o seu cumprimento 
e propor medidas corretivas 
que se afigurem adequadas. 
(cont) 

Análise dos Planos-Tipo dos Serviços 
da CM de Loures, do SMAS de Loues, 
da GesLoures e da LouresParque e 
elaboração do “PPRGCIC – Relatório 
de Execução 1º sem/2014”. 

2º sem/2014 

Melhoria insipiente da 
eficácia do PPRGCIC, 
ainda que dos 
Relatórios de 
Execução constem 
constatações e 
recomendações a 
alertar para a 
ineficácia do 
documento. 

PPRGCIC – Relatório 
de Execução 1º 
semetre/2013. 

M.16. Instituir procedimento 
de verificação e validação da 
aplicação das ferramentas de 
controlo de gestão em sede 
de auditorias internas a 
realizar. 

Medida não adotada face ao âmbito 
dos trabalhos desenvolvidos no ano 
de 2014. 

--- --- --- 

A.3. Acompanhamento de ações inspetivas, 
promovidas por órgãos da tutela, e ações de 
auditoria externa.  

R.9. Não acompanhamento 
da realização de ações 
inspetivas e de auditoria 
externa, por abordagem 
direta das entidades externas 
aos serviços da CM de Loures 
sem conhecimento da/do 
DACG/GAI. 

PF R 

M.17. Reforçar a divulgação 
das competências da/do 
DACG/GAI. 

Medida não adotada - medida de 
aplicação continuada ainda que não 
tenha sido reforçada no ano de 2014 

--- --- --- 

M.18. Reforçar a 
sensibilização da organização 
para a necessidade, 
conveniência e vantagens de 
acompanhamento 
diligenciado pela Auditoria 
Interna, bem como da 
existência de repositório 
centralizado, na/no 
DACG/GAI. 

Acompanhamento e articulação de 
resposta da Autarquia a solicitação 
de esclarecimentos e pedido de 
elementos por parte do TC. 

2014 
Acompanhamento e 
resposta em tempo 

GESDOC: 
S/21634/2014. 
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EMCLS – Equipa de Missão do Contrato Local de Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Prevenção da pequena criminalidade, 
delinquência juvenil. 
 
 
A.2. Prevenção da violência doméstica. 
 
 
A.3. Reforço do sentimento de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.1. Ofensa à integridade 
física dos Técnicos afetos ao 
projeto.  
 
R.2. Ausência de preparação 
dos técnicos para lidarem 
com situações mais 
complexas no domínio das 
problemáticas que são 
trabalhadas, sobretudo no 
domínio da violência 
doméstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.1. Fomentar formação 
profissional periódica nas 
áreas de segurança pessoal.  

Não implementado, devido à pouca 
oferta de formação nesta área. 
Contudo os técnicos, sempre que 
possível, têm participado em 
formações nas áreas de intervenção 
do CLS de Loures.  

2009 
mais conhecimento; 
mais competências; 
melhores resultados. 

Fichas de inscrição e 
certificados de 
participação nas 
seguintes ações de 
Formação: a) Agentes 
Qualificados que 
atuem no domínio da 
Prevenção, 
Sensibilização e 
Combate ao Tráfico 
de Seres Humanos e 
Apoio às Vítimas (30 
horas); b) Segurança, 
Higiene e Saúde no 
Trabalho (7 horas) 

M.2. Estabelecer articulações 
inter serviço e inter 
institucional. 

. Dinamização de projetos / ações 
com objetivos de trabalhar 
competências pessoais e sociais 
junto de entidades locais e 
população em geral; . Dinamização 
do trabalho interinstitucional e inter 
serviços municipais com vista ao 
encontro de respostas a problemas 

2009 

Trabalho em parceria; 
Trabalho de 
proximidade; Partilha 
de responsabilidades; 
Gestão e 
rentabilização dos 
recursos existentes; 
Intervenção integrada 

Informações técnicas, 
ofícios, e-mails, 
materiais de 
divulgação, plano de 
atividades, relatórios 
de atividades; 
registos fotográficos. 

M.3. Elaboração de manual 
de procedimentos que 
preveja a minimização de 
eventuais riscos para os 
intervenientes nas atividades, 
bem como a monitorização 
dos mesmos. 

Não implementado, por motivos que 
se prendem com a redefinição da 
organização e funcionamento do CLS 
de Loures. 

_ _ _ 

M.4. Dinamização da parceria 
com as Forças de Segurança e 
demais entidades. 

Projetos de continuidade (iniciados 
em anos anteriores) para reforço da 
segurança local e o aumento da 
confiança da população na eficácia 
da polícia e de outras entidades 
competentes. 

2009 

Trabalho em parceria; 
Gestão e 
rentabilização dos 
recursos existentes; 
aumento do 
sentimento de 
segurança; diminuição 
da criminalidade e 
conflitos locais 

Informações técnicas, 
ofícios, e-mails, 
materiais de 
divulgação, plano de 
atividades, relatórios 
de atividades; 
registos fotográficos; 
estatísticas das 
ocorrências da PSP e 
da Rodoviária de 
Lisboa 
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A.1. Prevenção da pequena criminalidade, 
delinquência juvenil. (cont) 
 
 
A.2. Prevenção da violência doméstica. (cont) 
 
 
A.3. Reforço do sentimento de segurança. (cont) 
 

 
R.1. Ofensa à integridade 
física dos Técnicos afetos ao 
projeto. (cont) 
 
R.2. Ausência de preparação 
dos técnicos para lidarem 
com situações mais 
complexas no domínio das 
problemáticas que são 
trabalhadas, sobretudo no 
domínio da violência 
doméstica. (cont) 

 
 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
 
 
E M.5. Elaborar e implementar 

estratégias de proximidade 
com o público-alvo. 

. Reforço dos contactos formais e 
informais decorrentes dos projetos; 
Ações de proximidade junto do 
público-alvo; ações de diagnóstico 
participativo para identificação das 
problemáticas e definição das ações; 
Trabalho de mediação (de conflitos, 
inter institucional 

2009 

Aferir sentimentos de 
(in)segurança; 
reforçar estratégias 
de proximidade; 
aumento da eficácia 
na resolução dos 
problemas; aumento 
do sentimento de 
segurança; diminuição 
das ocorrências; 
melhoria da 
comunicação e 
aumento da 
informação. 

Informações técnicas, 
ofícios, e-mails, 
materiais de 
divulgação, plano de 
atividades, relatório 
de atividades; 
registos fotográficos. 
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GCJ – Gabinete de Consultadoria Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Emissão de pareceres jurídicos. 
 
 
A.2. Acompanhamento de processos em fase de 
contencioso em que o Município de Loures seja 
parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.1. Extravio de processos 
administrativos. 

F E 
M.1. Registo de todos os 
processos remetidos ao 
Tribunal. 

Registo de todos os processos 
remetidos ao tribunal fazendo a 
correspondência com o respetivo 
processo judicial 

fev./2013 

Tem-se sempre 
conhecimento que 
advogado tem o 
processo ou em que 
tribunal foi entregue 
bem como à ordem 
de que processo 

Protocolos de receção 
dos processos no GCJ 
e livro de registo dos 
processos judiciais 

R.2. Extravio de 
documentação remetida ao 
GCJ. 

MF M 

M.2. Registo de toda a 
documentação recebida no 
GCJ. 

Registo em GESDOC de toda a 
documentação recebida e protocolo 
de distribuição 

fev./2013 Controle de toda a 
documentação 
remetida ao gabinete 
via correio,  e-mail ou 
por Fax. 

número de registo 
GESDOC aposto nos 
documentos e folhas 
de protocolo para os 
advogados 

M.3. Arquivamento de 
documentação solta 
existente no GCJ. 

Arquivamento de toda a 
documentação em pastas por ano, 
mês e dia. 

set./2014 

R.3. Extravio de processos 
judiciais. 

PF M 
M.4. Registo de todos os 
processos.  

Registo de todos os processos com 
indicação do advogado responsável 
retendo cópia de todo o processo no 
GCJ. 

fev./2013 

Conhecimento do 
advogado responsável 
pelo processo e 
acompanhamento da 
situação do mesmo 
através das cópias 
retidas no gabinete 

Livro de registo de 
processos judiciais, 
GESDOC e cópia dos 
processos 

R.4. Falta de resposta 
atempada aos Tribunais. 

PF M M.5. Controlo dos prazos. 
Controlo de prazos feito pelo GCJ 
alertando os advogados, via e-mail, 
para o terminus dos mesmos 

fev./2013   

Mapa com afixação 
dos prazos e cópia 
das peças processuais 
com comprovativo de 
entrega nos tribunais 

R.5. Não emissão de 
pareceres jurídicos em tempo 
útil. 

F M M.6. Controlo dos prazos. 
Distribuição de pareceres jurídicos 
com indicação de prazo para emissão 
dos mesmos 

fev./2013   
prazos estipulados 
apostos nos 
documentos 

R.6. Não observância dos 
prazos fixados pelos 
Tribunais. 

PF M 
M.7. Implementação de 
maior rigor no cumprimento 
dos prazos. 

Solicitação da documentação/ 
informação ou processos necessários 
diretamente aos responsáveis das 
UO, com indicação do prazo de 
resposta ao tribunal. Insistências 
feitas via telefone e e-mail. 

fev./2013 

Garante uma melhor 
fundamentação das 
peças processuais e, 
consequentemente, 
uma melhor defesa 
dos interesses do 
município 

E-mails remetidos aos 
responsáveis dos 
serviços  

R.7. Não conhecimento da 
totalidade dos processos a 
cargo do GCJ bem como dos 
advogados responsáveis. 
 

 
 
F 
 
 

 
 
E 
 
 

M.8. Inventário de todos os 
processos judiciais existentes 
no GCJ e dos respetivos 
advogados. 

Foi elaborado o inventário, por 
advogado, de todos os processos 
judiciais que se encontram no GCJ 

abril/maio/2014 

Conhecimento de 
todos os processos 
existentes no GCJ bem 
como do advogado 
responsável  

Listagens existentes 
no GCJ e atualizadas 
sempre que existem 
novos dados. 
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A.1. Emissão de pareceres jurídicos. (cont) 
 
 
A.2. Acompanhamento de processos em fase de 
contencioso em que o Município de Loures seja 
parte. (cont) 

 
R.7. Não conhecimento da 
totalidade dos processos a 
cargo do GCJ bem como dos 
advogados responsáveis. 
(cont) 

 
 
 
F 

 
 
 
E 
 

M.9. Correta identificação 
dos processos judiciais bem 
como do advogado respetivo 
nas capas dos processos. 

Foram substituídas as capas de todos 
os processos que se encontravam em 
mau estado de conservação e 
completada a informação aposta na 
lombada. 

abril/maio/ 2014 
Correta e fácil 
identificação dos 
processos 

Processos 
organizados nos 
armários por ordem 
numérica com a 
informação aposta na 
lombada. 

O Risco 7 bem como as medidas 7 e 8 foram substituídas, considerando as prioridades verificadas na reorganização do GCJ, na sequência do Relatório de Auditoria realizada. Esta alteração ocorreu no primeiro semestre de 2014.  
No risco 2 foi adotada uma segunda medida referida no presente quadro. 
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EMDETPE – Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Económico, Turismo e Promoção do Emprego - Turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Organização de ações que visem a promoção e 
dinamização turística do Município de Loures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.1. Fraca participação nos 
eventos organizados pelo 
Turismo. 

PF R 
M.1. Alargar os meios de 
divulgação (outdoors, faixas 
de rua, facebook, outros). 

Tendo em conta o período de 
contenção orçamental que vivemos, 
o Turismo tem optado pelos meios 
de promoção gratuita (rede de 
mupis, torres da DRIC, facebook, 
sites, e-mail) e de parcerias que têm 
sido possíveis realizar, 
nomeadamente com a Rádio 
Horizonte FM e pelos meios 
disponibilizados pela EX-RTP 
(passaram vídeos do Festival do 
Caracol Saloio, Feira Setecentista e 
Festa do Vinho e das Vindimas nos 
ecrãs promocionais da entidade 
regional existentes em Lisboa). 

Anual - consoante 
os eventos 
realizados. 

Maior participação de 
visitantes e 
expositores/novos 
participantes e 
expositores. O 
Facebook e os 
outdoors têm sido os 
meios de divulgação 
que demonstram 
maiores resultados 
(chegam rapidamente 
a um público mais 
alargado). 

Processos GESDOC; 
Folhetos iniciativas. 

R.2. Incumprimento de 
critérios de participação, por 
parte dos participantes, em 
eventos candidatáveis. 

PF R 

M.2. Estabelecimento e 
divulgação de Normas de 
Participação. 

Realização de Normas de 
Participação para todos os eventos 
que impliquem candidatura. 

Feira do Parque 
(maio a setembro); 
Visite o Nosso 
Concelho (março a 
outubro); Festival 
do Caracol Saloio 
(julho); Feira 
Setecentista 
(setembro); Festa 
do Vinho e das 
Vindimas - 
artesanato 
(outubro); Natal no 
Parque - artesanato 
(dezembro). 

Maior cumprimento e 
rigor por parte dos 
participantes e da 
organização. Tornou-
se possível fazer uma 
seleção de 
participantes 
respeitando as regras 
estabelecidas para 
cada evento. 

Normas de 
Participação da Feira 
do Parque e do Visite 
o Nosso Concelho. 
Processos GESDOC. 

M.3. Divulgação da legislação 
aplicável junto dos 
interessados. 

Reunião de preparação do Festival 
do Caracol Saloio com os 
estabelecimentos participantes (5 de 
Junho), com divulgação da legislação 
respeitante à área e normas a 
cumprir no evento. 

5 de Junho de 2014 
Processo GESDOC. 
Normas de 
Participação. 
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A.1. Organização de ações que visem a promoção e 
dinamização turística do Município de Loures. (cont) 

 R.2. Incumprimento de 
critérios de participação, por 
parte dos participantes, em 
eventos candidatáveis. (cont) 

 PF R  
M.4. Promoção de ações 
informativas e/ou formativas. 

Seminário "Ecoturismo e 
Desenvolvimento Rural" e Palestras 
realizadas na FERVA (Feira de Estilos 
de Vida Alternativos. 

11 de Abril de 
2014; 31 de Maio e 
1 de junho (FERVA) 

Através dos oradores 
convidados foi 
possível ter uma 
perceção das 
potencialidades da 
vitivinicultura no 
Município de Loures; 
As Palestras 
realizadas na FERVA 
focaram hábitos de 
vida saudáveis e 
apresentação de 
técnicas de 
meditação, entre 
outros. 

Folhetos - Seminário; 
FERVA. Processos 
GESDOC 

R.3. Ocorrência de 
perturbações alimentares 
provocadas por ingestão de 
alimentos em eventos 
gastronómicos. 

PF R 

M.5. Aplicação de sistemas 
HACCP nos eventos 
realizados, com fiscalização 
aos participantes. 

Festival do Caracol Saloio. Julho 

Foi realizada vistoria 
ao espaço do evento, 
antes da abertura, 
com a presença do 
Veterinário Municipal; 
Bombeiros, que 
aferiram dispor das 
condições necessárias 
para funcionamento. 

Processo GESDOC. 

R.4. Maior onerosidade 
decorrente de avaliação 
insuficiente das condições de 
mercado. 

PF R 

M.6. Avaliação do 
custo/benefício dos bens e 
serviços adquiridos versus 
impacto a atingir junto do 
público-alvo.  

Não foram adquiridos bens no 1º 
semestre. Ao nível dos serviços 
foram contratados serviços de 
segurança à PSP e pagamento de 
direitos de autor à SPA; Foram 
adquiridos os serviços de animação 
às empresas Câmara dos Ofícios 
(Feira Setecentista) e Ostento (Natal 
no Parque). Foi atribuído um 
subsídio à JF participantes no 
Carnaval Infantil para apoio à escola. 
Todos os processos de despesa 
foram realizados através do DPFL. 

Anual 

Os objetivos com a 
contratação dos 
diversos serviços 
foram atingidos. Só se 
adquiriram serviços 
necessários à boa 
prossecução dos 
eventos e onde foi 
necessário recorrer a 
animação 
especializada como é 
o caso da Feira 
Setecentista e o Natal 
no Parque. 

Os processos de 
cabimento 
encontram-se 
registados no GESDOC 
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EMDETPE – Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Económico, Turismo e Promoção do Emprego – Atividades Económicas 

A.1. Prestar apoio técnico/coaching a potenciais 
criadores de empresas. 

R.1. Dilatação do prazo de 
resposta ao Promotor 

PF R 

M.1. Sensibilização e 
responsabilização dos 
intervenientes no processo 
para que sejam cumpridos os 
tempos médios de resposta. 

Reuniões de monitorização 
realizadas pela chefia  

<2010 

Credibilidade e 
notoriedade do 
trabalho 
desenvolvido. 

Emails de 
manifestação por 
parte dos 
empreendedores 

R.2. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 
M.2. Avaliação da natureza 
da relação entre técnico e 
munícipe 

Necessidade de entrega de 
Declaração de Compromisso relativa 
a Incompatibilidades e 
Impedimentos. 

<2010 

Credibilidade e 
notoriedade do 
trabalho 
desenvolvido. 

Emails de 
manifestação por 
parte dos 
empreendedores 

A.2. Prestar apoio técnico/ gestão da procura de 
emprego. 

R.3. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 
M.3. Rotatividade na 
formação das equipas de 
trabalho.  

Medida não concretizada: os RH 
disponíveis não permitiram a melhor 
adoção desta medida 

<2010 _ _ 

A.3. Dinamização de workshops. 
R.4. Inadequada seleção do 
animador. 

PF M 
M.4. Avaliação de 
competências 
pessoais/profissionais. 

Medida não concretizada <2010 
Não existiu 
dinamização de 
workshops 

_ 

A.4. Apoio técnico/ atendimento geral – Novos 
Investimentos/ Apoio aos Empresário. 

R.5. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 

M.5. Sensibilizar e 
responsabilizar para a 
necessidade na celeridade 
processual. 

Acompanhamento e monitorização 
por parte da chefia 

<2010 
Notoriedade do 
trabalho 
desenvolvido. 

Relatórios de 
atendimento 

R.6. Favorecimento. PF R 

M.6. Rotatividade no 
atendimento. 

Medida não concretizada <2010 _ _ 

M.7. Difundir a 
obrigatoriedade de entrega 
de uma Declaração de 
Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e 
Impedimentos. 

Medida não adotada. Pese embora, 
até à data não terem sido 
constatadas circunstâncias desta 
natureza, entende-se necessário a 
implementação desta prática, 
enquanto medida preventiva. 

<2010 _ _ 

A.5. Projeto Comunitário – InnoHubs. 

R.7. Falta de rigor na 
utilização de verbas de 
cofinanciamento. 

PF R 
M.8. Monitorização da 
utilização de verbas 
cofinanciadas. 

NA NA NA NA 

R.8. Favorecimento. PF R 

M.9. Trabalho em equipa em 
articulação com entidades 
externas e em obediência aos 
protocolos e ações 
publicitadas. 

NA NA NA NA 

A.6. Protocolos com IAPMEI, AICEP e ISCTE 
(dinamização de workshop). 

R.9. Utilização indevida por 
parte das entidades públicas, 
designadamente para fins 
diferentes dos protocolados. 

PF R 
M.10. Adequada 
divulgação/publicitação de 
realizações públicas. 

Realização de diferentes seminários, 
workshops, ações de formação com 
as entidades envolvidas. 

<2010 

Conhecimento 
adquirido por parte 
das empresas do 
Concelho nas sessões 
realizadas. 

Inquéritos de 
satisfação realizados 
após as sessões. 
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A.7. Missões empresariais. 
R.10. Aproveitamento 
ineficiente da oportunidade 
de negócio. 

PF R 
M.11. Trabalho em equipa, 
instituições públicas locais e 
entidades credenciadas. 

Medida não concretizada <2010 
não realização de 
missões durante 1º 
semestre 2014 

_ 

A.8. Visitas institucionais às empresas. 
R.11. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 
M.12. Definição de critérios 
de programação das visitas. 

Seleção de acordo com princípios de 
objetividade e orientação para os 
resultados definidos de acordo com 
a estratégia pretendida por parte da 
administração do município. 

<2010 
Conhecimento do 
tecido empresarial do 
concelho de Loures 

Relatórios/memorand
os efetuados após 
visitas 

A.9. Viabilidade socioeconómica – Processo de 
contraordenação e urbanístico. 

R.12. Análise incorreta dos 
elementos indexados ao 
processo. 

PF R 
M.13. Anexação ao processo 
de todos os documentos de 
análise e justificação. 

Validação por parte de mais que um 
técnico e maior articulação com 
outros serviços envolvidos no 
processo. 

<2011 
Maior celeridade e 
minimização do risco 
nas incorreções  

Documentação 
validada. 

A.10. Apoio à instalação de potenciais agricultores. 

R.13. Maior onerosidade 
decorrente de planeamento 
insuficiente ou inexistente. 

PF R 
M.14. Monitorização de 
cumprimento de prazos. 

Registo de procedimentos com 
respetivos prazo  

<2010 
Maior eficácia no 
cumprimento dos 
prazos definidos 

Relatórios efetuados. 

R.14. Favorecimento. PF R 
M.15. Implementar 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

Medida não concretizada: os RH 
disponíveis não permitiram a melhor 
adoção desta medida. 

<2010 _ _ 

A.11. Protocolos com entidades relevantes para o 
setor primário. 

R.15. Favorecimento. PF R 
M.16. Clarificação dos 
critérios de seleção das 
entidades. 

Definição de critérios de seleção de 
acordo com a estratégia definida 

<2010     

R.16. Subutilização das ações 
disponibilizados pelas 
diferentes entidades. 

PF R 
M.17. Adequada 
divulgação/publicitação de 
realizações públicas. 

Adequada divulgação de acordo com 
o conhecimento do público-alvo 

<2010 
Maior eficácia na 
assertividade das 
ações 

Inquéritos satisfação 
após as ações 

A.12. Visitas institucionais às explorações agrícolas. 
R.17. Ausência de 
imparcialidade na seleção das 
explorações agrícolas. 

PF R 
M.18. Clarificação dos 
critérios de seleção das 
explorações. 

Seleção de acordo com princípios de 
objetividade e orientação para os 
resultados definidos de acordo com 
a estratégia pretendida por parte da 
administração do município. 

<2010 
Maior diversidade nas 
explorações visitadas 

Relatórios das visitas 

A.13. Mercados ou feiras. 
R.18. Ausência de 
imparcialidade na seleção dos 
agricultores. 

PF R 
M.19. Clarificação dos 
critérios de seleção dos 
agricultores. 

Seleção de acordo com princípios de 
objetividade e orientação para os 
resultados definidos de acordo com 
a estratégia pretendida por parte da 
administração do município. 

<2010 _ 
Balanço das iniciativas 
(atas de reunião) 

A.14. Projeto hortas urbanas biológicas. 
R.19. Ausência de 
imparcialidade na seleção dos 
agricultores. 

PF R 
M.20. Clarificação dos 
critérios de seleção dos 
agricultores. 

Seleção de acordo com princípios de 
objetividade e orientação para os 
resultados definidos de acordo com 
a estratégia pretendida por parte da 
administração do município. 

<2010 _ 
Monitorização da 
atividade. 
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A.15. Apoio ao consumidor. 

R.20. Ausência de resposta 
em tempo útil a reclamações 
e informações. 

PF R 

M.21. Sensibilizar e 
responsabilizar para a 
necessidade de encurtar o 
prazo de resposta. 

Acompanhamento por parte da 
chefia 

<2010 
Credibilidade no 
trabalho desenvolvido 

Emails de 
manifestação de 
satisfação por parte 
dos utentes do 
serviço 

M.22. Monitorizar tempos de 
resposta. 

Registo e tratamento no Portal DGC -
direção geral de consumo 

<2010 
Credibilidade no 
trabalho desenvolvido 

Emails de 
manifestação de 
satisfação por parte 
dos utentes do 
serviço 

R.21. Ausência de 
imparcialidade no tratamento 
das reclamações e 
informações. 

PF R 
M.23. Registar, monitorizar e 
analisar o tratamento de 
reclamações e informações. 

Acompanhamento através do Portal 
DGC -direção geral de consumo 

<2010 
Credibilidade no 
trabalho desenvolvido 

Emails de 
manifestação de 
satisfação por parte 
dos utentes do 
serviço 

R.22. Aceitação indevida de 
bens ou valores. 

PF R 
M.24. Difundir informação ao 
consumidor sobre a 
gratuitidade do serviço. 

Informação presencial e através de 
folhetos 

<2010 
Transparência da 
informação prestada 

Registo de 
atendimento 

A.16. Dinamização da Rota dos Vinhos de Bucelas, 
Carcavelos e Colares. 

R.23. Ausência de 
imparcialidade da seleção dos 
produtores. 

PF R 
M.25. Estabelecer e divulgar 
critérios objetivos de seleção 
e participação. 

Ainda sem atividade desenvolvida <2013 _ _ 

A.17. Dinamização de projetos e iniciativas com a 
comunidade escolar. 

R.24. Não concretização dos 
projetos em tempo útil. 

PF R 

M.26. Planear os projetos e 
atividades de forma 
atempada e adequada às 
necessidades. 

Definição segundo calendário escolar 
dos projetos a concretizar. 

<2011 

Adequação dos 
projetos aos 
diferentes ciclos 
escolares 

relatório da realização 
da visita/projeto 

R.25. Não abranger parte da 
comunidade escolar do 
Município. 

F M 
M.27. Adequar divulgação 
dos projetos e iniciativas. 

Elaboração de propostas 
justificativas da seleção da 
comunidade escolar com base na 
relevância da mesma para o setor. 

<2012 _ em curso 

A.18. Organização, divulgação e apoio de iniciativas. 

R.26. Não cumprimento de 
prazos para a realização de 
iniciativas. 

F M 
M.28. Planear as iniciativas e 
eventos de forma atempada 
e adequada às necessidades. 

 Planear as iniciativas e eventos de 
forma atempada e adequada às 
necessidades. 

<2012 

Garantir uma maior 
eficácia no 
desenvolvimento das 
iniciativas. 

Balanço da iniciativa 

R.27. Divulgação inadequada. PF M 
M.29. Adequar técnicas e 
meios de divulgação ao 
público-alvo. 

Definir outras técnicas e meios de 
divulgação 

<2010 
Maior abrangência do 
público-alvo 

Manifestação de 
satisfação por parte 
dos clientes 

 
A.19. Licenciamentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A.19. Licenciamentos. (cont) 

R.28. Emissão indevida de 
licenças. 

PF M 

M.30. Incrementar o 
acompanhamento e 
monitorização da execução 
das tarefas. 

Elaboração de relatórios de 
monitorização das diferentes tarefas 
(através GD) 

desde abril 2013 
Alguns atrasos nas 
respostas 

licenças emitidas 

R.29. Ausência de 
imparcialidade potenciada 
pela intervenção sistemática 
de determinado Técnico em 
processos da mesma 
natureza ou apresentados 
pelo mesmo requerente. 

PF M 
M.31. Implementação de 
rotatividade dos Técnicos - 
em estruturação. 

Medida adotada com 
constrangimentos, devido à escassez 
de recursos humanos. 

desde abril 2013 _ _ 
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R.30. Transmissão e 
informações desatualizadas, 
incompletas ou incorretas. 

PF M 

M.32. Elaboração de Manual 
de Procedimentos - em 
elaboração 

em elaboração desde abril 2013 _ _ 

M.33. Implementação de um 
sistema de recolha de 
opiniões, relativamente ao 
atendimento prestado – em 
elaboração. 

em elaboração desde abril 2013 _ _ 

A.5. NA uma vez que a sua execução terminou em março de 2013. 
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EMAUGI – Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

 

 

 

A.1. Promover a reconversão das AUGI, quer 
através da apreciação de operações de loteamento 
de iniciativa particular, quer com a promoção de 
projetos de iniciativa municipal. 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos no âmbito da gestão 
urbanística das AUGI. 
 
 
 
A.3. Assegurar ações de fiscalização no âmbito das 
obras de urbanização e de edificação nas AUGI. 
 
 
 
A.4. Promover ações para a consolidação do 
conhecimento da realidade das AUGI e das áreas 
insuscetíveis de reconversão urbanística, garantindo 
a definição de estratégias de intervenção no 
cumprimento da missão da UO. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.1. Ausência de 
imparcialidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.1. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização para o exercício 
de acumulação de funções 
privadas, por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas. 

Sensibilizar os trabalhadores através 
de reuniões e informações prestadas 
pelo DRH e pelo signatário 

Anterior a 2010 
O previsto nas 
medidas propostas 

Existência de vários 
pedidos de 
autorização para o 
exercício de 
acumulação de 
funções privadas que 
responsabilizam os 
seus subscritores 

M.2. Difundir a 
obrigatoriedade da entrega 
de uma declaração de 
compromisso de 
incompatibilidades e 
impedimento, que deverá ser 
expressa e sob a forma 
escrita, apensa ao processo 
em análise, nas situações 
previstas na lei. 

Sensibilizar os trabalhadores através 
de reuniões e informações prestadas 
pelo DRH e pelo signatário 

Anterior a 2010 
O previsto nas 
medidas propostas 

Ausência de casos de 
incompatibilidade e 
de impedimento 

M.3. Informatizar 
procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia 
temporal da entrada e de 
registo de documentos possa 
ser adulterada. 

Sensibilizar os trabalhadores para a 
utilização das bases de dados 
disponíveis, reconhecendo a 
necessidade de atualização do Agil, 
junto da DMAIT. Penalização, no 
âmbito da avaliação do desempenho 
(SIADAP-3), pela não utilização das 
bases de dados 

Agil - anterior a 
2010. Gesdoc - 
anterior a 2010. 

Reduzida utilização do 
Agil por não ter sido 
possível a sua 
atualização e, no 
Gesdoc, a garantia de 
que deixou de circular 
qualquer documento 
em papel a partir da 
EMAUGI, em 2014 

Utilização das 
aplicações Agil e 
Gesdoc, ainda que 
seja reconhecida a 
necessidade urgente 
da sua substituição 
por uma única 
ferramenta 
informática mais 
capaz 

M.4. Existência de um 
relatório anual de atividades 
e reclamações apresentadas 
por tipo, frequência e 
resultado da decisão. 

Acompanhamento e registo das 
atividade e reclamações 
apresentadas em relatórios 
parcelares com execução de dois em 
dois meses 

Desde 2000 

Ausência de 
reclamações 
consideradas válidas, 
tendo sido 
desprezado qualquer 
referência escrita ao 
assunto 

Documento aprovado 
na reunião de Câmara 
de 02.04.2014 e em 
Assembleia Municipal 
de 12.04.2014 
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A.1. Promover a reconversão das AUGI, quer 
através da apreciação de operações de loteamento 
de iniciativa particular, quer com a promoção de 
projetos de iniciativa municipal. (cont) 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos no âmbito da gestão 
urbanística das AUGI. (cont) 
 
 
 
A.3. Assegurar ações de fiscalização no âmbito das 
obras de urbanização e de edificação nas AUGI. 
(cont) 
 
 
 
A.4. Promover ações para a consolidação do 
conhecimento da realidade das AUGI e das áreas 
insuscetíveis de reconversão urbanística, garantindo 
a definição de estratégias de intervenção no 
cumprimento da missão da UO. (cont) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.1. Ausência de 
imparcialidade. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 

M.5. Implementar 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

Implementação de alterações nas 
áreas de gestão da EMAUGI, pela 
alteração da composição dos 
técnicos e pela redefinição dos 
objetivos face à perspetiva da 
entrada em vigor do novo Plano 
Diretor Municipal. Assegurar a, bem-
sucedida, experiência em criar 
equipas em função de trabalhos 
específicos. De momento, existem 
equipas distintas para as seguintes 
tarefas: revisão do regulamento de 
taxas; mobilidade; núcleos 
insuscetíveis de reconversão 
urbanística, para além das equipas 
criadas na área da reconversão por 
iniciativa municipal dos bairros: 
Portela de Azóia e Fraternidade. 

Anterior a 2010 

Trabalho eficiente, 
ainda que se 
reconheça alguma 
dificuldade em 
garantir a inclusão de 
todos os elementos 
do grupo e, por vezes, 
a necessidade de ter 
de fazer escolhas que 
evitem situações de 
conflito. 
A presença do 
signatário é, por 
vezes, indispensável 
ao normal 
funcionamento dos 
trabalhos e como 
forma de garantir o 
melhor desempenho 
do grupo 
 

Bons resultados em 
tarefas de grupo 
melhor retratadas no 
relatório de atividades 

M.6. Comunicar as infrações 
às respetivas ordens 
profissionais. 

Sensibilização dos técnicos exteriores 
à correção de situações que podem 
configurar infrações 

Anterior a 2010 
Ausência de infrações 
dignas de participação 

Harmonia na relação 
entre técnicos do 
município e os 
técnicos exteriores, 
por vezes usada para 
ocultar alguma 
desresponsabilização 
do técnico exterior 
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A.1. Promover a reconversão das AUGI, quer 
através da apreciação de operações de loteamento 
de iniciativa particular, quer com a promoção de 
projetos de iniciativa municipal. (cont) 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos no âmbito da gestão 
urbanística das AUGI. (cont) 
 
 
 
A.3. Assegurar ações de fiscalização no âmbito das 
obras de urbanização e de edificação nas AUGI. 
(cont) 
 
 
 
A.4. Promover ações para a consolidação do 
conhecimento da realidade das AUGI e das áreas 
insuscetíveis de reconversão urbanística, garantindo 
a definição de estratégias de intervenção no 
cumprimento da missão da UO. (cont) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.2. Deferimento tácito ou 
desmotivação dos parceiros 
na reconversão, decorrente 
de tempo excessivo na 
decisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.7. Monitorizar o 
cumprimento dos prazos 
administrativos. 

Assegurar que os trabalhadores 
produzem relatórios trimestrais de 
controlo dos prazos, penalizando, no 
âmbito da avaliação do desempenho 
(SIADAP-3), a não apresentação 
desses relatórios. 
Assegurar que o secretariado do 
signatário produza listagens mensais 
com a identificação dos documentos 
em apreciação e dos assuntos que 
têm o prazo de apreciação expirado 

Posterior a 2010 

Garantido o 
cumprimentos dos 
prazos 
administrativos do 
serviço, ainda que se 
registem dois 
problemas a corrigir. 
Por um lado, a 
excessiva obsessão 
com a superação do 
cumprimento de 
prazos, por outro e 
em sentido oposto, a 
total 
desresponsabilização 
pelo cumprimento de 
prazos por parte de 
um grupo muito 
restrito de 
trabalhadores 

Existência de quadros 
em Excel, 
demonstrando o 
cumprimento dos 
prazos fixados em 
objetivos do QUAR 

M.8. Solicitar à DMAIT a 
implementação de 
ferramentas informáticas 
adequadas às tarefas da 
EMAUGI. 

Concebidas e em funcionamento 
duas bases de dados de apoio 
exclusivo ao trabalho desta unidade 
orgânica com o objetivo principal de 
centrar toda a informação relativa 
aos processos de reconversão, de 
modo, a tornar mais eficiente a 
conclusão dos procedimentos, para 
além de proporcionar uma maior 
qualidade da informação sobre o 
estado dos processos 

Posterior a 2010. 

Assegurada alguma 
manutenção destas 
bases de dados e 
reconhecida a 
necessidade de 
promover alterações. 
As solicitações de 
melhoramento à 
DMAIT nem sempre 
têm a resposta, no 
tempo, pretendida 

Utilização das bases 
de dados: RUIM e 
MAGI, abaixo do 
expectável 
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A.1. Promover a reconversão das AUGI, quer 
através da apreciação de operações de loteamento 
de iniciativa particular, quer com a promoção de 
projetos de iniciativa municipal. (cont) 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos no âmbito da gestão 
urbanística das AUGI. (cont) 
 
 
 
A.3. Assegurar ações de fiscalização no âmbito das 
obras de urbanização e de edificação nas AUGI. 
(cont) 
 
 
 
A.4. Promover ações para a consolidação do 
conhecimento da realidade das AUGI e das áreas 
insuscetíveis de reconversão urbanística, garantindo 
a definição de estratégias de intervenção no 
cumprimento da missão da UO. (cont) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
R.2. Deferimento tácito ou 
desmotivação dos parceiros 
na reconversão, decorrente 
de tempo excessivo na 
decisão. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R M.9. Comunicação ao 

interessado da nomeação e 
das alterações do gestor do 
procedimento, com 
identificação do respetivo 
contacto nos serviços. 

Assegurar uma comunicação rápida e 
eficaz do conhecimento do gestor de 
procedimento na EMAUGI, dos seus 
contatos e horário de atendimento. 
Assegurar reuniões, com as CAC e 
respetivas equipas técnicas, sempre 
que tal se afigure necessário para se 
garantir o normal andamento do 
processo de reconversão, por 
impulso da EMAUGI. 
No GIPA, assegurar um regime de 
atendimento mais flexível a 
adaptado às caraterísticas de um 
gabinete local 

Anterior a 2010 

Assegurada uma forte 
comunicação com os 
munícipes e a 
inexistência de casos 
de conflito que 
resultem da falta de 
comunicação, 
reconhecendo a 
necessidade de, por 
um lado, intensificar a 
comunicação 
sobretudo na RIM e, 
por outro, regrar 
algum excesso que 
prejudique o tempo 
de resposta às 
pretensões 

Existência de um 
elevado nº de 
comunicações via 
postal (740 ofícios 
realizados) ou correio 
eletrónico, realizados 
num prazo médio 
inferior a 3 dias após 
decisão. Uma agenda 
(a do dignatário) que, 
em média, regista 
mais de uma reunião 
por dia 

R.3. Incumprimento das 
obrigações legais de 
informação ao cidadão. 

PF R 

M.10. Disponibilização do 
organigrama do Serviço, bem 
como da identificação dos 
respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local 
visível e acessível ao público. 

Informação disponível no balcão de 
atendimento do SAL/DPGU e no sítio 
de Internet da Câmara Municipal 

Anterior a 2010 
O previsto nas 
medidas propostas 

Cidadão informado 

M.11. Informação relativa à 
existência do livro de 
reclamações, em local visível 
e acessível ao público. 

Informação disponível no balcão de 
atendimento do SAL/DPGU 

Anterior a 2010 
O previsto nas 
medidas propostas 

Cidadão informado 

M.12. Disponibilização, 
através do Balcão Virtual, de 
informação de carácter 
administrativo, nos termos 
do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos 
Administrativos. 

Informação disponível no sítio de 
Internet da Câmara Municipal 

Anterior a 2010 
O previsto nas 
medidas propostas 

Cidadão informado 
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A.1. Promover a reconversão das AUGI, quer 
através da apreciação de operações de loteamento 
de iniciativa particular, quer com a promoção de 
projetos de iniciativa municipal. (cont) 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos no âmbito da gestão 
urbanística das AUGI. (cont) 
 
 
 
A.3. Assegurar ações de fiscalização no âmbito das 
obras de urbanização e de edificação nas AUGI. 
(cont) 
 
 
 
A.4. Promover ações para a consolidação do 
conhecimento da realidade das AUGI e das áreas 
insuscetíveis de reconversão urbanística, garantindo 
a definição de estratégias de intervenção no 
cumprimento da missão da UO. (cont) 
 
 

 

 

 R.4. Incumprimento das 
obrigações legais, 
decorrentes da morosidade 
dos processos. 

F M 

M.13. Promover uma maior 
articulação entre as várias 
unidades orgânicas com 
responsabilidades no 
processo, de modo a garantir 
o sucesso das deliberações 
municipais, promovendo 
reuniões periódicas e 
divulgação do resultado das 
mesmas. 

Assegurar o acompanhamento dos 
assuntos que envolvem a 
participação de outras unidades 
orgânicas, para além da EMAUGI, 
garantido toda a disponibilidade para 
reuniões de trabalho 

Posterior a 2010 

Privilegiados 
contactos com outras 
unidades orgânicas do 
município: DOME; 
DGMA; DPGU e ainda 
com: GAI; GCJUR e 
DJA, criando rotinas 
que ajudam à decisão. 
Importa realçar os 
resultados muito 
positivos com o 
DGMA e muito pouco 
produtivos com o 
DOME, em 2014 

Existência de atas das 
reuniões periódicas 
com as outras 
unidades orgânicas 

M.14. Fomentar a utilização e 
atualização da base de dados 
- RUIM, para a monitorização 
da reconversão de iniciativa 
municipal. 

Sensibilizar as várias unidades 
orgânicas do município, que têm de 
participar no processo de 
reconversão, para a utilização desta 
base de dados e, sobretudo, 
assegurar o carregamento de dados 
por parte da EMAUGI, reconhecendo 
estar em causa um processo 
complexo que necessita da 
disponibilidade de meios humanos, 
que se revelam escassos 

Posterior a 2010 

Assegurado o 
carregamento e 
atualização da base 
de dados para os 
projetos considerados 
estabilizados e a 
produção de 
relatórios 
considerados mais 
pertinentes 

Base de dados RUIM 
atualizada para as 
questões essenciais, 
ainda que sem a 
participação de outras 
unidades orgânicas 



Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 

Página 58 de 189 
 

 

 

 

 

 

A.1. Promover a reconversão das AUGI, quer 
através da apreciação de operações de loteamento 
de iniciativa particular, quer com a promoção de 
projetos de iniciativa municipal. (cont) 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos no âmbito da gestão 
urbanística das AUGI. (cont) 
 
 
 
A.3. Assegurar ações de fiscalização no âmbito das 
obras de urbanização e de edificação nas AUGI. 
(cont) 
 
 
 
A.4. Promover ações para a consolidação do 
conhecimento da realidade das AUGI e das áreas 
insuscetíveis de reconversão urbanística, garantindo 
a definição de estratégias de intervenção no 
cumprimento da missão da UO. (cont) 
 
 

R.5. Ausência de estratégia 
por desconhecimento da 
realidade AUGI. 

PF R 

M.15. Partilhar o trabalho da 
EMAUGI junto de alguns 
meios académicos e em 
seminários e encontros 
temáticos. 

Assegurar a realização do seminário 
em Loures sobre as AUGI, intitulado 
“Processo de reconversão das AUGI 
– Perspetivas futuras”, na sequência 
de anteriores encontros, o último 
dos quais do 2º semestre de 2013, 
igualmente realizado em Loures; 
Assegurar a realização de uma 
audição parlamentar no âmbito da 
revisão da Lei nº91/95; 
Assegurar reuniões de trabalho com 
outros municípios sobre a temática 
das AUGI 

Anterior a 2010 

Apresentação de um 
trabalho de 
identificação dos 
atuais 
constrangimentos à 
reconversão, com 
propostas de solução 
e espectativas para 
uma nova revisão da 
Lei. Reuniões de 
trabalho asseguradas 
com os municípios de 
Odivelas e Cascais 

O Seminário teve uma 
forte adesão e críticas 
favoráveis e, para 
além dos 
representantes de 
Loures, foram 
palestrantes, 
representantes dos 
municípios de Cascais; 
Sesimbra e Seixal, 
bem como deputados 
da Assembleia da 
República 

M.16. Elaborar, anualmente, 
a Carta Temática das AUGI. 

Assegurar rigor e melhor informação 
na elaboração da 11ª Carta Temática 
das AUGI, anexo ao relatório de 
atividades 

Desde 2004 

Cumprimento de uma 
obrigação legal que 
assegura o 
conhecimento, por 
parte da DGOTDU, do 
ponto de situação em 
relação às AUGI 

Documento aprovado 
na reunião de Câmara 
de 02.04.2014 e em 
Assembleia Municipal 
de 12.04.2014, 
remetido para a 
DGOTDU, durante o 
1º semestre do ano 

M.17. Fomentar a utilização e 
atualização da base de dados 
- MAGI. 

Garantir a operacionalidade técnica 
da base de dados e 
formação/sensibilização na ótica do 
utilizador/gestor técnico 

Anterior a 2010 

Assegurada uma 
atualização da base 
de dados MAGI com a 
adesão de um maior 
nº de gestores de 
procedimento que 
vêm utilizando a base 
como ferramenta de 
trabalho 

Base de dados MAGI 
com um maior nº de 
bairros atualizados 
em relação a 2013 
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USMVM – Unidade dos Serviços do Médico Veterinário Municipal 

A.1. Inspeção sanitária a estabelecimentos onde se 
preparem, produzam, transformem, fabriquem, 
conservem, armazenem ou comercializem produtos 
de origem animal e seus derivados. Inspeção 
sanitária a estabelecimentos que comercializem 
animais e alimentos para animais. 

R.1. Favorecimento. 

PF M 
M.1. Vistorias efetuadas por 
mais de um Técnico. 

Participação de, pelo menos, 2 
técnicos nas inspeções sanitárias a 
estabelecimentos que comercializem 
produtos de origem animal e seus 
derivados. 

2012 

Não foram 
constatados 
favorecimentos/desfa
vorecimentos de 
agentes económicos. 

Autos de Vistoria 

PF M 
M.2. Decisões devidamente 
fundamentadas e 
comunicadas por escrito. 

Foram elaborados os relatórios de 
inspeção sanitária/Autos de vistoria 
pelos técnicos intervenientes na 
mesma. 

2012 

Não foram 
constatados 
favorecimentos/desfa
vorecimentos de 
agentes económicos. 

Autos de Vistoria 

A.2. Participar nas campanhas de saneamento ou 
de profilaxia determinadas pela Direção-Geral de 
Alimentação e Veterinária (DGAV). 

R.2. Apropriação indevida da 
receita da DGAV. 

PF M 

M.3. Emissão de recibos 
individuais e elaboração de 
mapa trimestral dos valores 
cobrados. 

Elaboração de mapas trimestrais das 
campanhas de saneamento ou de 
profilaxia determinadas pela DGAV. 
Emissão de recibos individuais (em 
quadruplicado). 

2012 

Não foram detetados 
desvios entre os 
valores registados e 
os enviados / 
depositados.  

Mapas trimestrais da 
raiva (Mod.781/ DGV 
e Mod.780/ DGV) e 
recibos 
(Mod.499/DGV) 

A.3. Inspeção sanitária aos centros de atendimento 
médico-veterinários e outros estabelecimentos de 
prestação de cuidados a animais e participação nos 
seus licenciamentos. 

R.3. Favorecimento. 

PF M 
M.4. Vistorias efetuadas por 
mais de um Técnico. 

Participação de, pelo menos, 2 
técnicos/3 entidades nas inspeções 
sanitárias/licenciamentos aos 
Centros de Atendimento Médico-
Veterinários e outros 
estabelecimentos de prestação de 
cuidados a animais.  

2012 

Não foram 
constatados 
favorecimentos/desfa
vorecimentos de 
agentes económicos. 

Autos de Vistoria 

PF M 
M.5. Decisões devidamente 
fundamentadas e 
comunicadas por escrito. 

Foram elaborados os respetivos 
autos de vistoria 

2012 

Não foram 
constatados 
favorecimentos/desfa
vorecimentos de 
agentes económicos. 

Autos de Vistoria 

 
 
 
 
 
A.4. Vigilância, avaliação e resolução de problemas 
de insalubridade e/ou incomodidade provocadas 
por animais e de problemas associados ao bem-
estar animal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
R.4. Favorecimento. 
 
 
 
 
 
 

PF M 
M.6. Vistorias efetuadas por 
mais de um Técnico. 

Participação de, pelo menos, 2 
técnicos, por vezes de 2 entidades, 
nas vistorias de avaliação de 
situações de insalubridade e/ou 
incomodidade provocadas por 
animais.  

2012 

Não foram 
constatados 
favorecimentos/desfa
vorecimentos de 
determinado 
munícipe. 

Relatórios Higio-
Sanitários 

PF M 
M.7. Decisões devidamente 
fundamentadas e 
comunicadas por escrito. 

Elaboração de relatórios higio-
sanitários devidamente 
documentados. 

2012 

Não foram 
constatados 
favorecimentos/desfa
vorecimentos de 
determinado 
munícipe. 

Relatórios Higio-
Sanitários 
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A.4. Vigilância, avaliação e resolução de problemas 
de insalubridade e/ou incomodidade provocadas 
por animais e de problemas associados ao bem-
estar animal. (cont) 

 
 
R.4. Favorecimento. (cont) 

PF M 
M.8. Registo fotográfico do 
verificado. 

Foi efetuado o registo fotográfico do 
verificado. 

2012 

Não foram 
constatados 
favorecimentos/desfa
vorecimentos de 
determinado 
munícipe. 

Relatórios Higio-
Sanitários 

A.5. Gestão técnica e operacional do Centro de 
Recolha Oficial (CRO) - Recolha e alojamento de 
animais errantes, remoção/recolha de animais 
mortos ou sinistrados, ocisão de animais, 
encaminhamento de cadáveres, promoção da 
adoção de animais. 

R.5. Apropriação de receita 
cobrada. 

PF M 

M.9. Emissão de recibos 
individuais em duplicado, 
com numeração sequencial e 
automática. 

Elaboração de mapas quinzenais das 
receitas cobradas no CRO, emissão 
de recibos individuais em triplicado e 
junção de cópia do recibo a cada 
processo individual. 

2012 

Não foram detetados 
desvios entre os 
valores registados e 
os enviados / 
depositados.  

Processos individuais 
de cada animal, 
mapas e recibos da 
Câmara Municipal. 

R.6. Incapacidade/ 
capacidade deficitária para 
acolhimento dos animais 
recolhidos. 

PF M 
M.10. Construção de um 
novo CRO. 

Ver outras informações.   ______________   ______________   ______________ 

R.7. Ausência de registos de 
animais. 

PF M 

M.11. Manutenção da 
BD/arquivo informático dos 
animais que dão entrada e 
saída no CRO. 

Elaboração de processos individuais 
de todos os animais que dão entrada 
no CRO, com registo fotográfico. Foi 
criada uma BD informática com o 
movimento dos animais. 

2012 

Não ocorreram erros 
na identificação dos 
animais que dão 
entrada no CRO (falta 
de registos dos 
animais). 

Processo individual do 
animal em arquivo e 
na BD. Fichas 
Mod.500/DGV. 
Arquivo informático. 

R.8. Identificação incorreta 
de animais e destino dos 
mesmos. 

PF M 

M.12. Leitura do microchip. 
Preenchimento do processo 
individual. Registos de 
entrega dos cadáveres no 
Centro de Incineração.  

Registo da identificação e do destino 
dos animais no respetivo processo 
individual (incineração, restituição 
ou adoção). 

2012 

Não ocorreram erros 
na identificação dos 
animais e destino dos 
mesmos. 

Processo individual do 
animal. Mapas 
Mensais e registos de 
entrega de cadáveres 
no centro de 
incineração. 

A.6. Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a 
informação relativa ao movimento nosonecrológico 
dos animais. 

R.9. Ocorrência de erros na 
elaboração de informação a 
enviar para a DGAV. 

PF M 

M.13. Elaboração de 
processos individuais de 
todos os animais que dão 
entrada no CRO e BD. 

Foi enviada a informação relativa ao 
movimento nasonecrológico dos 
animais que dão entrada no CRO 
(mapas trimestrais enviados à 
DGAV). 

2012 

Não foram detetados 
desvios entre a 
informação registada 
no CRO e a enviada 
para a DGAV. 

Mapas trimestrais 
(Mod.781/DGV e 
Mod.780/DGV) e BD.  

A.7. Notificação imediata de doenças de declaração 
obrigatória e adoção de medidas de profilaxia, 
determinadas pela Autoridade Sanitária Veterinária 
Nacional, sempre que se detetem casos de doença 
de carácter epizoótico. 

R.10. Propagação de doenças 
por ausência de aplicação das 
medidas impostas pela DGAV. 

PF M 

M.14. Controlo da receção 
das medidas instituídas pela 
DGAV, através de registo 
GESDOC. 

Foram enviados ofícios a todas as 
juntas de freguesia do Concelho, 
com aviso da DGAV para 
publicitação. 

2012 
Não foram verificadas 
falhas na divulgação 
do Aviso da DGAV. 

Registo em GESDOC 
dos ofícios enviados 
às Juntas de 
Freguesia. 

O risco identificado como R6 não foi considerado porque a construção do novo CRO encontra-se suspensa. 
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SPM – Serviço de Polícia Municipal 

 

SPM/DJA – Divisão Jurídico Administrativa 

A.1. Fiscalização 

R.1. Obtenção de vantagem 
patrimonial ou não 
patrimonial como 
contrapartida de ato ou 
omissão, contrários ou não, 
aos deveres do trabalhador. 

PF M 

M.1. Difundir o 
conhecimento sobre 
responsabilização pelo 
incumprimento dos 
procedimentos aplicáveis. 

      Reuniões de trabalho 

M.2. Dar conhecimento ao 
MP das queixas de 
particulares sobre ilícitos. 

Não aplicável por não se ter 
verificado no período em análise 

      

M.3. Incremento na 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho. 

Rotação semestral das equipas Outubro de 2012   
GESDOC 
(Informações de 
turnos e escalas) 

R.2. Não comunicação de 
infrações detetadas. 

PF M 

M.4. Adequação dos 
relatórios diários às 
atividades desenvolvidas. 

Especificação das áreas fiscalizadas e 
serviços executados com referência 
ao registo GESDOC 

Maio de 2012 

Maior controlo das 
áreas geográficas 
fiscalizadas 
diariamente e serviços 
executados 

Relatórios diários 

M.5. Difundir a 
obrigatoriedade de entrega 
de Declaração de 
Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e 
Impedimentos. 

Medida não implementada        

M.6. Participação aleatória 
dos coordenadores nas 
deslocações com os fiscais. 

Orientação da chefia; Deslocações 
semanais; 

anterior a 2009 
Maior controlo da 
atividade 

Relatórios de 
atividade 

A.2. Contraordenações 

R.3. Favorecimento, por ato 
ou omissão, de arguidos na 
instrução e elaboração de 
propostas no âmbito dos 
processos de 
contraordenação. 

PF M 

M.7. Propostas de decisão 
precedidas de reunião de 
instrutores na qual se define 
a harmonização da sanção a 
aplicar. 

Reuniões diárias com a presença dos 
Instrutores para análise dos 
processos; Reunião Semanal com a 
Chefia de Divisão 

anterior a 2009 

Maior harmonização 
de critérios na 
determinação da 
sanção aplicável 

Processos de 
contraordenação 

M.8. Propostas apresentadas 
por ordem de antiguidade 
dos processos. 

Orientação da chefia e devolução em 
caso de incumprimento 

anterior a 2009 

Aumento do número 
de propostas de 
decisão em processos 
mais antigos 

Relatórios de 
atividade; processos 
de contraordenação 

M.9. Pedidos de escusa nos 
casos legalmente previstos. 

Não aplicável por não se ter 
verificado no período em análise 
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SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil  

A.1. Atendimento a ocorrências e emissão de 
pareceres. 

R.1. Não declaração de 
situações de riscos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Registo administrativo 
das ocorrência transmitidas 
ao SMPC. 

Elaboração de ficha para registo 
administrativo das ocorrência 
transmitidas ao SMPC. 

Agosto 2012 

Controlo das 
situações 
apresentadas no 
serviço 

Preenchimento de 
ficha de 
registo/reclamação 

M.2. Elaboração de 
informação/ficha de 
ocorrência de toda a 
atividade. 

Elaboração de informação/ficha de 
ocorrência de toda a atividade. 

Janeiro 2012 

Controlo das 
situações 
apresentadas no 
serviço 

Preenchimento da 
ficha de ocorrência 

R.2. Conclusões desajustadas 
face aos fatos verificados. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.3. Formação adequada ao 
desempenho das funções. 

 Formação adequada ao 
desempenho das funções. 

Implementação 
continuada 

Melhor desempenho 
dos trabalhadores 

Frequência de ações 
de formação 

M.4. Elaboração de manuais 
de procedimentos. 

 Elaboração de manuais de 
procedimentos. 

Processo em curso 
Uniformização de 
procedimentos 

Divulgação e 
implementação dos 
manuais 

R.3. Favorecimento de 
entidades ou munícipes. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.5. Elaboração de manuais 
de procedimentos. 

 Elaboração de manuais de 
procedimentos. 

Processo em curso 
Controlo de 
procedimentos 

Divulgação e 
implementação dos 
manuais 

R.4. Acionamento de meios 
inadequados em quantidade 
e/ou tipo face à ocorrência. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.6. Formação adequada ao 
desempenho das funções. 

Formação adequada ao desempenho 
das funções. 

Implementação 
continuada 

Melhor desempenho 
dos trabalhadores 

Frequência de ações 
de formação 

M.7. Elaboração de manuais 
de procedimentos. 

 Elaboração de manuais de 
procedimentos. 

Processo em curso 
Melhor gestão de 
recursos 

Divulgação e 
implementação dos 
manuais 

M.8. Dotação de meios 
logísticos necessários ao 
desempenho das funções. 

Aquisição progressiva de meios 
Implementação em 
curso 

Eficaz desempenho 
das missões 

Aquisição e utilização 
dos meios 

R.5. Utilização indevida de 
meios e recursos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.9. Registo de Km e 
controlo de saídas das 
viaturas de serviço. 

Registo de Kms Janeiro 2004 Controlo de atividade 
Preenchimento das 
folhas de controle 

A.2. Atualização e/ou elaboração de planos 

R.6. Estimativa errónea do 
risco. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.10. Elaboração de 
cadernos de encargos com 
especificações técnicas 
exaustivas, adequadas aos 
objetivos definidos. 

Elaboração de cadernos de encargos 
com especificações técnicas 
exaustivas, adequadas aos objetivos 
definidos. 

Implementação 
continuada 

Maior garantia na 
obtenção do bem ou 
serviço pretendido 

Especificações 
técnicas do caderno 
de encargos 

R.7. Representação 
desajustada da realidade com 
o intuito de beneficiar ou 
prejudicar terceiros. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.11. Supervisão das 
diferentes fases de 
elaboração de planos por 
comissão de 
acompanhamento 
multidisciplinar. 

Supervisão das diferentes fases de 
elaboração de planos por comissão 
de acompanhamento 
multidisciplinar. 

Implementação em 
curso 

Eliminar a 
representação 
desajustada da 
realidade 

Propostas de correção 
e ajustes efetuados 

A.3. Gestão e acompanhamento dos subsídios 
atribuídos. 

R.8. Aplicação dos subsídios 
para fins diferentes daqueles 
a que se destinam. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.12. Controlo da aplicação 
dos subsídios atribuídos. 

Verificação de faturas e verificação 
física de existências 

Janeiro 2012 
Garantia da correta 
aplicação do subsídio 

Comprovativos de 
despesas efetuadas e 
autos de conferência 

R.9. Favorecimento de 
entidades ou munícipes. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.13. Elaboração e 
implementação de manual de 
procedimentos. 

Elaboração e implementação de 
manual de procedimentos. 

Processo em curso 
Controlo do 
procedimento 

Divulgação e 
implementação dos 
manuais 

A.4. Formação, informação e sensibilização da 
população na área da autoproteção. 
 

R.10. Promover ações com o 
objetivo de obtenção de 
benefícios pessoais. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.14. Registo administrativo 
dos pedidos de ações de 
formação. 

Elaboração de Relatório Anual. Janeiro 2008 
Controlo de ações de 
formação 

Registo administrativo 
e relatório de 
atividade 
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A.4. Formação, informação e sensibilização da 
população na área da autoproteção. (cont) 

R.11. Preferência ou exclusão 
de entidades na realização de 
ações de formação 

Pouco 
Frequente 

Reduzido 

M.15. Elaboração de relatório 
das ações de formação 
realizadas. 

Elaboração de Relatório Anual 2009 
Controlo de ações de 
formação 

Relatório Anual 

M.16. Elaboração e 
implementação do manual de 
procedimentos. 

Manual da Escola Janeiro 2011 
Garantia de igual 
tratamento das 
solicitações 

Uniformização de 
critérios e 
procedimentos 

A.5. Coordenação e acompanhamento de situações 
de crise. 

R.12. Promover ações com o 
objetivo de obtenção de 
benefícios pessoais. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.17. Formação adequada 
ao desempenho das funções. 

Formação adequada ao desempenho 
das funções 

Implementação 
continuada 

Melhor desempenho 
dos trabalhadores 

Frequência de ações 
de formação 

M.18. Elaboração de manuais 
de procedimentos. 

 Elaboração de manuais de 
procedimentos. 

Abril 2007 
Controlo do 
procedimento 

Divulgação e 
implementação dos 
manuais 

M.19. Dotação de meios 
logísticos necessários ao 
desempenho das funções. 

Aquisição progressiva de meios 
Implementação em 
curso 

Eficaz desempenho 
das missões 

Aquisição e utilização 
dos meios 

R.10. Divulgação aos 
munícipes de informação 
incorreta. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.20. Formação adequada 
ao desempenho das funções. 

Formação adequada ao desempenho 
das funções. 

Implementação 
continuada 

Melhor desempenho 
dos trabalhadores 

Frequência de ações 
de formação 

M.21. Elaboração de manuais 
de procedimentos. 

Elaboração de manuais de 
procedimentos. 

Processo em curso 
Controlo do 
procedimento 

Divulgação e 
implementação dos 
manuais 

M.22. Realização de reuniões 
internas para atualização e 
divulgação da atividade 
desenvolvida. 

Reuniões ocasionais 
Implementação 
continuada 

Mais eficiente 
divulgação da 
atividade a nível 
interno 

Reuniões 
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DMGARHPERI – Direção Municipal de Gestão Administrativa, Recursos Humanos, Planeamento Estratégico e Relações Institucionais 

 

DMGARHPERI/DRIC – Divisão de Relações Institucionais e Comunicação 

A.1. Apoiar, em articulação com os demais serviços 
municipais, o relacionamento intermunicipal e com 
entidades externas. 

R.1. Favorecimento de 
beneficiário(s). 

PF M 

M.1. Elaboração de manual 
de procedimentos ou 
documento que estabeleça, 
de forma clara, os critérios de 
atribuição de benefícios. 

Medida ainda não adotada devido ao 
volume de trabalho da DRIC, não 
permitindo a afetação de RH à 
concretização desta medida. 

      

R.2. Incumprimento das 
obrigações contratuais, por 
parte dos beneficiários, na 
concretização das atividades 
apoiadas pelo Município. 

F M 

M.2. Verificação do 
cumprimento do 
compromisso assumido pela 
entidade beneficiária, 
designadamente através da 
análise aos relatórios de 
atividades das mesmas. 

Em análise.       

R.3. Violação de princípios de 
ética, designadamente por 
quebra dos princípios de 
imparcialidade e de isenção, 
na atribuição de apoios. 

PF M 

M.3. Publicitação da 
atribuição de benefícios. 

Medida ainda não adotada devido ao 
volume de trabalho da DRIC, não 
permitindo a afetação de RH à 
concretização desta medida. 

      

M.4. Difusão generalizada de 
códigos de ética e de 
conduta. 

Medida não adotada- não existe 
documento 

      

R.4. Utilização indevida de 
informação privilegiada para 
a obtenção vantagens 
pessoais ou de qualquer 
outra forma contrária à lei ou 
em detrimento dos objetivos 
legítimos e éticos da 
organização. 

PF R 

M.5. Divulgação do Código de 
Ética e Conduta que venha a 
ser estabilizado. 

Medida não adotada- ainda não 
existe documento 

      

M.6. Implementação de 
manual de procedimentos. 

Medida não adotada- ainda não 
existe documento. 

      

A.2. Apoiar tecnicamente as ações de cooperação 
externa, em articulação com os restantes serviços 
municipais. 

R.5. Utilização indevida de 
informação privilegiada para 
a obtenção vantagens 
pessoais ou de qualquer 
outra forma contrária à lei ou 
em detrimento dos objetivos 
legítimos e éticos da 
organização. 

PF R 

M.7. Divulgação do Código de 
Ética e Conduta que venha a 
ser estabilizado. 

Medida não adotada- ainda não 
existe documento. 

      

M.8. Implementação de 
manual de procedimentos. 

Medida não adotada - o volume de 
trabalho da DRIC não permitiu a 
afetação de RH à concretização desta 
medida. 

      

 
A.3. Assegurar o serviço de protocolo. 
 

R.6. Utilização indevida de 
informação privilegiada para 
a obtenção vantagens 

PF R 
M.9. Divulgação do Código de 
Ética e Conduta que venha a 
ser estabilizado. 

Medida não adotada- ainda não 
existe documento. 
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A.3. Assegurar o serviço de protocolo. (cont) 

pessoais ou de qualquer 
outra forma contrária à lei ou 
em detrimento dos objetivos 
legítimos e éticos da 
organização. 

M.10. Implementação de 
manual de procedimentos. 

Medida não adotada - o volume de 
trabalho da DRIC não permitiu a 
afetação de RH à concretização desta 
medida. 

      

R.7. Assunção de despesas 
sem prévia cabimentação. 

F M 

M.11. Implementação de 
mecanismos que permitam 
uma avaliação prévia das 
necessidades. 

Medida não adotada- ainda não 
existe documento. 

      

R.8. Violação de princípios de 
ética, designadamente por 
quebra dos princípios de 
imparcialidade e de isenção. 

PF M 

M.12. Formação dos 
trabalhadores sobre o CPA e 
matérias conexas. 

Recolha de informação e difusão 
pelos técnicos da DRIC. 

2013 Redução de dúvidas  NR 

M.13. Assegurar o 
levantamento, diagnóstico e 
atualização do processo de 
atendimento. 

Medida não adotada - o volume de 
trabalho da DRIC não permitiu a 
afetação de RH à concretização desta 
medida. 

      

R.9. Deficiente avaliação de 
necessidades de aquisição de 
bens e serviços. 

F R 

M.14. Criação de BD com 
informação relativa a 
aquisições anteriores. 

Iniciado o levantamento/criação de 
BD referente a todas as deslocações 
da Administração e técnicos 
Municipais 

      

M.15. Planeamento 
atempado das 
atividades/necessidades. 

Têm estado a ser tomadas medidas 
para um planeamento das 
necessidades, de acordo com as 
solicitações internas e da dotação 
orçamental. No entanto, os 
procedimentos têm sido 
desenvolvidos de modo informal, 
não existindo por isso evidencias 
nem resultados avaliáveis. 

      

R.10. Deficiente avaliação da 
qualidade dos bens/serviços 
adquiridos versus respetivo 
preço. 

F R 

M.16. Verificação rigorosa do 
cumprimento das condições 
contratuais e das 
características dos bens e 
serviços prestados. 

Todos os bens e serviços são 
cuidadosamente verificados pelos 
técnicos da DRIC a fim de garantir o 
cumprimento dos parâmetros de 
qualidade requeridos. 

2012 
Ausência de 
deficiências nos bens 
e serviços adquiridos. 

Inexistência 
documental 
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A.4. Assegurar as relações institucionais do 
município com os órgãos de comunicação social. 

R.11. Conflitos de interesses 
por ausência de 
imparcialidade na seleção de 
informação. 

PF M 

M.17. Acompanhamento 
diário da informação 
disponibilizada aos órgãos de 
comunicação social. 

Acompanhamento sempre que 
existe informação disponibilizada 

jan/11 

Não desconformidade 
entre a informação 
prestada pela DRIC e 
a divulgação dos OCS. 

Comunicados de 
Imprensa remetidos 
aos Órgãos de 
Comunicação Social e 
Base de dados da 
Revista de Imprensa 

A.5. Representar o Município em certames, feiras e 
iniciativas e disponibilizar informação sobre as 
atividades e serviços prestados. 

R.12. Transmissão de 
informações desatualizadas, 
incompletas ou incorretas. 

PF M 

M.18. Promover a difusão 
atualizada da informação 
relevante para o 
desempenho do serviço. 

Maior proximidade e regularidade no 
contato com os técnicos da ARP. 

2012 

Menos dúvidas sobre 
o teor de informações 
a prestar aos cidadãos 
e uma maior 
qualidade global do 
serviço. 

inexistência de 
queixas por parte dos 
utentes relativamente 
à qualidade dos 
serviços prestados. 

A.6. Atender, esclarecer, rececionar e encaminhar 
os pedidos relacionados com os serviços prestados 
ao público nos espaços de atendimento municipal. 

R.13. Transmissão de 
informações desatualizadas, 
incompletas ou incorretas. 

PF M 

M.19. Atualização regular do 
Manual de Procedimentos e 
incremento da sua aplicação. 

Recolha de informação e difusão 
pelos técnicos da ARP. 

2012 
Redução de dúvidas 
sobre o procedimento 
a adotar. 

NR 

M.20. Implementação de um 
sistema de recolha de 
opiniões relativamente ao 
atendimento prestado. 

Disponibilização de questionários aos 
munícipes nos espaços atendimento 
da ARP. 

2012 

Maior proximidade 
com os munícipes e 
melhor auscultação 
das suas opiniões 
sobre diversas 
iniciativas municipais 

  

«No 2º semestre de 2014, a DRIC esteve em processo de reestruturação, tendo, no mesmo período, sido apresentada uma proposta de revisão do PPRGCIC. Deste modo, não temos mais informações para além das que […] foram enviadas relativamente ao 1º 

semestre […]».  



 
 

Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 

Página 67 de 189 

 
 

DMGARHPERI/DGMA – Departamento de Gestão e Modernização Administração 

A.1. Coordenação das atividades da DATA, DMAIT, 
GPI e GAM. 

R.1. Ausência ou 
intempestividade da tomada 
de decisão. 

PF M 

M.1. Realização de reuniões 
periódicas para definição de 
orientações e controlo da 
atividade com as Chefias de 
Divisão. 

Realização de 38 reuniões de 
coordenação.  

Janeiro de 2013 

Definição de critérios 
e adoção de medidas 
de conclusão de 
processos. 

Apresentação das 
propostas nºs 
32/2014; 83/2014; 
105/2014; 106/2014; 
127/2014; 158/2014; 
181/2014; 182/2014; 
202/2014; 207/2014; 
208/2014; 209/2014; 
246/2014; 221/2014; 
222/2014; 248/2014; 
268/2014; 270/2014; 
313/2014; 314/2014; 
315/2014; 316/2014; 
317/2014; 414/2014; 
415/2014; 418/2014; 
436/2014; 437/2014; 
438/2014; 439/2014; 
440/2014; 441/2014; 
442/2014; 443/2014; 
. 444/2014; 
492/2014; 510/2014; 
528/2014 e 555/2014 
para Reunião de 
Câmara. 

M.2. Monitorização do 
cumprimento de prazos. 

Fixação de objetivos (SIADAP1) 
relativos ao cumprimento de prazos. 
Implementado sistema de 
monitorização do cumprimento dos 
prazos estabelecidos por parte da 
UO do Departamento.        

Os prazos estão a ser 
cumpridos, não tendo 
sido detetados 
desvios. 

Objetivos fixados para 
o DGMA (SIADAP1) e 
QUAR. Relatório de 
monitorização dos 
objetivos do DGMA, 
1º e 2º semestres de 
2013. Relatórios 
elaborados pelas UO. 

M.3. Reforço dos recursos 
informáticos para controlo da 
coordenação. 

Início do projeto de 
desmaterialização de documentos 
em parceria com o DRH. 

Dezembro de 2013 
Desmaterialização de 
22 requerimentos do 
DRH. 

Projeto concluído. 

Desenvolvimento de medidas de 
digitalização de processos de registo 
e de contraordenação. 

2012 

Digitalização de: 102 
processos de registo; 
200 processos de 
contraordenação.       

Desmaterialização de 
302 processos.       

 
 
 
A.2. Elaboração de contratos. 
 
 
 

R.2. Deficiente elaboração 
das minutas e dos contratos. 

PF M 

M.4. Realização periódica de 
reuniões com os serviços 
instrutores com vista à 
avaliação de dificuldades de 
instrução e definição de 
metodologias de intervenção. 

Realização de reuniões de trabalho, 
contatos telefónicos e devolução de 
processos com a solicitação de 
elementos. 

Reuniões com o 
DPFL/DL de 4/06, 
13/11 e 19/12. 

Acompanhamento 
dos projetos e 
fornecimento de 
elementos de apoio. 

Devolução de 9 
processos com a 
solicitação de 
instrução 
complementar. Foram 
todos reenviados com 
as devidas correções. 
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A.2. Elaboração de contratos. (cont) 

R.3. Deficiências na instrução 
dos processos. 

F M 
M.5. Elaboração de manual 
de procedimentos. 

Manual de procedimentos em 
elaboração. 

Maio de 2012.   

Projeto em 
desenvolvimento. De 
registar, a realização 
de 3 reuniões de 
coordenação de 
desenvolvimento de 
procedimentos 
contratuais em 
regime de 
agrupamento (SIMAR 
e/ou Empresas 
Municipais). 

 

DMGARHPERI/DGMA/GAM – Gabinete de Arquivo Municipal 

A.1. Disponibilização da documentação à guarda do 
Arquivo Municipal, aos investigadores. 

R.1. Resposta desadequada 
às solicitações. 

PF R 

M.1. Implementação de 
medidas que visem permitir 
um grau mais profundo do 
conhecimento da 
documentação.                                                       

Descrição e digitalização jan. 
Redução do tempo de 
espera. 

  

M.2. Controlo dos tempos de 
espera.                              

Registo dos pedidos com informação 
ao nível de hora e dia 

jan. Alertas de aviso.   

M.3. Afixar informação 
relativa à existência de livro 
de reclamações. 

Reforço dos avisos informativos jan. Sem reclamações   

A.2. Receção de documentação e atendimento. 
R.2. Prestação de informação 
desatualizada e/ou 
desadequada. 

PF R 
M.4. Atualização de 
procedimentos. 

Qualquer alteração é objeto de 
normalização 

jan. 
Rigor e clarificação de 
procedimentos 

  

A.3. Pedidos de documentação para consulta nos 
serviços produtores. 

R.3. Controle de prazos. PF M 

M.5. Implementar sistema de 
análise dos pedidos e 
correspondente controlo do 
prazo de entrega. 

Análise das requisições Internas 
elaboradas na DigitalArq 

abril 

Os atrasos são 
motivados pela falta 
de recursos humanos 
e pelo elevado 
número de pedidos 
feitos após as 16 
horas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMGARHPERI/DGMA/GPI – Gabinete de Património Municipal 
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A.1. Instrução de processos expropriativos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Instrução de processos expropriativos. (cont)                                         

 
 
 
 
R.1. Conluio (na fixação da 
indemnização devida pela 
expropriação).         
 
 
 
 
 
 
 
 
R.1. Conluio (na fixação da 
indemnização devida pela 
expropriação). (cont)                   

 
 
 
 
 
PF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 

 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

M.1. Recurso a avaliações 
externas por peritos 
credenciados da Lista Oficial 
do Ministério da Justiça. 

A escolha do perito avaliador faz-se 
através de procedimento que se 
inicia com convite a três peritos 
avaliadores que constam da lista de 
peritos disponibilizada pelo 
Ministério da Justiça. A lista 
disponibilizada é objeto de 
atualizações. A apresentação  

Desde data anterior 
ao primeiro 
PPRGCIC de 2009. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, não existiu 
conluio. 

No ano de 2014 não 
houve necessidade de 
recurso a avaliações 
externas. 

M.2. Acompanhamento dos 
procedimentos e participação 
em reuniões por mais de um 
técnico. 

As reuniões são dirigidas por vários 
técnicos (mínimo 2) que asseguram 
não só o maior rigor na análise das 
situações mas também evita-se a 
possibilidade do técnico que estiver 
sozinho a acompanhar procedimento 
sofrer pressões na direção do 
processo. 

Desde data anterior 
ao primeiro 
PPRGCIC de 2009. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, não existiu 
conluio. 

Reunião realizada no 
dia 11.11.2014 entre 
GPI, DPGU e 
representantes de 
proprietária tendo 
por objeto contornos 
da expropriação de 
parcela necessária à 
execução da obra 
referente às Vias do 
Hospital de Loures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Instrução de processos de negociação de 
imóveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.2. Conluio na negociação. 
 
 
R.3. Favorecimento de 
interessados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.3. Recurso a avaliações 
externas por peritos 
credenciados da Lista Oficial 
do Ministério da Justiça. 

A escolha do perito avaliador faz-se 
através de procedimento que se 
inicia com convite a três peritos 
avaliadores que constam da lista de 
peritos disponibilizada pelo 
Ministério da Justiça. A lista 
disponibilizada é objeto de 
atualizações. A apresentação  

Desde data anterior 
ao primeiro 
PPRGCIC de 2009. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, não existiu 
conluio. 

E/12918/2014 

M.4. Acompanhamento dos 
procedimentos e participação 
em reuniões por mais de um 
técnico. 

As reuniões são dirigidas por vários 
técnicos (mínimo 2) que asseguram 
não só o maior rigor na análise das 
situações mas também evita-se a 
possibilidade do técnico que estiver 
sozinho a acompanhar procedimento 
sofrer pressões na direção do 
processo. 

Desde data anterior 
ao primeiro 
PPRGCIC de 2009. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, não existiu 
conluio nem 
favorecimento de 
interessados. 

Reuniões realizadas 
com representantes 
de imobiliárias tendo 
em vista a alienação e 
rentabilização de 
propriedades 
municipais 
disponíveis para o 
efeito. Tais reuniões 
foram acompanhadas 
por dois elementos 
do SJUR. 
http://www.cm-
loures.pt/Ligacao.asp
x?Disp 
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A.2. Instrução de processos de negociação de 
imóveis. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.2. Conluio na negociação. 
(cont) 
 
 
R.3. Favorecimento de 
interessados. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

M.5. Incremento na análise 
do processo de aquisição 
físico/jurídico/cartográfico. 

A análise dos processos que 
importem a rentabilização de 
propriedades municipais passa pelo 
filtro de várias vertentes: 
cartográfica/física e jurídica. Ou seja, 
em fase prévia à apresentação de 
proposta a deliberação dos Órgãos 
Municipais visando a rentabilização 
da propriedade há um controlo 
sobre a possibilidade dessa 
rentabilização. 

Desde data anterior 
ao primeiro 
PPRGCIC de 2009. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, não existiu 
conluio nem 
favorecimento de 
interessados. 

Mensalmente é feita 
uma análise de 10 
propriedades 
municipais com 
potencialidades para 
serem rentabilizadas. 
A análise efetuada 
tem várias vertentes: 
físico/geográfico e 
jurídica. 
http://www.cm-
loures.pt/Ligacao.asp
x?DisplayId=80#topo 

M.6. Recurso a procedimento 
concursal sempre que exista 
justificação legal e de 
interesse público para que 
seja aplicado. 

Recurso a procedimento concursal 
sempre que exista justificação legal e 
de interesse público para que seja 
aplicado. 

Desde data anterior 
ao primeiro 
PPRGCIC de 2009. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. O 
procedimento 
adotado permite 
publicitar as 
condições de 
alienação/oneração 
de um conjunto de 
propriedades 
municipais inseridas 
na Bolsa das 
Propriedades 
Municipais. Permite 
assegurar que todos 
tenham acesso às 
condições de 
alienação/oneração 
das Propriedades 
Municipais. 

No ano de 2014 não 
houve recurso a este 
tipo de 
procedimento. 

M.7. Elaboração de 
Regulamento disciplinador da 
análise de propostas 
referentes a imóveis 
municipais e do modo da sua 
alienação/oneração.   

Elaboração de Regulamento 
disciplinador da análise de propostas 
referentes a imóveis municipais e do 
modo da sua alienação/oneração.   

Ainda não 
implementado. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta no 
que se refere a 
determinados tipos 
de bens. Não existe 
resultado uma vez 
que a medida ainda 
não foi 
implementada.  

Regulamento de 
complemento de 
lotes privados em 
alteração. 
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A.3. Instrução de procedimentos inerentes à 
gestão/oneração de propriedades imóveis 
municipais. 

R.4. Favorecimento de 
interessados. 

PF M 

M.8. Recurso a procedimento 
concursal sempre que exista 
justificação legal e de 
interesse público para que 
seja aplicado. 

Recurso a procedimento concursal 
sempre que exista justificação legal e 
de interesse público para que seja 
aplicado. 

Desde data anterior 
ao primeiro 
PPRGCIC de 2009. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta (o 
procedimento 
adotado permite 
publicitar as 
condições de 
alienação/oneração 
de um conjunto de 
propriedades 
municipais inseridas 
na Bolsa das 
Propriedades 
Municipais. Permite 
assegurar que todos 
tenham acesso às 
condições de 
alienação/oneração 
das propriedades 
municipais). 

No ano de 2014 não 
houve recurso a este 
tipo de 
procedimento. 

M.9. Regulamento 
disciplinador da análise de 
propostas referentes a 
imóveis municipais e do 
modo da sua 
alienação/oneração. 

Regulamento disciplinador da análise 
de propostas referentes a imóveis 
municipais e do modo da sua 
alienação/oneração. 

Ainda não 
implementado. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta (o 
Regulamento 
existente encontra-se 
suspenso por decisão 
dos Órgãos pelo que 
se considera não ser 
oportuno que o GPI 
tome iniciativa no 
sentido da 
implementação da 
medida proposta).  

__________________
______ 

 
 
 
 
 
A.4. Instrução de processos de gestão corrente do 
património imóvel municipal. 
 
 
 
 

R.5. Ocupação indevida do 
património municipal.                                                   

 
 
 
 
 
PF 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 

M.10. Instituição de visitas 
periódicas às propriedades 
municipais por equipas 
sujeitas a rotatividade. 

 Instituição de visitas periódicas às 
propriedades municipais por equipas 
sujeitas a rotatividade. Instituição de 
visitas a propriedades municipais 
construídas previamente à 
elaboração de proposta tendente à 
sua formalização/renovação. 

2003. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existiu um 
controlo das 
ocupações das 
propriedades 
municipais, não 
existindo ocupações 
indevidas. 

\\Data\dpm\ROTEIRO
_PIM\BD_Roteiro  
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A.4. Instrução de processos de gestão corrente do 
património imóvel municipal. (cont) 

R.6. Favorecimento na 
utilização de propriedades 
sem formalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

M.11. Divulgação interna e 
externa da informação 
recolhida nas visitas às 
propriedades. 

 Divulgação interna e externa da 
informação recolhida nas visitas às 
propriedades. 

2001 (divulgação 
interna). 2006 
(divulgação externa 
- com a colocação 
on-line do novo site 
deixou de existir 
esta informação). 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, não existiu 
favorecimento na 
utilização de 
propriedades 
municipais sem 
formalização. 

A informação que 
existia na internet foi 
retirada, aquando da 
colocação online do 
novo site sem 
conhecimento por 
parte do GPI dos 
motivos da exclusão 
de tal informação 
contudo ainda 
continua disponível 
na intranet através 
http://intra/egov/intr
anet/defau 

R.7. Não deteção de falta de 
limpeza e/ou vedação do 
património municipal. 

M.12. Segregação de 
funções/ instrução de 
procedimentos versus 
prestação de informação e 
zelo das propriedades. 

 Segregação de funções/ instrução de 
procedimentos versus prestação de 
informação e zelo das propriedades. 

2003 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existe um 
alerta periódico das 
propriedades 
municipais que 
necessitam de 
limpeza/ vedação. 

A informação, sem 
conhecimento por 
parte do GPI, foi 
retirada da internet 
do site da Câmara, 
aquando da 
colocação on-line do 
novo site contudo 
permanece na 
intranet em 
http://intra/egov/intr
anet/default.aspx?mo
dule=ArtigoDisplay&I
D=280 

M.13. Prestação de 
informação e 
acompanhamento do(s) 
pedido(s) sobre necessidades 
de limpeza e/ou vedação das 
propriedades municipais às 
UO da CM de Loures 
responsáveis por esta 
atividade. 

Prestação de informação sobre 
necessidades de limpeza/vedação 
das propriedades municipais às 
unidades orgânicas da Câmara 
Municipal responsáveis pela 
limpeza/vedação e 
acompanhamento sempre que 
necessário    

2003 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existe um 
alerta periódico das 
propriedades 
municipais que 
necessitam de 
limpeza/ vedação. 

\\Data\dpm\ROTEIRO
_PIM\BD_Roteiro  

R.8. Degradação do 
imobilizado municipal.                                                                                       

M.14. Alerta das UO 
responsáveis pelas obras em 
propriedade municipal 
sempre que se verifique 
necessidade de conservação 
/manutenção/valorização do 
imobilizado imóvel. 
Promover, junto das UO às 
quais se encontra acometida 
a gestão dos equipamentos 
municipais, direta ou pro via 
indireta resultante da 
utilização por entidades 
terceiras, a responsabilização 
pelo acompanhamento da 
boa utilização, manutenção, 
conservação e valorização 
dos mesmos. 

Criado procedimento interno por 
forma informar/sensibilizar as UO 
Intervenientes no processo (refletido 
na medida proposta) para 
acompanhamento sempre que se 
verifique a necessidade de 
intervenção por parte dos mesmos. 

2000 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, verificou-se 
uma maior 
sensibilização por 
parte das UO sempre 
que se verificou a 
necessidade de 
conservação/manute
nção/valorização do 
imobilizado municipal. 

PR 15 - Camarate, P.R. 
n.º 784 - Fanhões e 
P.R. n.º 515/2014 - 
Portela da 
Azoia/Santa Iria de 
Azóia 
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A.5. Inventariação e controlo do imobilizado 
(incluindo etiquetagem de bens móveis e 
identificação de bens imóveis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.9. Não cumprimento das 
regras legais e 
procedimentais 
estabelecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.15. Segregação de 
funções. 

 A U.O. que procede à aquisição de 
bens é diferente da U.O. que 
procede à inventariação do 
património Municipal. 

2001 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existiu um 
cumprimento das 
regras legais e 
procedimentais 
estabelecidas. 

Controlo físico do 
inventário móvel e 
imóvel feito por 
equipas diferentes da 
equipa de registo dos 
factos patrimoniais na 
BDG Património que 
por sua vez é 
diferente da equipa 
de auditoria que por 
sua vez é diferente da 
equipa de gestão do 
património. 

R.10 Insuficiente 
cumprimento de 
procedimentos estabelecidos. 

M.16. Revisão do MCI.                                                             

Foi elaborado um 
documento/revisão do MCI por 
forma a poder contemplar todos os 
procedimentos e a interligação com 
as U.O. da CML.                                                             

2009 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
E/144647/2009. Esta 
medida ainda 
encontra-se em 
análise por parte dos 
serviços responsáveis. 

E/144647/2009 

R.11. Ineficiência gerada pela 
inflexibilidade da BD. 

M.17. Adequação do 
software de apoio ao 
inventário. 

Criação de um ficheiro elucidativo 
das dificuldades/anomalias 
existentes na BDGP-Medidata (Base 
de Dados de Gestão de Património), 
bem como realizações de reuniões 
com a empresa Medidata por forma 
a ultrapassar as dificuldades 
existentes. 

2000 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. Esta 
medida ainda está em 
constante atualização, 
visto que, o software 
de apoio ao 
inventário ainda 
carece de alterações 
por parte da empresa  

Consultar ficheiro 
Medidata - Situações 
por resolver 
(26.03.2010) através 
do link: 
\\data\backup_DPM\
PASTAS_SECTORES_G
PI\SATA\MEDIDATA\e
rros 
detetados_2014\Prob
lemas da 
Medidata_20.02.2014 

 
 
 
 
 
 
R.12. Não deteção de 
situações de abate de bens.  
 
 
 
 
 

M.18. Controlo físico regular 
dos bens. 

 Planeamento anual dos bens a 
serem controlados anualmente. 

2000 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existe um 
controlo mais 
eficiente dos bens 
móveis municipais. 

Consultar Plano de 
Controlo Físico de 
Bens Móveis previstos 
para 2013 e 2014 
através do Link: 
\\data\backup_dpm\
PASTAS_SECTORES_G
PI\SPMS\INVENTÁRIO 
DO IMOBILIZADO 
MÓVEL\Controlo dos 
Bens Móveis\Plano de 
Controlo do Ano de 
2013 e 2014 
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A.5. Inventariação e controlo do imobilizado 
(incluindo etiquetagem de bens móveis e 
identificação de bens imóveis). (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.12. Não deteção de 
situações de abate de bens. 
(cont)                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 

M.19. Execução do serviço 
por mais de um técnico. 

Execução do serviço por mais de um 
técnico. 

2000 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, a 
rotatividade das 
equipas de trabalho 
permite uma maior 
eficiência na deteção 
das situações 
anómalas dos bens 
municipais. 

Consultar Mapa de 
Organização de 
Tarefas do SPMS 
através do link: 
\\data\backup_dpm\
PASTAS_SECTORES_G
PI\SPMS\SECTOR\Org
anização das Tarefas 
e Escala de Serviço 

Responsabilização transversal 
pela prestação de 
informação.   

Sensibilização das UO para prestação 
de informação. 

2008 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existe uma 
maior sensibilidade 
por parte das UO para 
reportar situações 
anómalas com os 
bens municipais. 

 Informação n.º 
30/DPM/MBL de 
12.06.2008 
(E/80386/2008)  

R.13. Insuficiente 
conhecimento pela 
organização, bem como pela 
população, do imobilizado 
municipal. 

 F E 

M.21. Procedimento de 
articulação entre o DPGU, o 
GPI e a DRIC para a 
identificação de propriedades 
imóveis municipais. 

Procedimento de articulação entre o 
DPGU, o GPI e a DRIC para a 
identificação de propriedades 
imóveis municipais. 

2010                    
(Parcialmente 
Implementado). 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 

Procedimento não 
desenvolvido; 
proposta de exclusão 

M.22. Disponibilização de 
informação completa e 
georreferenciada do 
imobilizado municipal. 

Disponibilização de informação 
completa e georreferenciada do 
imobilizado municipal. 

05-03-2010 
(Parcialmente 
Implementado).    

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Necessita da 
intervenção da DMAIT 
para a construção de 
uma Base de Dados 
que se prevê 
concluída em 2014. 

\\data\dpm\ROTEIRO
_PIM\01_cartografia_
geral_PIM 

 
 
 
 
A.6. Controlo dos contratos (Contrato de utilização, 
direito de superfície, usufruto, arrendamento etc.) 
estabelecidos entre o Município e outras entidades. 
 
 
 
 

 
 
 
 
R.14. Não deteção de 
situações de incumprimento 
de condições contratuais. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 

M.23. Criação de uma (1) 
Base de Dados que preste 
informação e crie alertas 
quanto ao controlo dos 
prazos definidos nos 
contratos [Contratos de 
Utilização/ Direitos de 
Superfície, Usufruto e 
Contratos de Arrendamento 
(sendo o Município o 
Senhorio)]. 

Preenchimento da Base de Dados 
com seleção dos dados que 
respeitam ao fim dos prazos 
estabelecidos nos contratos. 

05-03-2010 
(Parcialmente 
Implementado).    

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Necessita da 
intervenção da DMAIT 
para a construção de 
uma Base de Dados 
que se prevê 
concluída em 2014. 

S/28426/2014, 
S/28471/2014 de 
06/10, S/32596/2014 
de 17/11 e 
S/32599/2014 de 
17/11 
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A.6. Controlo dos contratos (Contrato de utilização, 
direito de superfície, usufruto, arrendamento etc.) 
estabelecidos entre o Município e outras entidades. 
(cont) 

 
 
 
R.14. Não deteção de 
situações de incumprimento 
de condições contratuais. 
(cont) 

 
 
 
 
F 

 
 
 
 
E 

M.24. Divulgação da 
informação na 
intranet/GESDOC (Base de 
Dados BDGPI) e na internet 
da CM de Loures que permita 
efetuar o controlo de 
cumprimento de condições 
contratuais. 

Divulgação da (s) formalização (ões) 
por GESDOC às U.O. Intervenientes 
(DATA e UEN) no controlo das 
despesas de funcionamento, como a 
outros serviços municipais (DCDJ ou 
DCSH) que acompanham a 
utilização/ocupação por terceiro(s). 

2001 (Intranet). 
2008 (em 2014 
deixou de constar 
da internet). 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, consegue-se 
detetar situações de 
incumprimento de 
condições 
contratuais. 

No Roteiro esta 
informação ainda não 
está disponibilizada 

A.7. Controlo das cedências ao Município ao abrigo 
de licenciamentos/autorizações (RJUE). 

R.15. Património municipal 
sobre ou subvalorizado, por 
ausência de verificação 
rigorosa das áreas cedidas. 

F E 

M.25. Visitas periódicas às 
propriedades por equipas 
diferentes. 

Visitas periódicas às propriedades 
por equipas diferentes 

2003 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existe um 
controlo das 
cedências ao 
Município ao abrigo 
de licenciamento/ 
autorização (RJUE). 

\\Data\dpm\ROTEIRO
_PIM\BD_Roteiro  

M.26. Presença do GPI na 
receção provisória e/ou 
definitiva das 
obras/infraestruturas. 

Sempre que solicitado o GPI 
acompanha a receção provisória 
e/ou definitiva das 
obras/infraestruturas. 

2008 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existe um 
controlo das 
cedências ao 
Município ao abrigo 
de licenciamento/ 
autorização (RJUE). 

E/84980/2012 

M.27. Fomentar medidas de 
articulação que visem 
garantir o envio, pelo DPGU, 
de informação 
georreferenciada que garanta 
que as parcelas cedidas ao 
Município são propriedade 
de pleno direito da entidade 
cedente, designadamente 
por via da prévia comparação  

Envio de informação 
georreferenciada pelo DPGU que 
traduza a certeza de que as parcelas 
cedidas ao Município não são já 
municipais e estão desoneradas 
(presumindo-se a prévia comparação 
do cadastro predial rústico em 
sobreposição com o domínio 
municipal 

2011  
(Parcialmente 
implementado). 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Implementação do 
procedimento por 
parte do DPGU não 
conhecido pelo GPI. 

E/80090/2013 
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A.8. Regularização registral do património 
imobiliário municipal.                                                                                     

R.16. Ausência de 
regularização registral de 
imóveis a favor do Município. 

PF M 

M.28. Promover, junto do 
DPGU, a confirmação da 
compatibilidade entre o 
destino de aquisição das 
áreas de cedência e o 
zonamento do PDM, do PU 
ou PP, que as abrange. 

Envio de informação 
georreferenciada pelo DPGU que 
traduza a certeza de que as parcelas 
cedidas ao Município não são já 
municipais e estão desoneradas 
(presumindo-se  a prévia 
comparação do cadastro predial 
rústico em sobreposição com o 
domínio municipal 

2001  
(Parcialmente 
implementado). 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Implementação do 
procedimento por 
parte do DPGU não 
conhecido pelo GPI. 

E/53263/2014 

M.29. Controlo interno das 
regularizações registrais por 
mais do que um trabalhador 
num processo dinâmico de 
gestão do património.                                                                                                        

Criação de esquema procedimental 
através do qual os técnicos 
responsáveis dinamizam a 
regularização registral das 
propriedades.                                                                                                                

2000. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Com a adoção desta 
medida, existe 
regularização registral 
de imóveis a favor do 
Município. 

E/124081/2014 

M.30. Promover a criação de 
um módulo/separador na BD 
de Gestão de Informação do 
GPI para controlo de todas as 
regularizações registrais 
referentes a todas as 
propriedades imóveis 
municipais. 

Criação de um grupo de trabalho 
GPI/DMAIT, tendo em vista a 
construção de uma (1) Base de 
Dados Geral designada por ADBGPI 
por forma a poder controlar todas as 
regularizações. 

Ainda não 
implementado. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. 
Aguardamos 
intervenção da DMAIT 
para criação da Base 
de Dados Global do 
GPI, que se prevê 
para o ano de 2013. 

__________________
__________ 

A.9. Gestão dos seguros do Município. 

R.17. Transferência, 
insuficiente ou por excesso, 
dos riscos inerentes à 
atividade do Município.                                    

PF E 

M.31. Análise de riscos com 
recursos a reuniões 
periódicas trimestrais com 
várias UO. 

Análise de riscos com recursos a 
reuniões periódicas trimestrais com 
várias UO. 

2002 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta (a 
trimestralidade 
depende da 
disponibilidade dos 
serviços). 

__________________
__________ 

R.18. Má gestão da relação 
com a prestadora de serviços. 

M.32. Colaboração da 
corretora de seguros para a 
gestão de carteira numa 
perspetiva negocialmente 
mais eficiente, eficaz e 
económica. 

 Colaboração da corretora de 
seguros para a gestão de carteira 
numa perspetiva negocialmente 
mais eficiente, eficaz e económica. 

2001/2002. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. A 
adoção desta medida 
contribui para a 
colaboração da 
corretora de seguros 
para a gestão de 
carteira numa 
perspetiva 
negocialmente mais 
eficiente, eficaz e 
económica. 

Contrato de 
Prestação de Serviços 
de Mediação n.º 
8/2013 com a 
corretora SABSEG - 
E/63916/2012 - De 
01.03.2013 a até 
28.02.2015. 

Resolução do 
Contrato de 
Prestação de Serviços 
de Mediação com a 
corretora SABSEG - 
S/16204/2014 - 
28.05.2014. 
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A.10. Articulação com a DCSH/DH para a alienação 
de frações habitacionais municipais. 

R.19. Prestação de 
informação incompleta pela 
DCSH/DH. 

PF E 

M.33. Diligenciar, em 
articulação com a DCSH/DH, 
para a prestação de 
informação completa, que 
vise assegurar o adequado 
registo patrimonial. 

Criação de esquema procedimental 
que de fora célere assegura que o 
DCSH/DH envie toda a informação 
necessária e completa à 
regularização registral das 
propriedades municipais. 

2001/2002. 

Confirma-se a 
oportunidade da 
medida proposta. A 
adoção desta medida 
contribuiu para a 
prestação de 
informação completa 
pela DH, que vise 
assegurar o adequado 
registo patrimonial. 

E/120227/2014 

 

DMGARHPERI/DGMA/DMAIT – Divisão Administrativa e Inovação Tecnológica 

A.1. Planear, projetar, instalar e gerir os sistemas de 
informação e comunicação. 

R.1. Inexistência, ou 
existência deficiente, de um 
sistema estruturado de 
avaliação de necessidades 
dos serviços 

F E 

M.1. Implementação de 
sistema estruturado de 
avaliação de necessidades 

Inventário permanente de hardware 
e software 

2011 
Melhor clareza na 
definição de 
necessidades por 
conhecimento mais 
aprofundado da rede 
informática e das 
expectativas dos 
serviços utilizadores 

Inventário 
Permanente 

Questionários de avaliação de 
satisfação de clientes 

2011 
Questionários de 
avaliação da 
satisfação de clientes 

Otimização/Redistribuição de 
equipamentos 

2014/01 
Inventário 
Permanente 

M.2. Implementação do 
SGSTI em consonância com o 
preceituado na Norma 
ISO/IEC 20000 

Estabelecimento de procedimentos 
que incluem a obrigatoriedade de 
elaboração anual de planos de 
serviço e de planos de ação e 
segurança para cada linha de serviço. 

2014/07 

Maior clareza na 
definição de 
necessidades por 
formulação de 
propostas melhor 
fundamentadas 

Planos de serviço, 
planos de ação e 
segurança, matrizes 
de gestão de risco e 
MSGSTI 

A.2. Acompanhar, tecnicamente, os processos de 
aquisição de bens e serviços informáticos. 

R.2. Aquisição de bens e 
serviços informáticos 
inadequados ou 
incompatíveis com as redes e 
ou suportes existentes 

F E 
M.3. Maior participação da 
DMAIT nos processos de 
contratação 

Pareceres mais criteriosos e 
adequados 

<2010 
Maior rigor nas 
aquisições 

Pareceres emitidos 

A.3. Promover a revalidação da certificação da 
Norma ISO/IEC 20000 da DMAIT. 

R.3. Não revalidação da 
certificação ISO/IEC 20000. 

PF E 
M.4. Cumprimento do 
MSGSTI 

Definição de procedimentos, normas 
e instruções de trabalho para cada 
linha de serviço e maior grau de 
exigência quanto à sua execução 

2012 

Maior disponibilidade 
dos gestores de linha 
e dos técnicos no 
cumprimento dos 
requisitos da norma 
ISO/IEC 20000 

Auditorias internas e 
acompanhamento da 
execução do MSGSTI 

R.4. Indefinição das 
responsabilidades de cada 
um dos intervenientes nas 
fases de qualquer processo 

F E 

M.5. Definição clara das 
responsabilidades de cada 
um dos intervenientes, em 
conformidade com o MSGSTI 

Definição de procedimentos, normas 
e instruções de trabalho para cada 
linha de serviço e maior grau de 
exigência quanto à sua execução 
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A.4. Análise e desenvolvimento de aplicações 
informáticas 

R.5. Incumprimento do prazo 
estabelecido para o 
desenvolvimento das 
aplicações 

PF M 

M.6. Avaliação dos relatórios 
de produção e redefinição de 
prioridades ou reforço de 
equipas 

Estabelecimento de calendário de 
elaboração de relatórios periódicos 

2014 

Maior preocupação 
com a necessidade 
de, a tempo, tomar 
medidas corretivas 

Relatórios da DMAIT, 
em conformidade 
com os prazos 
definidos para as 
Sessões Ordinárias da 
Assembleia Municipal 

R.6. Inadequação às 
necessidades dos serviços 

PF M 
M.7. Avaliação da satisfação 
de utilizadores/clientes 

Questionários de avaliação de 
satisfação de clientes 

2014 

Melhor perceção do 
grau de satisfação dos 
utilizadores face às 
necessidades dos 
serviços 

Questionários de 
avaliação de 
satisfação de clientes 

 

DMGARHPERI/DGMA/DATA – Divisão de Apoio Técnico e Administrativo 

A.1. Apoio técnico e administrativo às Reuniões da 
CM. 

R.1. Não disponibilização 
atempada da Ordem do Dia e 
respetiva documentação. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Atualização regular do 
Manual de Procedimentos e 
incremento da sua aplicação. 

Atualização regular do Manual de 
Procedimentos e incremento da sua 
aplicação, com acompanhamento e 
monitorização das tarefas. 

2012 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do trabalho 
executado 

Aplicação do Manual 
de Procedimentos 
com resultados 
evidenciados no 
Anexo I ao presente 
relatório 

M.2. Segregação de funções. 
Conferência do trabalho por mais do 
que uma pessoa. 

2008 Redução de erros 

Trabalho verificado 
por Coordenador de 
Área, Chefe de 
Divisão e Diretor de 
Departamento 

M.3. Solicitar confirmação 
das intervenções, por escrito, 
na elaboração das atas. 

Confirmação das intervenções, por 
escrito, na elaboração das atas. 

2008 
Redução de erros e 
omissões 

Em todas as atas com 
intervenções é 
solicitada a sua 
confirmação escrito, 
através de correio 
eletrónico 

R.2. Não publicitação das 
deliberações da CM. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.4. Atualização regular do 
Manual de Procedimentos e 
incremento da sua aplicação. 

Atualização regular do Manual de 
Procedimentos e incremento da sua 
aplicação, com acompanhamento e 
monitorização das tarefas. 

2012 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do trabalho 
executado 

Aplicação do Manual 
de Procedimentos 
com resultados 
evidenciados no 
Anexo I ao presente 
relatório 
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A.2. Atendimento ao público. 
R.3. Transmissão de 
informações desatualizadas, 
incompletas ou incorretas. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.5. Foi constituído, ao nível 
do DGMA, um Grupo de 
Trabalho para avaliar as 
alterações introduzidas, pelo 
Decreto- Lei n.º 73/2014, de 
13 de Maio, ao Decreto- Lei 
n.º 135/99, de 22 de Abril. 
Este diploma vem fixar um 
conjunto de normas, no 
contexto da modernização 
administrativa, aplicáveis aos 
serviços de atendimento ao 
público. Como resultado 
desse trabalho foram 
definidas um conjunto de 
medidas a ser 
implementadas nos serviços 
de atendimento do DGMA. 

Divulgação e aplicabilidade das 
medidas fixadas pelo Grupo de 
Trabalho do DGMA (Anexo II - A 

2014 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do serviço 
prestado 

Aplicação das 
medidas de 
modernização 
administrativa fixadas 
pelo Grupo de 
Trabalho do DGMA. 

M.6. Implementação de um 
sistema de recolha de 
opiniões relativamente ao 
atendimento prestado. 

Aplicação de inquérito 2012 
Melhoria da 
qualidade do serviço 
prestado 

Inquéritos 
disponibilizados no 
Serviço de 
Atendimento da 
DATA, dirigidos aos 
diversos utentes - 
Anexo II B e C ao 
presente relatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.3. Gestão de Contratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
R.4. Incumprimento, pelos 
prestadores de serviço, das 
condições contratualizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pouco 
Frequente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
M.7. Implementação de 
procedimentos internos que 
garantam a boa e atempada 
execução dos contratos por 
parte dos prestadores de 
serviços. 
 
 
 
 
 
 

Elaboração de Relatório Trimestral 
sobre execução dos contratos 

2012 

Controlo rigoroso da 
execução dos 
contratos, 
assegurando o 
cumprimento das 
condições 
contratualizadas  

Apresentação dos 
Relatórios de 
Execução dos 
Contratos geridos 
pela DATA - doc. 
E/51500/2014 e 
E/84536/2014. 

No âmbito dos contratos de limpeza 
e vigilância, deslocações mensais às 
instalações contratadas para 
verificação do serviço prestado, com 
informação documentada em 
relatório 

2010 

Controlo rigoroso da 
execução dos 
contratos, 
assegurando o 
cumprimento das 
condições 
contratualizadas  

Apresentação de 
relatórios mensais. A 
título exemplificativo, 
docs: vigilância                 
E/81186/2014 e 
E/26694/2014; 
E/121851/2014 
limpeza - 
E/69086/2014 e 
E/69489/2014; 
E/121729/2014. 
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A.3. Gestão de Contratos. (cont) 

 
 
 
R.4. Incumprimento, pelos 
prestadores de serviço, das 
condições 
contratualizadas.(cont)  

 
 
 
 
Pouco 
Frequente 

 
 
 
 
 
Moderado 

 
 
 
M.7. Implementação de 
procedimentos internos que 
garantam a boa e atempada 
execução dos contratos por 
parte dos prestadores de 
serviços. (cont) 

Comunicação imediata ao prestador 
do serviço de situações irregulares ou 
anómalas verificadas visando a sua 
regularização e acionando 
penalizações previstas 
contratualmente em caso de 
incumprimento. 

2010 

Controlo rigoroso da 
execução dos 
contratos, 
assegurando o 
cumprimento das 
condições 
contratualizadas  

Comunicação das 
irregularidades aos 
prestadores de 
serviço em sequência 
da apresentação de 
relatórios mensais. A 
título exemplificativo, 
doc S/19371/2014; 
S/15901/2014; 
S/11967/2014 e 
S/20403/2014; 
S/35112/2014.                  

R.5. Pagamentos indevidos 
devido a deficiente controlo 
dos custos associados aos 
contratos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.8. Comunicação periódica 
dos consumos efetuados à 
estrutura municipal. 

Comunicação trimestral dos 
consumos efetuados à estrutura 
municipal. 

2012 
Controlo rigoroso da 
despesa associada aos 
contratos 

Comunicação, à 
estrutura municipal, 
dos consumos 
realizados através de 
relatórios trimestrais. 
A título 
exemplificativo doc: 
E/88413/2014. 

M.9. Verificação mensal dos 
valores cobrados e pagos 
versus valores 
contratualizados. 

Verificação mensal dos valores 
cobrados e pagos aquando da 
validação da faturação 

2008 
Controlo rigoroso da 
despesa associada aos 
contratos 

Verificação mensal da 
faturação v.g.  
E/91172/2014; 
E/4222/2014; 
E/114640/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4. Serviço de Expediente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.6. Extravio de documentos 
e de valores (cheque/vale 
postal), decorrentes do não 
registo da documentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouco 
Frequente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.10. Definir objetivos e 
planos de trabalho, criar 
procedimentos e proceder ao 
acompanhamento e 
monitorização das tarefas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementação de Guia de 
Procedimentos e Notas de Serviço 

2012 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do trabalho 
executado 

Elaboração e 
implementação de 
Guia de 
Procedimentos e 
Notas de Serviço, 
conforme 
evidenciado no Anexo 
III 

Verificação diária, entre Serviço 
Expediente/CMLOURES e CTT, da 
correspondência 
rececionada/expedida (registada), 
documentada através de "Guia 
Resumo" 

2011 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do trabalho 
executado 

Verificação diária, 
entre Serviço 
Expediente/CMLOUR
ES e CTT, da 
correspondência 
rececionada/expedida 
(registada), 
documentada através 
de "Guia 
Multiprodutos", 
conforme 
evidenciado no Anexo 
IV ao presente 
relatório 
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A.4. Serviço de Expediente. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.6. Extravio de documentos 
e de valores (cheque/vale 
postal), decorrentes do não 
registo da documentação. 
(cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouco 
Frequente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.10. Definir objetivos e 
planos de trabalho, criar 
procedimentos e proceder ao 
acompanhamento e 
monitorização das tarefas. 
(cont) 

Verificação diária entre Serviço 
Expediente e restantes Serviços 
Municipais da correspondência 
expedida e registada, documentada 
através de "Guia Correspondência" 

2011 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do trabalho 
executado 

Verificação diária 
entre Serviço 
Expediente e 
restantes Serviços 
Municipais da 
correspondência 
expedida e registada, 
documentada através 
de "Guia 
Correspondência", 
conforme 
evidenciado no Anexo 
V ao presente 
relatório 

Elaboração de Relatório Trimestral 
elucidativo da atividade desenvolvida 

2012 

Controlo rigoroso da 
execução do contrato, 
assegurando o 
cumprimento das 
condições 
contratualizadas e 
controlo de custos 

Apresentação do 
Relatório de Execução 
do Contrato de 
Prestação de Serviços 
Postais - doc. 
E/82378/2013 

Reuniões mensais para 
acompanhamento e verificação do 
trabalho prestado 

2011 
Melhoria da 
qualidade do serviço 
prestado 

Reuniões mensais 
para 
acompanhamento e 
verificação do 
trabalho prestado 

M.11. Implementação de 
rotatividade dos Técnicos. 

Definido plano de atividades mensal, 
com rotatividade dos técnicos na 
execução das tarefas 

2011 
Melhoria da 
qualidade do serviço 
prestado 

Rotatividade dos 
técnicos na execução 
das tarefas, conforme 
evidenciado no Anexo 
VI ao presente 
relatório 

 
 
 
 
A.5. Apoio Logístico Geral - Serviço de Reprografia, 
Área de Vigilantes, Serviço de Limpeza, Brigada de 
Carregadores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
R.7. Utilização indevida dos 
recursos/bens existentes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pouco 
Frequente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Moderado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
M.12. Definir objetivos e 
planos de trabalho, criar 
procedimentos e proceder ao 
acompanhamento e 
monitorização das tarefas. 
 
 
 
 

Estruturação do trabalho em 
coerência com pedidos registados 
em aplicação informática 
especificamente desenvolvida para o 
efeito ("Apoio Logístico DATA"), 
permitindo o acompanhamento e 
controlo do trabalho executado 

2012 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do trabalho 
executado 

Estruturação do 
trabalho em 
coerência com 
pedidos registados 
em aplicação 
informática, tendo 
sido rececionados e 
solucionados, entre 
01.01.2014 e 
31.06.2014, um total 
de 907 pedidos - 
Anexo VII 
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A.5. Apoio Logístico Geral - Serviço de Reprografia, 
Área de Vigilantes, Serviço de Limpeza, Brigada de 
Carregadores. (cont) 

 
 
 
R.7. Utilização indevida dos 
recursos/bens existentes. 
(cont) 

 
 
 
Pouco 
Frequente 

 
 
 
Moderado 

 
 
M.12. Definir objetivos e 
planos de trabalho, criar 
procedimentos e proceder ao 
acompanhamento e 
monitorização das tarefas. 
(cont) 

Controlo dos bens municipais sob a 
gestão da DATA/Brigada de 
Carregadores 

2011 

Sistematização e 
simplificação de 
procedimentos, com 
evidente melhoria da 
qualidade do trabalho 
executado 

Controlo dos bens 
municipais conforme 
evidenciado no Anexo 
VIII ao presente 
relatório 

Reuniões semanais com os 
Coordenadores de Área 

2011 
Melhoria da 
qualidade do serviço 
prestado 

Reuniões semanais 
com os 
Coordenadores de 
Área 
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DMGARHPERI/DRH – Departamento de Recursos Humanos 

 

DMGARHPERI/DRH/DGRH – Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

Instrução de procedimentos de Recrutamento e 
Seleção 

Intervenção nos 
procedimentos de 
recrutamento e seleção de 
elementos com relação de 
proximidade, relações 
familiares ou de parentesco 
com candidatos 

PF M 
Aprovação de proposta para 
implementação de 
Regulamento Municipal de 
Recrutamento e Seleção 

Elaboração de proposta de fatores e 
critérios de avaliação curricular a 
adotar em Procedimentos Concursais 
para Cargos Dirigentes 

A definir 

 Definição de fatores e 
critérios de avaliação 
curricular para 
Procedimentos 
Concursais para Cargos 
Dirigentes 

Proposta/documento 
de trabalho, 
apresentado, 
informalmente, para 
apreciação e decisão 
superior Utilização de critérios de 

seleção pouco objetivos no 
processo de recrutamento 
para cargos dirigentes 

MF E 

Gestão da Formação Profissional 

Utilização de critérios pouco 
objetivos ou que comportem 
uma excessiva margem de 
discricionariedade no 
processo de seleção de 
formandos 

PF M 

Aprovação de proposta para 
implementação de 
Regulamento Municipal de 
Formação Profissional 

Elaboração do Regulamento 
Municipal de Formação Profissional 

2015 
Regulamento 
Municipal de 
Formação Profissional 

Proposta 
apresentada 
superiormente para 
apreciação e decisão 
(Inf. N.º 
142/AFP/ACV - 
E/71995/2014) 

Informação e Comunicação Interna 

Não disponibilização, aos 
interessados, de informação 
relativa às principais 
atividades da Divisão e/ou 
Departamento de Recursos 
Humanos 

PF M 

Criação de grupo de trabalho 
para apresentação de 
proposta para Plano de 
Comunicação Interna (PCI) 

Reuniões de trabalho para 
apresentação de proposta de PCI 

2015 
Plano de Comunicação 
Interna 

Proposta 
apresentada 
superiormente para 
apreciação e decisão 
(Inf. N.º 
10/AICI/CC/SS - 
E/5971/2015) 

Gestão da Avaliação do Desempenho 

Utilização de elenco subjetivo 
de critérios de avaliação, não 
permitindo que a 
fundamentação das decisões 
finais de avaliação sejam 
facilmente percetíveis e 
sindicáveis 

MF E 
Auditoria e definição de 
objetivos 

Criação e/ou reformulação e/ou 
uniformização de objetivos 

2013 (para a 
avaliação 2015); 
2015 (para a 
avaliação 2017) 

Clarificação de 
objetivos definidos e 
avaliação atribuída 

Proposta 
apresentada 
superiormente para 
apreciação e decisão 
(Inf. N.º 
11/AGAD/CP/CS - 
E/99126/2012) 

Deficiente gestão 
administrativa do processo 
de avaliação 

PF M 

Aprovação de proposta para 
implementação de 
Regulamento Municipal do 
SIADAP 

Elaboração do Regulamento 
Municipal do SIADAP 

2015 
Regulamento 
Municipal do SIADAP 

Proposta 
apresentada 
superiormente para 
apreciação e decisão 
(Inf. N.º 
2/AGAD/CP/CS - 
E/10335/2014) 
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Planeamento e Gestão de Recursos Humanos 

Promoção de inadequados 
procedimentos de gestão da 
mobilidade, em 
desconformidade com o 
mapa de pessoal vigente 

PF M 
Elaboração/Atualização do 
Manual de Procedimentos 
para a Mobilidade 

Plano de Gestão da Mobilidade 
Geral; Plano de gestão de 
competências/motivação, gestão de 
conhecimentos e perfis profissionais; 
Conceção com AML de Plataforma de 
mobilidade interna intermunicipal 

2014 
Gestão eficaz de 
Recursos Humanos 

Apresentação de 
Resultados e 
Conclusões do Projeto 
Loures Integrado em 
sessão realizada a 
17/12/2014 no CFP 

Deficiente planeamento de 
recursos humanos 

PF M 

Sensibilizar os intervenientes 
decisores no âmbito da 
preparação e gestão do mapa 
de pessoal para a 
necessidade de 
fundamentação das 
respetivas decisões relativas 
à previsão do número de 
postos de trabalho 
necessários ao 
desenvolvimento das 
atividades municipais e 
respetiva orçamentação. 

Reporte informativo trimestral sobre 
evolução de efetivos municipais 

2014 
Mapa de Pessoal para 
2015 

Proposta de 
deliberação n.º 
472/2014 

 

DMGARHPERI/DRH/DHSSOAS – Divisão de Higiene e Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Social 

A.1. Prevenção dos riscos profissionais. 

R.1. Não observância das 
exigências legais em termos 
de SHST.  

PF M 
M.1. Garantir a análise e o 
tratamento sistemático de 
normativos legais. 

Atualização contínua da base de 
dados referente às normas legais em 
matéria de SHT; Adequação dos 
relatórios de vistoria  

2014 
Verificaram-se 
alterações legais no 
período referido 

Base de dados (pasta 
partilhada 
informaticamente 
pela AHST) Lei 
35/2014; 86 de 
relatórios de vistoria  

R.2. Não disponibilização da 
informação em SHST que 
constitua um direito 
consagrado para os 
trabalhadores. 

PF R 

M.2. Implementar 
mecanismos divulgação, de 
sensibilização e de 
informação aos 
trabalhadores. 

Realização de ações de 
formação/informação; Divulgação na 
intranet de informação em SHST; 
Disponibilização de fichas de 
procedimentos de 
segurança/folhetos e 
disponibilização da avaliação de 
riscos aos trabalhadores 

2014 

Elaboradas 14 fichas 
de procedimentos de 
segurança e 7 
folhetos informativos; 
Realizadas 40 ações 
de 
formação/sensibilizaç
ão; elaborados 4 
relatórios de 
avaliação de riscos  

Pastas de 
formação/sensibilizaç
ão;   
Protocolo de 
entrega/receção 
informação em 
matéria de higiene e 
segurança;  
Relatório de avaliação 
de riscos 

R.3. Não cumprimento de 
prazos e exigências legais. 

PF M 
M.3. Criar um procedimento 
relativo a acidentes em 
serviço. 

Procedimento 11/DHSSOAS - 
Procedimentos em caso de acidente 
de trabalho em reformulação, no 
entanto foi cumprido o modelo de 
comunicação à ACT quando aplicável 

2014 

Aplicação dos 
procedimentos 
internos; Elaborados 
de 4 relatórios de 
acidentes em serviço; 
Preenchido o modelo 
de comunicação à 
ACT relativo a 1 
acidente em serviço 

Comunicação à ACT 
no 1º semestre sendo 
que, no 2º, foi 
alterado o modelo de 
comunicação em caso 
de acidentes graves a 
esta entidade. Foram 
questionadas 
entidades oficiais 
sobre o procedimento 
a adotar neste 
contexto; Relatório de 
acidente em serviço, 
Procedimento relativo 
a acidente em serviço. 



 
 

Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 

Página 85 de 189 

 
 

A.2. Promoção da Saúde e Bem-Estar. 

R.4. Não cumprimento das 
exigências legais. 

PF M 
M.4. Monitorizar a aplicação 
do procedimento relativo à 
vigilância de saúde. 

Monitorizar a aplicação do 
procedimento relativo à vigilância de 
saúde 

2014 

Convocatória dos 
trabalhadores e 
realização dos 
respetivos exames 
nos prazos legais  

Monitorização do 
QUAR; Relatório de 
Atividades; Programa 
WorkCare; Dossier 
marcações/Juntas 
Medicas 2014; 
Relatório de exames 
de vigilância de saúde 
E/7277/2015 

R.5. Não cumprimento do 
princípio da equidade. 

PF R 

M.5. Garantir o tratamento 
equitativo face a situações 
específicas de insuficiência 
socioeconómica. 

Cumprimento do procedimento 
40/DHSSOAS-Encaminhamento 
social dos 
trabalhadores/aposentados em 
situação de emergência social. 

2014 
Realizado 5 
encaminhamento 
para a Loja Solidária 

Documentos de 
suporte aos cálculos 
de rendimento per 
capita 

R.6. Não observância da 
necessidade de articulação 
técnica. 

PF R 
M.6. Garantir metodologias 
de análise multidisciplinar. 

Plano anual de reuniões de equipa 
multidisciplinar 

2014 

Realizadas 10 
reuniões do projeto 
valorizar para 
integrar; 9 reuniões 
de intervenção na 
Saúde mental e 10 
reuniões de 
intervenção no 
consumo do tabaco, 
álcool e outras drogas 
em meio laboral 

Monitorização do 
QUAR; Relatório de 
Atividades e agendas 
técnicas 

R.7. Não cumprimento do 
dever de sigilo. 

PF M 

M.7. Continuidade da 
garantia do tratamento 
sigiloso de informação 
específica. 

Aplicação informática com níveis de 
acesso condicionado 

2014 
Realizado diagnóstico 
da aplicação 

Aplicação informática 
especifica (Workcare) 

R.8. Não cumprimento do 
tratamento adequado de 
situações específicas. 

PF R 
M.8. Garantir o tratamento 
adequado em matérias 
especificas. 

Revisão e aprovação do projeto de 
regulamento de prevenção e 
deteção do consumo excessivo de 
álcool e outras substâncias em meio 
laboral; Revisão do regulamento 
municipal de Segurança e Saúde do 
Trabalho  

2014 

Clareza, 
uniformização do 
trabalho e acesso 
generalizado, pelos 
interessados, à 
informação  

Projetos de 
Regulamentos 

 
 
 
 
 
A.3. Gestão de recursos específicos da atividade. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
R.9. Ineficiente gestão de 
recursos.   
 
 
 
 
 

PF R 
M.9. Implementar medidas 
de controlo de equipamentos 
específicos. 

Calibração/ manutenção de 
materiais específicos. 

2014 
Calibrado 
Alcoolímetro Alert J5 

Certificado de 
calibração, 
informação 
12/DHSSOAS. 

PF R 

M.10. Acompanhar os 
processos de aquisição 
específicos à atividade da 
DHSSOAS. 

Aplicação dos procedimentos de 
controlo orçamental; emissão de 
pareceres técnicos; 
verificação/confirmação dos 
principais processos relativos a 
serviços/bens da DHSSOAS    

2014 

Realizado o controlo 
dos principais 
processos de suporte 
à atividade da 
DHSSOAS 
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A.3. Gestão de recursos específicos da atividade. 
(cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.9. Ineficiente gestão de 
recursos. (cont) 

PF R 
M.11. Implementar medidas 
de controlo da prescrição de 
medicamentos. 

Manutenção do programa de 
prescrição eletrónica no SSO, 
(DocBase) 

2014 

Cumprimento das 
exigências legais e 
racionalizar o 
processo de 
prescrição a) 

Base de dados do 
DocBase 

PF R 

M.12. Implementar medidas 
de controlo de consumíveis 
clínicos (medicamentos e 
outros). 

Registo de entradas e saídas de 
material na base de dados de gestão 
de stocks 

2014 

Monitorização 
sistemática do 
controlo sobre gastos 
e materiais fora do 
prazo de validade 

Base de dados 
partilhada 
informaticamente 

PF M 

M.13. Controlar a entrega de 
fardamento/equipamento de 
proteção aos trabalhadores 
da CM de Loures. 

Preenchimento de requisição 
interna; Preenchimento da ficha de 
entrega de 
fardamento/equipamento; criação 
de base de dados de stock e entrega 
de equipamentos 

2014 

Efetuado o controlo e 
gestão dos stocks. 
Garantir o 
cumprimento das 
exigências legais. 

 Ficha de registo de 
entrega de 
fardamento/equipam
ento e registo na base 
de dados.  

PF M 

M.14. Controlar a 
distribuição e realizar a 
monitorização de 
equipamento especifico em 
matéria de segurança. 

Preenchimento e atualização do 
ficheiro específico (extintores e 
sinalização de segurança) 

2014 

Efetuado o 
cumprimento das 
exigências legais. 
Melhor controlo do 
equipamento b) 

Base de dados 

A.4. Gestão do refeitório municipal. 

R.10. Desajustamento na 
quantidade e/ou qualidade 
dos produtos fornecidos e 
faturados. 

PF R 

M.15. Segregação de 
funções. 

Processo de aquisição da 
responsabilidade da DL, receção e 
controlo da responsabilidade da 
DHSSOAS 

2014 Aplicado   

M.16. Incrementar medidas 
de controlo interno relativas 
a qualidade dos produtos e 
quantidades entregues. 

  2014 Realizado   

R.11. Não arrecadação de 
receita devido a não 
cobrança de senha e/ou 
utilização de senha já usada. 

PF R 

M.17. Segregação de 
funções. 

  2014 Realizado   

M.18. Realização de 
conferência de senhas no 
final do dia e verificação com 
folha de caixa. 

  2014 
Realizado com 
intervenção da DGF 

  

R.12. Não fornecimento dos 
alimentos adquiridos pelo 
utente por alteração das 
capitações. 

PF R 

M.19. Aplicação de medidas 
de controlo interno 
frequentes e aleatórias com 
verificação e pesagem das 
capitações. 

  2014 

Realizado mas a 
implicar definição de 
procedimento formal 
para o próximo plano 

  

R.13. Ocorrência de 
perturbações alimentares 
agudas provocadas por 
ingestão de alimentos. 

PF R 

M.20. Formação em higiene e 
segurança alimentar a todos 
os trabalhadores com 
especial incidência nas 
cozinheiras. 

  2014 
Realizadas 5 ações de 
formação em HST e 
área comportamental 

Proposta de 
implementação do 
projeto HACCP 
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DMGARHPERI/DRH/UARH – Unidade Administrativa de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Processamento de vencimentos, subsídios e 
abonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.1. Incorreto processamento 
de vencimentos, subsídios e 
abonos decorrente de errada 
caracterização das situações. 

PF M 

M.1. Emissão de parecer 
sobre as situações que 
suscitem dúvidas quanto ao 
seu enquadramento legal. 

Pedido de apreciação jurídica nos 
casos em que recaiam dúvidas 
quanto ao seu enquadramento legal. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Maior rigor e certeza 
na aplicação das 
regras legalmente 
estabelecidas, quer 
no contexto da 
remuneração dos 
trabalhadores, quer 
no da sua 
aposentação. 
Redução do risco de 
erro ou desvio no 
processamento 
mensal dos 
vencimentos e outros 
abonos. 

Pareceres jurídicos 
emitidos e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 

M.2. Validação da informação 
recebida por confronto com 
outras informações 
disponíveis, quando possível 
e necessário. 

Validação esporádica dos elementos 
inscritos na base de dados de 
cadastro dos trabalhadores, 
confrontando-os com informação 
recolhida (através de documentação 
diversa, da troca de informações 
com os Serviços, ou da verificação 
física, no local e em tempo  

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Atualização constante 
das fichas de 
cadastro, e redução 
do risco de erro ou 
desvio na atribuição 
de vantagens 
juslaborais e 
remuneratórias aos 
trabalhadores, 
nomeadamente ao 
nível da autorização 
da atribuição de 
abonos e subsídios. 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 
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A.1. Processamento de vencimentos, subsídios e 
abonos. (cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.2. Não cumprimento dos 
procedimentos definidos. 

PF M 

M.3. Rotatividade dos 
trabalhadores que 
desenvolvem os 
procedimentos (segregação 
de funções). 

Rotatividade dos trabalhadores que 
desenvolvem os procedimentos 
(segregação de funções), com 
identificação de um trabalhador 
responsável pela verificação de cada 
processamento mensal. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Maior rigor na 
aplicação dos 
procedimentos, com 
diminuição do risco 
de erro, por se reduzir 
a possibilidade de 
intervenção de 
elementos externos 
aos procedimentos 
(relações de 
proximidade, 
familiares ou de 
parentesco entre os 
trabalhadores 
responsáveis pelo 
procedimento e os 
destinatários das 
remunerações e 
abonos processados, 
ou mesmo a 
“mecanização” das 
tarefas a 
desenvolver). 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 

PF M 

M.4. Verificação/controlo das 
tarefas desenvolvidas, para 
identificação de eventuais 
desvios. 

Verificação esporádica de dados e 
procedimentos desenvolvidos, por 
parte da Chefe da UARH, para 
identificação de eventuais desvios. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Controlo das tarefas 
desenvolvidas, e 
identificação de 
desvios face aos 
procedimentos e 
prazos definidos legal 
e internamente. 
Eliminação de 
eventuais desvios 
sobre os dados 
tratados e a 
informação gerada, 
e/ou entre os 
procedimentos e 
prazos definidos e os 
efetivamente 
aplicados. 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 
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A.1. Processamento de vencimentos, subsídios e 
abonos. (cont) 

R.3. Não cumprimento dos 
limites legais estabelecidos 
para o pagamento de 
subsídios e abonos. 

PF M 

M.5. Controlo do 
cumprimento dos limites e 
fundamentação da realização 
de trabalho extraordinário. 

Verificação das informações de 
fundamentação da ultrapassagem 
dos limites legalmente definidos 
para a realização de trabalho 
extraordinário, dentro das condições 
estabelecidas para os trabalhadores 
municipais. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Cumprimento dos 
requisitos legais para 
o recurso ao trabalho 
extraordinário, 
nomeadamente dos 
limites estabelecidos, 
nos termos do 
previsto sobre o 
assunto no Despacho 
n.º 65/2014, de 15 de 
abril, da Sra. 
Vereadora Maria 
Eugénia Coelho, com 
consequente redução 
da despesa inerente à 
sua remuneração. 

Despacho n.º 
65/2014, de 15 de 
abril, da Sra. 
Vereadora Maria 
Eugénia Coelho, e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 

Verificação do cumprimento das 
normas definidas quanto à 
apresentação da “autorização 
prévia” para a realização de trabalho 
extraordinário, assim como da 
justificação da necessidade de 
recurso ao mesmo. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Reforço da ideia de 
recurso ao trabalho 
extraordinário apenas 
como forma de 
satisfação de 
necessidades 
urgentes, pontuais e 
de caráter excecional 
do Serviço, com 
consequente redução 
da despesa inerente à 
sua remuneração. 

Documentos 
registados em 
GESDOC. 

Verificação do cumprimento da 
obrigatoriedade de realização de 
registo pontométrico nos períodos 
de trabalho extraordinário, e da 
fundamentação da falta deste 
registo. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Controlo da efetiva 
realização do trabalho 
extraordinário, com 
identificação de 
desvios entre o 
informado e o 
realmente praticado, 
e, 
consequentemente, 
com redução da 
despesa inerente à 
sua remuneração. 

Documentos 
registados em 
GESDOC; Base de 
dados de registo 
pontométrico dos 
trabalhadores 
municipais. 
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A.2. Controlo e processamento de assiduidade, 
férias, faltas e licenças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.4. Incorreto processamento 
da assiduidade, decorrente 
de errada caracterização das 
situações de facto (que 
contribuem para o cálculo e 
atribuição de subsídios e 
abonos e para outras 
situações cadastrais 
permanentes). 

PF M 

M.6. Emissão de parecer 
sobre as situações que 
suscitem dúvidas quanto ao 
seu enquadramento legal. 

Pedido de apreciação jurídica nos 
casos em que recaiam dúvidas 
quanto ao seu enquadramento legal. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Maior rigor e certeza 
na aplicação das 
regras legalmente 
estabelecidas, quer 
no contexto do 
processamento 
mensal da 
assiduidade (com 
eventuais efeitos no 
processamento dos 
vencimentos e 
abonos), quer no do 
cadastro individual 
dos trabalhadores 
municipais. 

Pareceres jurídicos 
emitidos e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 

M.7. Validação da informação 
recebida, por confronto com 
outras informações 
disponíveis, quando possível 
e necessário. 

Validação esporádica dos elementos 
inscritos na base de dados de 
cadastro e na aplicação de registo 
pontométrico dos trabalhadores 
municipais, confrontando-os com 
informação recolhida (através de 
documentação diversa, da troca de 
informações com os Serviços, ou da 
verificação física, no local e em 
tempo real). 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Atualização constante 
das fichas de cadastro 
e aplicações 
informáticas 
utilizadas, e redução 
do risco de erro ou 
desvio na atribuição 
de vantagens jus-
laborais e 
remuneratórias aos 
trabalhadores, 
nomeadamente ao 
nível da autorização 
da atribuição de 
abonos e subsídios, 
da prática de 
determinados 
horários, ou do gozo 
de licenças ou outros 
estatutos laborais 
específicos. 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores, 
aplicações 
informáticas de 
controlo da 
assiduidade e registo 
pontométrico, e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 
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A.2. Controlo e processamento de assiduidade, 
férias, faltas e licenças. (cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.5. Não cumprimento dos 
procedimentos definidos. 

PF M 

M.8. Rotatividade dos 
trabalhadores que 
desenvolvem os 
procedimentos (segregação 
de funções). 

Rotatividade dos trabalhadores que 
desenvolvem os procedimentos 
(segregação de funções), com 
identificação de um trabalhador 
responsável pela verificação de cada 
processamento mensal. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

 
 
Maior rigor na 
aplicação dos 
procedimentos, com 
diminuição do risco 
de erro, por se reduzir 
a possibilidade de 
intervenção de 
elementos externos 
aos procedimentos 
(relações de 
proximidade, 
familiares ou de 
parentesco entre os 
trabalhadores 
responsáveis pelo 
procedimento e os 
trabalhadores a que 
se refere a 
assiduidade ou outro 
assunto a tratar, ou 
mesmo a 
“mecanização” das 
tarefas a desenvolver. 
 
 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores, 
aplicações 
informáticas de 
controlo da 
assiduidade e registo 
pontométrico, e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 

M.9. Verificação/controlo das 
tarefas desenvolvidas, para 
identificação de eventuais 
desvios. 

Verificação esporádica de dados e 
procedimentos desenvolvidos, por 
parte da Chefe da UARH, para 
identificação de eventuais desvios. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Controlo das tarefas 
desenvolvidas, e 
identificação de 
desvios face aos 
procedimentos e 
prazos definidos legal 
e internamente. 
Eliminação de 
eventuais desvios 
sobre os dados 
tratados e a 
informação gerada, 
e/ou entre os 
procedimentos e 
prazos definidos e 
efetivamente 
aplicados. 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores, 
aplicações 
informáticas de 
controlo da 
assiduidade e registo 
pontométrico, e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 
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A.2. Controlo e processamento de assiduidade, 
férias, faltas e licenças. (cont) 

R.6. Não cumprimento dos 
limites legais estabelecidos 
para o gozo de férias e 
licenças, e para a justificação 
de faltas. 

PF M 

M.10. Controlo do 
cumprimento dos limites 
estabelecidos legalmente, 
para o gozo de férias e 
licenças, e para a justificação 
de faltas. 

Verificação dos requerimentos 
relativos ao gozo de férias e licenças 
e à justificação de faltas, atenta a 
legislação em vigor sobre cada um 
dos assuntos, num sistema de 
rotatividade entre os trabalhadores 
afetos a estas tarefas. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Maior rigor na 
aplicação dos 
procedimentos e 
regras relativas a 
estes assuntos, com 
redução do risco de 
erro ou desvio na 
atribuição de 
vantagens jus-laborais 
aos trabalhadores. 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores, 
aplicações 
informáticas de 
controlo da 
assiduidade e registo 
pontométrico, e 
documentos 
registados em 
GESDOC. 

A.3. Gestão dos processos individuais dos 
trabalhadores municipais e atualização da respetiva 
BD de cadastro. 

R.7. Informação cadastral dos 
Trabalhadores incorretos 
(inclusão ou omissão de 
documentação cadastral e 
factualidade relevante para o 
processo individual dos 
trabalhadores). 

PF M 

M.11. Validação da 
informação recebida, por 
confronto com outras 
informações disponíveis, 
quando possível e necessário. 

Validação esporádica dos elementos 
inscritos na base de dados de 
cadastro dos trabalhadores 
municipais, confrontando-os com 
informação recolhida (através de 
documentação diversa, da troca de 
informações com os Serviços, ou da 
verificação física, no local e em 
tempo real). 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Atualização constante 
das fichas de cadastro 
e do arquivo 
documental nos 
processos individuais 
dos trabalhadores 
municipais (em 
suporte papel e 
informático). 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores, e 
processos individuais 
dos trabalhadores 
municipais (em 
suporte papel e 
informático). 

M.12. Rotatividade dos 
trabalhadores que 
desenvolvem os 
procedimentos (segregação 
de funções). 

Rotatividade dos trabalhadores que 
procedem ao arquivo documental 
nos processos individuais (em 
suporte papel e virtual) e à 
atualização da base de dados 
cadastral dos trabalhadores 
municipais. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Maior rigor na 
aplicação dos 
procedimentos, com 
diminuição do risco 
de erro, por se reduzir 
a possibilidade de 
intervenção de 
elementos externos 
aos procedimentos 
(como a 
"mecanização" das 
tarefas a 
desenvolver). 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores, e 
processos individuais 
dos trabalhadores 
municipais (em 
suporte papel e 
informático). 

R.8. Não cumprimento dos 
procedimentos definidos 
(arquivo documental e 
inserção de dados na BD de 
cadastro dos trabalhadores 
municipais). 

PF M 

M.13. Verificação/controlo 
das tarefas desenvolvidas, 
para identificação de 
eventuais desvios 

Verificação esporádica de dados e 
procedimentos desenvolvidos, por 
parte da Chefe da UARH, para 
identificação de eventuais desvios. 

01/01/2014 - 
31/12/2014 

Controlo das tarefas 
desenvolvidas, e 
identificação de 
desvios face aos 
procedimentos e 
prazos definidos. 
Eliminação de 
eventuais desvios 
sobre os dados 
tratados e a 
informação gerada, 
e/ou entre os 
procedimentos e 
prazos definidos e os 
efetivamente 
aplicados. 

Base de dados de 
cadastro dos 
trabalhadores, e 
processos individuais 
dos trabalhadores 
municipais (em 
suporte papel e 
informático). 
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DPGU – Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

 

DPGU/SAL – Setor de Apreciação Liminar 

A.1. Emissão de certidões e títulos urbanísticos. 
 
 
A.2. Cobrança de taxas urbanísticas. 
 
 
A.3. Apreciação Liminar dos projetos de operações 
urbanísticas. 

R.1. Favorecimento. PF R 

M.1. Informatizar 
procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia 
temporal da entrada e de 
registo de documentos possa 
ser adulterada. 

Os meios informáticos não permitem 
alterar o registo de entrada dos 
requerimentos ou datas de 
movimentos dos mesmos 

Todo o período 
considerado 

Impossibilidade de 
alterar os dados nas 
aplicações 
informáticas 

Aplicações 
informáticas AGIL e 
GESDOC 

R.2. Não arrecadação de 
receita por aplicação 
incorreta da Tabela de Taxas. 

PF R 

M.2. Junção de cópia do 
documento de receita, aos 
processos e ao expediente 
solto, com referência 
obrigatória ao normativo que 
a originou. 

Passaram a ser anexadas aos 
processos cópias dos documentos de 
receita ou menção dos mesmos no 
expediente solto 

Todo o período 
considerado 

Impossibilidade de 
desvio ou omissão de 
documentos 
contabilísticos 

Verificação nos 
processos 
urbanísticos 

 

DPGU/CC – Construção Clandestina 

A.1. Formalização dos Processos de Construção 
Clandestina. 

R.1. Ocultação de situações 
que violem a legislação em 
vigor. 

PF R 
M.1. Normalização de 
procedimentos para garantir 
a igualdade de tratamento. 

Para além das bases informáticas 
GESDOC e Gestão de Procedimentos 
de C.C., foram implementadas 
aplicações em Excel, para 
monitorização dos prazos de cada 
jurista. 

jan-14 

Efetuados 
procedimentos em 
tempo adequado, de 
acordo com cada caso 
concreto 

Aferição nas bases 
informáticas em 
causa. 

A.2. Aplicar as Medidas de Tutela da Legalidade 
Urbanística. 

R.2. Reporte de informação 
distorcida para ocultação de 
responsabilidade.  

PF R 
M.2. Normalização de 
procedimentos para garantir 
a igualdade de tratamento. 

Foram efetuadas as respetivas 
propostas para regularização das 
ilegalidades urbanísticas verificadas. 

jan-14 

Sensibilização dos 
infratores para o 
cumprimento das 
normas urbanísticas 

Aferição nos processo 
onde tais 
comunicações se 
verificaram 

A.3. Elaborar notificações e pareceres. 
R.3. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 
M.3. Implementar 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

Distribuição equitativa e aleatória 
dos processos 

jan-14 

Melhor adequação 
dos meios humanos 
às necessidades dos 
serviços 

Aferição nas bases 
informáticas 
existentes 

A.4. Análise de queixas, denúncias e participações.  
R.4. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 

M.4. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização para o exercício 
de acumulação de funções 
privadas, por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas. 

A informação foi amplamente 
difundida junto de todas as juristas 
do Departamento. 

jan-14 

Não foram efetuados 
quaisquer pedidos de 
acumulação de 
funções pelas juristas 

Nenhuma 
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DPGU/SRU – Setor de Reconversão Urbanística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Apreciar os projetos de operações urbanísticas, 
submetendo-os a decisão final. 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos relacionados com a gestão 
urbanística. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

R.1. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 

M.1. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização, para o exercício 
de acumulação de funções 
privadas, por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas. 

Informação transmitida e 
amplamente difundida junto de todos 
os funcionários da divisão, em 
particular à categoria profissional de 
técnico superior. 

2014 | 01 | 02 Foram efectuados 
vários pedidos de 
acumulação de 
funções, pelos 
funcionários da 
divisão.  

Os requerimentos 
apresentados junto 
do DRH. 

M.2. Difundir a 
obrigatoriedade de, nas 
situações previstas na lei, 
entrega de uma Declaração 
de Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e 
Impedimentos, que deverá 
ser apensa ao processo em 
análise.  

Difundida a medida junto de todos os 
funcionários da divisão, em particular 
à categoria profissional de técnico 
superior. 

2014 | 01 | 02 Não se verificou 
nenhuma situação 
que implicasse a 
medida em causa. 

Nenhuma. 

M.3. Informatizar 
procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia 
temporal da entrada e de 
registo de documentos possa 
ser adulterada. 

A concretização de qualquer 
informação, despachos e registo de 
movimentos, é efetuadas nas bases 
informáticas AGIL e GESDOC. 

2014 | 01 | 02 Conclusão de 
procedimentos de 
acordo com as datas 
de entrada dos 
respetivos 
requerimentos. 

Aferição nas bases 
informáticas em 
causa. 

M.4. Existência de um 
relatório anual das atividades 
e reclamações apresentadas 
por tipo, frequência e 
resultado da decisão. 

Efetuada a monitorização dos 
procedimentos e queixas 
apresentados, constante 
inclusivamente de suporte ao 
relatório anual da unidade orgânica. 

2014 | 01 | 02 Análise constante e 
sistemática da 
atividade da divisão e 
das queixas 
eventualmente 
existentes em função 
dessa atividade.  

Aferição nas bases 
informáticas e 
manuais, criadas 
para o efeito. 

M.5. Implementar 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

Com regularidade durante o 
semestre, fora implementada a 
rotatividade no acompanhamento 
dos processos, bem como alteradas 
as equipas de avaliação 
multidisciplinar. 

2014 | 01 | 02 Melhor adequação 
dos meios humanos 
às necessidades dos 
serviços, contribuindo 
para a ineterrupção 
dos procedimentos 
em curso. 
Conhecimento mais 
abrangente do 
território e 
transversalidade dos 
elementos da equipa 
para qualquer 
avaliação. 

Aferição nas bases 
informáticas 
existentes. 

M.6. Comunicação de 
infrações às respetivas 
ordens profissionais. 

Nas situações mais gravosas ou de 
reincidência, foi efetuada 
comunicação às Ordens Profissionais 
respetivas. 

2014 | 01 | 02 Atuação por parte das 
Ordens Profissionais. 

Aferição nos 
processos onde tais 
comunicações se 
verificaram, porém, 
sem monitorização 
dos mesmos. 
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A.1. Apreciar os projetos de operações urbanísticas, 
submetendo-os a decisão final. (cont) 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos relacionados com a gestão 
urbanística. (cont) 
 
 

R.2. Deferimento tácito de 
pedidos de licenciamento. 

PF R 

M.7. Informatizar e 
monitorizar o cumprimento 
dos prazos administrativos 
(necessidade de melhorar as 
aplicações informáticas 
GESDOC e AGIL).     

 
Para além das bases informáticas 
AGIL e GESDOC, foram 
implementadas aplicações em Excel, 
para monitorização dos prazos 
relativamente a todos os funcionários 
da divisão. 

2014 | 01 | 02 Efetuados 
procedimentos em 
tempo adequado, no 
cômputo geral, 
dentro dos prazos 
estabelecidos. 

Aferição nas bases 
informáticas 
existentes para o 
efeito.  

M.8. Comunicação ao 
interessado da nomeação e 
das alterações do gestor do 
procedimento, com 
identificação do respetivo 
contacto nos serviços. 

Reforçado o princípio de 
comunicação aos titulares dos 
gestores de procedimento, e 
respetivas alterações dos mesmos, ao 
longo da tramitação dos seus 
processos. 

2014 | 01 | 02 Facilidade de 
conhecimento e 
comunicação do 
exterior com a 
informação sobre a 
pretensão e a gestão 
do processo, 
contribuindo para a 
agilização de 
procedimentos.  

Aferição nos 
processos das 
notificações havidas. 

R.3. Incumprimento das 
obrigações legais de 
informação ao cidadão. 

PF R 

M.9. Disponibilização do 
organigrama do Serviço, bem 
como da identificação dos 
respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local 
visível e acessível ao público. 

Manteve-se afixado na zona de 
atendimento do público o 
organigrama da unidade orgânica, 
bem como da distribuição dos 
técnicos pelo território. 

2014| 01 | 02 Permite uma rápida 
identificação pelos 
interessados dos 
funcionários 
responsáveis pelos 
procedimentos que 
requereram. 

Aferição da afixação 
dos elementos na 
divisão. 

M.10. Informação relativa à 
existência do livro de 
reclamações, em local visível 
e acessível ao público. 

Manutenção da informação em causa 
no átrio de entrada do edifício do 
DPGU. 

2014 | 01 | 02 Permite a cada 
interessado recorrer 
ao livro de 
reclamações, caso 
assim o entenda. 

Aferição junto do SAL 
das solicitações que 
se hajam verificado. 

M.11. Disponibilização, 
através do Balcão Virtual, de 
informação de carácter 
administrativo, nos termos do 
estabelecido na Lei de Acesso 
aos Documentos 
Administrativos. 

Informação atempada de todas as 
solicitações efetuadas por via do 
Balcão Virtual, e remessa das mesmas 
ao SAL, para resposta aos 
interessados. 

2014 | 01 | 02 Maior celeridade na 
resposta do 
solicitado. 

Aferição junto do SAL 
das pretensões 
apresentadas por 
aquele meio. 
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DPGU/SFT – Setor de Fiscalização Técnica 

 

 

 

 

 

A.1. Acompanhamento das obras particulares após 
a Admissão das respetivas Comunicações Prévias, 
ou emissão dos alvarás de construção 
A.2. Prestar informações nos processos acima 
referidos, face à evolução daquelas obras, ou 
ocorrências verificadas, nomeadamente no que se 
refere a pedidos de prorrogação 
A.3. Informar os pedidos de Emissão dos Alvarás de 
Utilização 
A.4. Efetuar Vistorias no âmbito restrito do RJUE 
(não estão incluídas as vistorias solicitadas por 
outros serviços, relativas por exemplo a 
espetáculos, Proteção civil, etc.) 
A.5. Efetuar acompanhamento das Obras de 
Urbanização relativas ao loteamento dos Terraços 
da Ponte, efetuando as vistorias e visitas 
necessárias com vista à receção da totalidade 
daquelas obras. 
A.6. Efetuar informações em expediente solto que 
estejam inerentes estritamente à Fiscalização 
Técnica. 
 

 

 

 

 

 

R.1. Ausência de 
imparcialidade. 

PF R 

M.1. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização, para o exercício 
de acumulação de funções 
privadas, por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas. 

A medida foi difundida junto de 
todos os funcionários da divisão, 

com especial atenção aos técnicos. 
02-01-2014 

Foram efectuados 
vários pedidos de 

acumulação de 
funções, pelos 
funcionários da 

divisão.  

Os requerimentos 
apresentados junto 

do DRH. 

M.2. Difundir a 
obrigatoriedade de, nas 
situações previstas na lei, 
entrega de uma Declaração 
de Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e 
Impedimentos, que deverá 
ser apensa ao processo em 
análise.  

A medida foi difundida junto de 
todos os funcionários da divisão, 
com especial atenção aos técnicos. 

02-01-2014 

Não se verificou 
nenhuma situação 
que implicasse a 
medida em causa. 

Nenhuma. 

M.3. Informatizar 
procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia 
temporal da entrada e de 
registo de documentos possa 
ser adulterada. 

Execução das informações, 
despachos, e registo de movimentos, 
nas bases informáticas AGIL e 
GESDOC. 02-01-2014 

Conclusão de 
procedimentos de 
acordo com as datas 
de entrada dos 
respetivos 
requerimentos. 

Aferição nas bases 
informáticas em 
causa. 

M.4. Existência de um 
relatório anual das atividades 
e reclamações apresentadas 
por tipo, frequência e 
resultado da decisão. 

Monitorização dos procedimentos e 
queixas apresentados, com vista á 
execução do relatório anual. 

02-01-2014 

Análise constante e 
sistemática da 
atividade da divisão e 
das queixas 
eventualmente 
existentes em função 
dessa atividade.  

Aferição nas bases 
informáticas e 
manuais, criadas para 
o efeito. 

M.5. Implementar 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

Sempre que possível e se mostrou 
adequado, foi ao longo do ano 
efetuada rotatividade dos técnicos, 
ou efetuada a distribuição de 
processos por técnicos diferentes. 

02-01-2014 

Melhor adequação 
dos meios humanos 
às necessidades dos 
serviços, e 
ininterrupção dos 
procedimentos 
levados a cabo pela 
divisão, advindas da 
disponibilidade dos 
funcionários. 

Aferição nas bases 
informáticas 
existentes. 

M.6. Comunicação de 
infrações às respetivas 
ordens profissionais. 

Nas situações mais gravosas, ou de 
reincidência foi efetuada 
comunicação às Ordens Profissionais 
respetivas. 

02-01-2014 

Atuação por parte das 
Ordens Profissionais. 

Aferição nos 
processos onde tais 
comunicações se 
verificaram, os quais, 
no entanto, não se 
encontram 
monitorizados. 



 
 

Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 

Página 97 de 189 

 
 

 

 

 

 

 

A.1. Acompanhamento das obras particulares após 
a Admissão das respetivas Comunicações Prévias, 
ou emissão dos alvarás de construção (cont) 
A.2. Prestar informações nos processos acima 
referidos, face à evolução daquelas obras, ou 
ocorrências verificadas, nomeadamente no que se 
refere a pedidos de prorrogação (cont) 
A.3. Informar os pedidos de Emissão dos Alvarás de 
Utilização (cont) 
A.4. Efetuar Vistorias no âmbito restrito do RJUE 
(não estão incluídas as vistorias solicitadas por 
outros serviços, relativas por exemplo a 
espetáculos, Proteção civil, etc.) (cont) 
A.5. Efetuar acompanhamento das Obras de 
Urbanização relativas ao loteamento dos Terraços 
da Ponte, efetuando as vistorias e visitas 
necessárias com vista à receção da totalidade 
daquelas obras. (cont) 
A.6. Efetuar informações em expediente solto que 
estejam inerentes estritamente à Fiscalização 
Técnica. (cont) 
 
 

R.2. Deferimento tácito de 
pedidos de licenciamento. 

PF R 

M.7. Informatizar e 
monitorizar o cumprimento 
dos prazos administrativos 
(necessidade de melhorar as 
aplicações informáticas 
GESDOC e AGIL).     

Para além das bases informáticas 
AGIL e GESDOC, foram 
implementadas aplicações em Excel, 
para monitorização dos prazos 
relativamente a todos os 
funcionários da divisão. 

02-01-2014 

Efectuados 
procedimentos em 
tempo adequado e, 
na generalidade, 
dentro dos prazos 
estabelecidos. 

Aferição nas bases 
informáticas 
existentes para o 
efeito.  

M.8. Comunicação ao 
interessado da nomeação e 
das alterações do gestor do 
procedimento, com 
identificação do respetivo 
contacto nos serviços. 

Reforçado o princípio de 
comunicação aos titulares dos 
gestores dos procedimentos, e 
respetivas alterações dos mesmos, 
ao longo da tramitação dos seus 
processos. 

02-01-2014 

Dada a abertura que 
sempre norteou a 
divisão no 
atendimento aos 
interessados 
relativamente às suas 
pretensões, esta 
medida, obrigatória 
por lei, não teve 
impacto significativo, 
muito embora 
possibilite a 
identificação do 
responsável por cada 
procedimento junto 
dos interessados. 

Aferição nos 
processos onde tais 
comunicações se 
verificaram, das 
notificações 
efetuadas 

R.3. Incumprimento das 
obrigações legais de 
informação ao cidadão. 

PF R 

M.9. Disponibilização do 
organigrama do Serviço, bem 
como da identificação dos 
respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local 
visível e acessível ao público. 

Manteve-se afixado na zona de 
atendimento do público o 
organigrama da divisão, bem como 
da distribuição dos técnicos pelo 
território. 

02-01-2014 

Permite uma rápida 
identificação pelos 
interessados dos 
funcionários 
responsáveis pelos 
procedimentos que 
requereram. 

Aferição da afixação 
dos elementos na 
divisão. 

M.10. Informação relativa à 
existência do livro de 
reclamações, em local visível 
e acessível ao público. 

Manutenção da informação em 
causa no átrio de entrada do edifício 
do DPGU. 02-01-2014 

Permite a cada 
interessado recorrer 
ao livro de 
reclamações caso o 
entenda efetuar. 

Aferição junto do SAL 
das solicitações que 
se hajam verificado. 

M.11. Disponibilização, 
através do Balcão Virtual, de 
informação de carácter 
administrativo, nos termos do 
estabelecido na Lei de Acesso 
aos Documentos 
Administrativos. 

Informação atempada de todas as 
solicitações efetuadas por via do 
Balcão Virtual, e remessa das 
mesmas ao SAL, para resposta aos 
interessados. 

02-01-2014 

Eventual maior 
celeridade na 
resposta do 
solicitado. 

Aferição junto do SAL 
das pretensões 
apresentadas por 
aquele meio. 
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DPGU/DPMOTRU – Divisão de Planeamento Municipal, de Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana 

A.1. Apreciar os projetos de operações urbanísticas, 
submetendo-os a decisão final. 

      

M.1. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização para o exercício 
de acumulação de funções 
privadas, por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas. 

Comunicação de serviço remetida a 
todos os trabalhadores da DPMOTRU 

maio de 2013 
Formalização de 4 
pedidos de 
autorização. 

Requerimentos 
GESDOC: E/ 67272; 
E/66732; E/57/873; 
E/55995  

A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos relacionados com a gestão 
urbanística. 

  

    

M.2. Difundir a 
obrigatoriedade da entrega 
de uma" Declaração de 
Impedimentos", que deverá 
ser expressa e sob a forma 
escrita, apensa ao processo 
em análise, nas situações 
previstas na lei. 

Comunicação de serviço remetida a 
todos os trabalhadores da DPMOTRU 

maio de 2013 Não se verificou Cópia do email             

A.3. Fiscalizar a conformidade da execução das 
obras relacionadas com a gestão urbanística 

R.1. Ausência de 
imparcialidade. 

Frequente Reduzido 

M.3. Informatizar 
procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia 
temporal da entrada de 
registo de documentos possa 
ser adulterada. 

Todos os processos de operações 
urbanísticas estão inseridos na 
aplicação AGIL, sobre a qual se fazem 
todos os movimentos. Todo o 
expediente solto e processos de 
planeamento estão inseridos na 
aplicação GESDOC, sobre a qual se 
fazem todos os movimentos. 

Informatização 
anterior a 2010, os 
procedimentos 
mantêm-se em 
vigor. 

Sem reclamações  
Relatório de 
monitorização                  

A.4. Promover a execução de estudos/planos de 
intervenção urbanística em determinadas áreas 

      

M.4. Existência de um 
relatório anual das atividades 
e reclamações apresentadas 
por tipo, frequência e 
resultado da decisão. 

Relatório de atividades para efeitos 
da DPFL, SIADAP e DPGU. Anterior a 2010, 

mantem-se em 
vigor 

Sem reclamações  
Relatório de 
atividades          

A.5. - Coordenação técnica dos trabalhos de revisão 
do PDM através do desenvolvimento de um 
conjunto de estudos parcelares, produzidos por 
uma equipa multidisciplinar.  

      

M.5. Comunicação de 
infrações às respetivas 
ordens profissionais. 

Inexistente comunicação por 
ausência de conhecimento de 
qualquer infração Não se verificou Não se verificou Não aplicável 

A.6. Coordenação e desenvolvimento de projetos 
de conceção urbanística na área da reabilitação 
urbana. 

R.2. Deferimento tácito de 
pedidos de licenciamento. 

Pouco 
frequente 

Reduzido 

M.6. Informatizar e 
monitorizar o cumprimento 
dos prazos administrativos 
(necessidade de melhorar as 
aplicações informáticas 
GESDOC e AGIL).      

Monitorização quotidiana dos prazos 
Anterior a 2010, 
mantêm-se em 
vigor 

Não se verificou 
Relatório de 
monitorização                  

A.7. Análise de pretensões para instalação de 
equipamentos. 

R.3. Incumprimento das 
obrigações legais de 
informação aos cidadãos. 

Pouco 
frequente 

Reduzido 

M.7. Disponibilização do 
organigrama do Serviço, bem 
como da identificação dos 
respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local 
visível e acessível ao público.      

Disponível na intranet e afixado na 
entrada da Divisão.                 

junho de 2013.  
Melhoria 
organizacional 

Cópia do documento 
afixado 

M.8. Informação relativa à 
existência do livro de 
reclamações, em local visível. 

                                                                                        
Foi afixado na entrada da Divisão Atualizado em 

junho 2014 
Melhoria 
organizacional 

Cópia do documento 
afixado                              
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DPGU/DGU – Divisão de Gestão Urbanística 

A.1. Apreciar os projetos de operações urbanísticas, 
submetendo-os a decisão final. 
 
 
 
A.2. Emitir pareceres e informar os procedimentos 
legalmente previstos relacionados com a gestão 
urbanística. 
 
 

R.1. Ausência de 
Imparcialidade 

F R 

M.1. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização para o exercício 
de acumulação de funções 
provadas por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas 

Reuniões com os trabalhadores 
alertando-os para a obrigatoriedade 
em causa  

jan/14 

Consciencialização 
dos trabalhadores - 
Dois pedidos de 
acumulação de 
funções 

Não se verificaram 
novas situações de 
acumulação de 
funções privadas 

  

M.2. Difundir a 
obrigatoriedade de, nas 
situações previstas na lei, 
entrega de uma Declaração 
de Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e 
Impedimentos, que deverá 
ser apensa ao processo em 
análise.  

Reuniões com os trabalhadores 
alertando-os para a obrigatoriedade 
em causa  

jan./2014 
Consciencialização 
dos trabalhadores 

Não se verificaram 
situações de 
incompatibilidade ou 
impedimento que 
obrigassem à entrega 
da declaração 

  

PF R 

M.3. Informatizar 
procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia 
temporal da entrada e de 
registo de documentos possa 
ser adulterada. 

Tramitação de todos os processos e 
documentação nas aplicações 
informáticas AGIL e GESDOC 

Todo o período 
considerado 

Impossibilidade 
material de adulterar 
a entrada e registo de 
documentos 

Aplicações 
informáticas AGIL e 
GESDOC. Quadros de 
monitorização 

  

M.4. Existência de um 
relatório anual das atividades 
e reclamações apresentadas 
por tipo, frequência e 
resultado da decisão. 

Registo e monitorização dos 
procedimentos em curso, em folhas 
Excel, com os dados para relatório 
anual 

Todo o período 
considerado 

Conhecimento e 
controlo dos tipos de 
procedimento, 
afetação de técnicos e 
dos respetivos prazos 
de apreciação. 

Quadros de 
monitorização 

  
M.5. Implementar 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

Reafetação dos grupos de trabalho 
de pessoal técnico e administrativo 
afeto a um conjunto de Freguesias.  

24/fev./2014 
Maior celeridade na 
resposta aos pedidos. 

Nota de serviço  

  
M.6. Comunicação de 
infrações às respetivas 
ordens profissionais. 

Não se detetaram infrações no 
período considerado 

-- -- -- 
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R.2. Deferimento tácito de 
pedidos de licenciamento. 

PF R 

M.7. Informatizar e 
monitorizar o cumprimento 
dos prazos administrativos 
(necessidade melhorar as 
aplicações informáticas 
GESDOC e AGIL).     

Registo e monitorização de prazos de 
tramitação de procedimentos em 
folhas Excel. Reuniões do 
A.T.Direcção com DOSIN para 
melhoria da aplicação AGIL. 

Todo o período 
considerado 

Conhecimento e 
controlo dos prazos 
de apreciação dos 
pedidos, por 
trabalhador. 
Possibilidade de aferir 
razões de maior 
demora 
(complexidade 
técnica, pendência de 
pareceres exteriores). 
Disponibilização de 
informação com vista 
à redistribuição de 
processos pelos 
técnicos em caso de 
maior acumulação ou 
demora. 

Aplicações 
informáticas AGIL e 
GESDOC. Quadros de 
monitorização 

  

M.8. Comunicação ao 
interessado da nomeação e 
das alterações do gestor do 
procedimento, com 
identificação do respetivo 
contacto nos serviços. 

Oficiar no prazo de 2 dias úteis os 
interessados para nomeação  

Todo o período 
considerado 

Informação dos 
munícipes 

Cópia ou digitalização 
dos ofícios emitidos 
(por via postal e 
correio eletrónico) 
juntos aos processos 

  
R.3. Incumprimento das 
obrigações legais de 
informação ao cidadão. 

PF R 

M.9. Disponibilização do 
organigrama do Serviço, bem 
como da identificação dos 
respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local 
visível e acessível ao público. 

Colocação na zona de atendimento, 
de organigrama do serviço com 
identificação de todos os 
trabalhadores 

Todo o período 
considerado 

Informação dos 
munícipes 

Informação afixada na 
zona de atendimento 

        

M.10. Informação relativa à 
existência do livro de 
reclamações, em local visível 
e acessível ao público. 

Colocação na zona de atendimento 
de informação relativa à existência 
do livro de reclamações 

Todo o período 
considerado 

Não se registaram 
registos no livro de 
reclamações 
relativamente à 
Divisão 

Informação afixada na 
zona de atendimento 

        

M.11. Disponibilização, 
através do Balcão Virtual, de 
informação de carácter 
administrativo, nos termos 
do estabelecido na Lei de 
Acesso aos Documentos 
Administrativos. 

Informação atempada de todas as 
solicitações efetuadas por via do 
Balcão Virtual, e remessa das 
mesmas ao SAL, para resposta aos 
interessados. 

Todo o período 
considerado 

Eventual maior 
celeridade na 
resposta do 
solicitado. 

Aferição junto do SAL 
das pretensões 
apresentadas por 
aquele meio. 
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DOME – Departamento de Obras, Mobilidade e Energia 

 

DOME/DCEIEP – Divisão de Construção, Equipamentos, Infraestruturas e Espaços Públicos 

A.1. Elaboração de projetos de equipamentos 
coletivos, espaços públicos, áreas verdes e 
infraestruturas rodoviárias. 

R.1. Favorecimento 
decorrente da ausência de 
imparcialidade. 

F M 

M.1. Prescrição de materiais 
para projeto efetuada pela 
descrição das características 
técnicas. 

Foi dada a indicação para que se 
inclua nos cadernos de encargos de 
aquisição de projetos que a 
prescrição de materiais deverá ser 
efetuada por características técnicas. 

Jan. 2012 

Os resultados são 
pouco significativos 
devido à reduzida 
quantidade de 
procedimentos 

Processos DOME 

M.2. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

Nota de Serviço E/60790/2012 Mai. 2012 

Os resultados são 
pouco significativos 
devido à reduzida 
quantidade de 
procedimentos 

Nota de Serviço 

R.2. Projetos incompletos e 
ou de qualidade inadequada. 
Não inclusão de elementos 
chave na sua apresentação. 

F M 

M.3. Validação através de 
checklist dos elementos de 
projeto obrigatórios. 

Foi elaborada checklist de elementos 
obrigatórios do projeto que serviu de 
base à apreciação quer das 
propostas de concurso, quer dos 
elementos apresentados. 

Jan. 2012 

Foram detetadas em 
tempo e retificadas as 
situações de falha na 
apresentação de 
elementos de 
concurso e de projeto 

Processos DOME 

M.4. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

Nota de Serviço E/60790/2012 Mai. 2012 

Não foram lançados 
procedimentos que 
permitam avaliar 
resultados desta NS 

Nota de Serviço 

M.5. Promover a melhoria da 
formação profissional dos 
trabalhadores. 

Foram divulgadas várias ações de 
formação  

Jul. 2014 

A DCEIEP frequentou 
28 ações de formação 
durante o 2º 
Semestre do ano 

Gesdoc 

 
 
 
 
 
 
A.2. Procedimentos para o fornecimento de bens e 
serviços e de empreitadas de obras públicas. 
 
 
 
 

R.3. Maior onerosidade 
decorrente de planeamento 
insuficiente. 

F M 

M.6. Planear as atividades de 
forma atempada e adequada 
às necessidades, evitando o 
clima de urgências 
injustificadas que favorecem 
o recurso recorrente aos 
procedimentos excecionais. 

Plano de Atividades mensal Jan. 2014 

Em geral as atividades 
decorreram sem 
necessidade de 
procedimentos 
excecionais 

Gesdoc 

 
R.4. Favorecimento 
decorrente da ausência de 
imparcialidade. 
 

 
 
F 
 
 

 
 
M 
 
 

M.7. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

Nota de Serviço E/60790/2012 Jun. 2012 

Não foram lançados 
procedimentos que 
permitam avaliar 
resultados desta NS 

Processos DOME 
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A.2. Procedimentos para o fornecimento de bens e 
serviços e de empreitadas de obras públicas. (cont) 

 
 
R.4. Favorecimento 
decorrente da ausência de 
imparcialidade. (cont) 

 
 
 
F 

 
 
 
M 

M.8. Seleção das entidades a 
convidar, para efeitos do 
ajuste direto, tendo por base 
os dados das empresas 
previamente validados pelo 
DOME (análise técnica e 
financeira das empresas). 

Os ajustes diretos que foram 
propostos, tiveram presente a nota 
de serviço 1/DOME/AP e as 
entidades convidadas foram objeto 
de análise técnica e financeira pelo 
DOME. 

Jan. 2012 

As empresas 
convidadas por AD 
(não simplificado) 
estão incluídas na 
listagem de empresas 
avaliadas, existente 
da DOME 

Processos DOME 

R.5. Indemnizações 
decorrentes de 
incumprimento de prazos. 

PF M 

M.9. Verificação de 
procedimentos através de 
checklist, para evitar o 
deferimento tácito por falta 
de decisão em tempo útil.  

Foi elaborada checklist de prazos a 
respeitar para os procedimentos de 
concurso público de empreitadas. 

Mar. 2012 

Não houve qualquer 
situação em que fosse 
requerido o 
deferimento tácito 
nos processos em 
curso, no semestre 
em análise 

Não deu entrada 
qualquer pedido de 
indemnização 
decorrente de 
incumprimento de 
prazo por parte da 
UO 

A.3. Fiscalização de empreitadas de obras públicas e 
acompanhamento dos fornecimentos de bens e/ou 
serviços. 

R.6. Produtos finais de 
inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados. 

F E 
M.10. Elaborar e 
implementar plano de 
aprovação de materiais. 

Foi implementado plano para 
aprovação de materiais 

Mai. 2014 
Os produtos aplicados 
cumpriram a 
prescrição de projeto 

Processo da 
empreitada de 
ampliação da EB1 JI 
de S João da Talha 

R.7. Eventual incumprimento 
de prazos e cronogramas 
estabelecidos. 

F E 
M.11. Implementar plano de 
análise de desvios em tempo 
útil. 

O cronograma da obra foi alvo de 
acompanhamento para análise de 
desvios 

Mai. 2014 
As obras cumpriram o 
cronograma 
apresentado 

Processo da 
empreitada de 
ampliação da EB1 JI 
de S João da Talha 

 

DOME/DMOVTP – Divisão de Mobilidade, Obras Viárias e Transportes Públicos 

A.1. Promoção de estudos, informações, articulação 
e acompanhamento de ações no âmbito da 
circulação e tráfego, transportes públicos, rede 
rodoviária e ferroviária. 

R.1. Favorecimento 
decorrente da ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.1. Implementação de 
regras de rotatividade na 
nomeação do técnico 
responsável, de forma a 
evitar a apreciação 
continuada de processos de 
determinado requerente pelo 
mesmo elemento. 

Criação de notas de serviço 

dezembro de 2013 

Melhoria nos 
prazos/tempo de 
resposta ao exterior 

NS 02/DMOVTP/MS 
(E/119753/2013) 

fevereiro de 2014 
NS 01/DMOVTP/MS 
(E/22771/2014) 

R.2. Maior onerosidade 
decorrente de planeamento 
insuficiente. 

PF M 

M.2. Planear as atividades de 
forma atempada e adequada 
às necessidades, evitando o 
clima de urgências 
injustificadas que favorecem 
o recurso recorrente aos 
procedimentos excecionais. 

Implementação do Plano de 
Atividades + Plano de monitorização 
mensal 

janeiro de 2014 
Medir o desvio em 
relação ao Plano de 
Atividades 

Mapa de 
monitorização mensal 
Plano de Atividade do 
ano em curso 

M.3. Implementar plano de 
controlo de prazos de forma 
a proporcionar a tomada de 
decisão em tempo oportuno. 

Implementação de ficha de controlo 
de prazos 

janeiro de 2014 
Melhoria nos tempos 
de resposta ao 
exterior 

Ficheiro Excel 
DMOVTP_QUAR2013
_Mapa de 
Monitorização em 
\\Data\dmtp\Doc_Ad
ministrativos\Tarefas 
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A.2. Procedimentos para o fornecimento de bens e 
serviços e de empreitadas de obras públicas. 

R.3. Maior onerosidade 
decorrente de planeamento 
insuficiente. 

F M 

M.4. Planear as atividades de 
forma atempada e adequada 
às necessidades, evitando o 
clima de urgências 
injustificadas que favorecem 
o recurso recorrente aos 
procedimentos excecionais. 

Disponibilização no servidor do Plano 
de Atividades da Divisão; Registo de 
Reuniões de Divisão 

dezembro de 2013 
Medir o desvio em 
relação ao Plano de 
Atividades 

ficheiro Excel 
DMOVTP - PA 
2014_atualizaçao_ 
em 
\\data\DMTP\Plano 
de atividades; 
ficheiros word 
(02_RGeral-
DMOVTP+DDOME+Vi
ce-P_30_01_2014; 
11_Reunião Geral 
com os trabalhadores 
da Dmovtp; 15_R-
DMOVTP_17-07-
2014) em 
\\data\DMTP\Doc_Ad
ministrativos\DOCUM
ENT 

R.4. Ausência de 
imparcialidade. 

F M 

M.5. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

NA 
 (Não houve empreitadas) 

NA NA NA 

M.6. Seleção das entidades a 
convidar, para efeitos do 
ajuste direto, tendo por base 
os dados das empresas 
previamente validados pelo 
DOME (análise técnica e 
financeira das empresas). 

Utilização da Base de dados das 
empresas acreditadas 

fevereiro de 2012 NA NA 

M.7. Estabelecer cláusulas 
técnicas (gerais e especiais) 
dos Cadernos de Encargos 

NA 
 (Não houve empreitadas) 

NA NA NA 

R.5. Indemnizações 
decorrentes de 
incumprimento de prazos. 

PF M 

M.8. Verificação de 
procedimentos através de 
checklist, para evitar o 
deferimento tácito por falta 
de decisão em tempo útil. 

Utilização de ficha para controlo de 
procedimentos 

fevereiro de 2013 
Não houve 
deferimento tácito no 
período 

Ficheiro Excel Mapa 
de Controlo de 
Processos em 
\\Data\dmtp\Doc_Ad
ministrativos\EMPREI
TADAS 

A.3. Fiscalização de empreitadas de obras públicas e 
acompanhamento dos fornecimentos de bens e/ou 
serviços e execução de obras por administração 
direta. 

R.6. Produtos finais de 
inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados. 

F M 
M.9. Elaborar e implementar 
plano de aprovação de 
materiais. 

Utilização do plano da aprovação de 
materiais 

maio de 2013 
Cumprimento integral 
do plano 

Processos DOME 
Todas as obras 
executadas por 
administração direta, 
conforme arquivo da 
divisão 

A.4. Fiscalização e acompanhamento dos 
fornecimentos de bens e/ou serviços e execução de 
obras por administração direta. 

R.7. Produtos finais de 
inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados. 

F M 
M.10. Elaborar e 
implementar plano de 
aprovação de materiais. 

Utilização do plano da aprovação de 
materiais 

janeiro de 2013 
Cumprimento integral 
do plano 

Processos DOME 



Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 

Página 104 de 189 
 

 

A.5. Monitorizar a operacionalização do Contrato 
Interadministrativo com as JF. 

R.8. Aplicação de materiais e 
técnicas inadequadas. 

F M 
M.11. Ações de sensibilização 
sobre materiais e técnicas 
construtivas. 

Implementação de ficha de controlo 
de prazos 

NA NA 
Número de 
reclamações + 
relatórios técnicos 

R.9. Ineficiente validação 
física dos Contratos 
Interadministrativos 

F M 

M.12. Implementação de 
ferramentas de gestão e 
acompanhamento dos 
contratos e apuração grau de 
cumprimento do acordo 

Não foi adotada NA NA 
Grau de cumprimento 
do acordo 

A.6. Acompanhar e monitorizar as intervenções dos 
diversos operadores no solo e subsolo do espaço 
público. 

R.9. Intervenções realizadas 
pelos operadores de subsolo 
com qualidade inadequada 
[por insuficiência de meios 
para o controlo das 
intervenções]. 

MF M 
M.13. Implementação do 
Regulamento dos Operadores 
de Subsolo, em vigor. 

Aplicação do regulamento e NS 
02/DMOVTP/MS (E/119753/2013) 

março e dezembro 
de 2013  

Grau de cumprimento 
do regulamento 

Informações técnicas 
de acompanhamento 
e conclusão de cada 
operação localizadas 
em 
\\Data\dmtp\Doc_Ad
ministrativos\DOCUM
ENTOS\ANO 
2014\02_Informacoes 

 

DOME/DCEC – Divisão de Conservação de Equipamentos Coletivos 

A.1. Elaboração de projetos de reabilitação e/ou 
ampliação de edifícios. 

R.1. Favorecimento 
decorrente da ausência de 
imparcialidade. 

F M 

M.1. Prescrição de materiais 
para projeto efetuada pela 
descrição das características 
técnicas. 

Continuação da revisão da base de 
dados de condições técnicas 
especiais e ainda em curso 

01/02/2012 

Condições técnicas 
especiais dos 
seguintes projetos: 
EB1 do Zambujal - 
reformulação das IS 
EB1/JI de SAC - 
remodelação de 
cozinha 
EB1/JI de Fetais - 
bloco 2 
Refeitório Municipal – 
remodelação da 
cozinha e do AVAC 

Processos DOME  

M.2. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

As constantes do ponto 6 da NS 
E/60790/2012 

01/06/2012 sem resultados nota de serviço 

R.2. Projetos incompletos e 
ou de qualidade inadequada. 
Não inclusão de elementos 
chave na sua apresentação. 

F M 

M.3. Validação através de 
checklist dos elementos de 
projeto obrigatórios. 

Implementação de ficha de controlo 
de projeto 

12/03/2012 
Processos de 
concurso DOME/DCEC 
doa ano 2014 

Processos DOME 

M.4. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

As constantes do ponto 6 da NS 
E/60790/2012 

01/06/2012 sem resultados nota de serviço 
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A.2. Procedimentos para o fornecimento de bens e 
serviços e de empreitadas de obras públicas. 

R.3. Maior onerosidade 
decorrente de planeamento 
insuficiente. 

F M 

M.5. Planear as atividades de 
forma atempada e adequada 
às necessidades, evitando o 
clima de urgências 
injustificadas que favorecem 
o recurso recorrente aos 
procedimentos excecionais. 

Plano de atividades monitorizado 
mensalmente 

01/01/2014 sem resultados 
procedimentos 
executados extra 
planeamento 

R.4. Favorecimento 
decorrente da ausência de 
imparcialidade. 

F M 

M.6. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

As constantes do ponto 6 da NS 
E/60790/2012 

01/06/2012 

Concursos de 
empreitadas de obras 
públicas: 
EB1/JI Fernando 
Bulhões 
EB1/JI de Casainhos 
EB1 | JI de Via Rara – 
Relocalização da 
Unidade de Apoio à 
Multideficiência 
EB1 | JI de Via Rara – 
Relocalização da 
Unidade de Apoio à 
Multideficiência 

Processos DOME 

M.7. Seleção das entidades a 
convidar para efeitos do 
ajuste direto, tendo por base 
os dados das empresas 
previamente validados pelo 
DOME (análise técnica e 
financeira das empresas). 

Base de dados de empresas 
acreditadas 

01/02/2012 

0 empresas 
convidadas fora da 
base de dados num 
total de 12 
procedimentos 

Processos DOME 

R.5. Indemnizações 
decorrentes de 
incumprimento de prazos. 

PF M 

M.8. Verificação de 
procedimentos através de 
checklist, para evitar o 
deferimento tácito por falta 
de decisão em tempo útil.  

Implementação de ficha de controlo 
de procedimentos 

ND NA NA 

A.3. Fiscalização de empreitadas de obras públicas e 
acompanhamento dos fornecimentos de bens e/ou 
serviços e execução de obras por administração 
direta. 

R.6. Produtos finais de 
inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados. 

F E 
M.9. Elaborar e implementar 
plano de aprovação de 
materiais. 

Implementação do Plano de 
Aprovação de Materiais 

01/02/2012 
Análise dos materiais 
aplicados em obra 

Processos DOME 

A.4. Controlar a operacionalização do Protocolo de 
Delegação de Competências com as JF. 

R.7. Aplicação de materiais e 
técnicas inadequadas. 

F E 

M.10. Implementar maior 
fiscalização e promover ações 
de sensibilização sobre 
materiais e técnicas 
construtivas. 

Acordo de execução 30/04/2014 
Formulários de 
execução 

NA 
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DOME/UEN – Unidade de Energia 

A.1. Elaboração de projetos de iluminação em 
espaços públicos e de instalações elétricas e ITED 
em empreendimentos municipais. 

R.1. Ausência de 
imparcialidade. 

F M 

M.1. Prescrição de materiais 
para projeto efetuada pela 
descrição das características 
técnicas. 

Continuação da atualização da base 
de dados de condições técnicas 
especiais (em curso) 

01.02.2012 Condições Técnicas 
Especiais do Projeto 
de Inst. Eléctr. E ITED 
das Instalações para a 
Polícia Municipal 

Processo DOME 

M.2. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

As constantes do ponto 6 da Nota de 
Serviço Nº 02/DOME/AP - 
E/60790/2012 

01.06.2012 Sem resultados Nota de Serviço 

R.2. Projetos incompletos e 
ou de qualidade inadequada. 
Não inclusão de elementos 
chave na sua apresentação. 

F M 

M.3. Validação através de 
checklist dos elementos de 
projeto obrigatórios. 

Implementação da ficha de controlo 
de projeto 

2º semestre 
2012 

Sem resultados Nota de Serviço 

M.4. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

As constantes do ponto 6 da Nota de 
Serviço Nº 02/DOME/AP - 
E/60790/2012 

01.06.2012 Sem resultados Nota de Serviço 

A.2. Procedimentos para o fornecimento de bens e 
serviços e de empreitadas de obras públicas. 

R.3. Maior onerosidade 
decorrente de planeamento 
insuficiente ou inexistente. 

F M 

M.5. Planear as atividades de 
forma atempada e adequada 
às necessidades, evitando o 
clima de urgências 
injustificadas que favorecem 
o recurso recorrente aos 
procedimentos excecionais. 

As constantes do ponto 6 da Nota de 
Serviço Nº 02/DOME/AP - 
E/60790/2012 

01.06.2012 Sem resultados Nota de Serviço 

R.4. Ausência de 
imparcialidade. 

F M 

M.6. Definição do modo de 
seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, 
garantindo a rotatividade dos 
seus membros. 

As constantes do ponto 6 da Nota de 
Serviço Nº 02/DOME/AP - 
E/60790/2012 

01.06.2012 Sem resultados Nota de Serviço 

M.7. Seleção das entidades a 
convidar, para efeitos do 
ajuste direto, tendo por base 
os dados das empresas 
previamente validados pelo 
DOME (análise técnica e 
financeira das empresas). 

Atualização da base de dados de 
empresas credenciadas 

2º semestre  
2012 

Nenhuma empresa 
convidada fora da 
base de dados 

NA 

R.5. Indemnizações 
decorrentes de 
incumprimento de prazos. 

PF M 

M.8. Verificação de 
procedimentos através de 
checklist, para evitar o 
deferimento tácito por falta 
de decisão em tempo útil.  

Implementação de Ficha de Controlo 
de Procedimentos 

ND NA NA 

A.3. Fiscalização de empreitadas de obras públicas e 
acompanhamento dos fornecimentos de bens e/ou 
serviços e execução de obras por administração 
direta. 

R.6. Produtos finais de 
inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados. 

F E 
M.9. Elaborar e implementar 
plano de aprovação de 
materiais. 

Implementação do Plano de 
Aprovação de Materiais 

01/02/2012 Análise dos materiais 
aplicados em obra 

Processos DOME 
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A.4. Controlar o Contrato de Concessão de 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 
com a EDP. 

R.8. Incumprimento das 
cláusulas contratuais por 
parte da concessionária, por 
insuficiência de meios para o 
controlo de execução do 
mesmo. 

F E 

M.11. Implementar reuniões 
periódicas com a EDP 
sensibilizando e insistindo 
junto daquela entidade para 
o fornecimento da 
informação necessária. 

Agendamento periódico de reuniões 
com a EDP.  Realização de 4 Vistorias 
Noturnas Mensais visando a análise 
do funcionamento da rede de I.P. do 
concelho de Loures 

2º semestre  
2012 

Reuniões em 
15.01.2014; 
22.01.2014; 
24.01.2014; 
07.04.2014; 
11.04.2014; 
23.05.2014; 
26.05.2014; 
29.05.2014; 
09.07.2014; 
24.07.2014; 
29.07.2014; 
30.09.2014; 
09.10.2014;15.10.201
4; 
29.10.2014;19.11.201
4; 27.11.2014; 
15.12.2014 

Ofício S/1454 de 
14.01.2014. Atas de 
Reuniões. Respostas a 
Reclamações de 
Juntas de Freguesia e 
Munícipes 
nomeadamente no 
Portal A Minha Rua 
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DE – Departamento de Educação 

 

DE/DASE – Divisão de Ação Social Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Gestão do SAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1. Incumprimento de 
obrigações do caderno de 
encargos referente ao 
fornecimento de refeições e 
lanches a alunos, refeições a 
adultos, refeições de 
piqueniques e  Kits 
descartáveis 

F E 

M1. Monitorizar os serviços 
prestados pela empresa 
adjudicatária 

Visitas técnicas das Técnicas de 
Agrupamento aos refeitórios 
escolares, inclusive com a empresa 
de restauração. Visitas do Instituto 
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 

medida definida 
desde 2009, mas a 
partir de Abril 2014 
com a criação das 
Técnicas  
Agrupamento 
efetivado pelas 
mesmas 

Maior rigor no 
acompanhamento, 
supervisão e vistoria 
 ao funcionamento 
dos refeitórios, por 
forma a garantir o 
cumprimento do 
estipulado no caderno 
de encargos 

Registos diários das 
visitas, ocorrências e 
soluções e registo de 
reuniões com a 
empresa de 
restauração (Técnicas 
de Agrupamento) 

M2.Aplicar medidas 
corretivas conducentes à 
regularização imediata das 
desconformidades 

Realização de reuniões mensais e de 
emergência no sentido de garantir a 
análise e resolução efetiva das 
irregularidades detetadas 

medida definida 
desde 2009, mas a 
partir de Abril 2014 
com a criação das 
Técnicas  
Agrupamento, 
efetivado pelas 
mesmas 

Maior rigor no 
acompanhamento, 
supervisão e vistoria 
 ao funcionamento 
dos refeitórios, por 
forma a garantir o 
cumprimento do 
estipulado no caderno 
de encargos 

Registos diários das 
visitas, ocorrências e 
soluções e registo de 
reuniões com a 
empresa de 
restauração (Técnicas 
de Agrupamento) 
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A.1. Gestão do SAF (cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2. Existência de 
irregularidades na faturação 

F E 

M3. Acompanhamento 
rigoroso na introdução das 
candidaturas na aplicação. 
Confirmação por parte do 
agrupamento de escolas na 
encomenda de refeições. 
Maior rigor nos critérios de 
autorização no usufruto das 
refeições. Controlo atempado 
por parte dos agrupamentos 
de escolas da assiduidade das 
crianças e alunos 

Maior rigor na verificação das 
candidaturas inseridas pelos 
Agrupamentos de Escolas, nas 
encomendas por escola e nas 
questões de assiduidade. 
elaborando-se processos de débitos 
e créditos, devidamente 
fundamentados e 
documentados/confirmados ao 
abrigo das Normas do SAF, sendo os 
mesmos alvo de despachos 
superiores para aplicação de 
procedimentos.   

medida adotada 
 com novos 
 procedimentos 
desde setembro  
2014 (articulação 
com as T.A no que 
respeita aos 
contactos diários 
com os 
agrupamentos) 

Maior rigor no 
acompanhamento, 
supervisão e vistoria 
 das candidaturas do 
SAF ( conformidade 
com as Normas SAF 
aprovadas em 
Reunião de Câmara) 

Registo informático 
de candidaturas 
validadas, 
devidamente 
documentadas, com 
identificação de 
quem validou. 
Registo informático 
de cada ação nominal 
por operador que 
permite a verificação 
dos movimentos 
efetuados na 
aplicação informática.  
Obrigatoriedade de 
digitalização de todos 
os documentos que 
compõem a 
candidatura ao SAF, 
nomeadamente a 
declaração de escalão 
de abono do aluno no 
Ano letivo a decorrer, 
assim como a 
Inscrição na Aplicação 
Informática de cada 
movimento efetuado 
nas contas correntes 
(débitos e créditos) 
do nº de gesdoc dos 
processos internos 
devidamente 
fundamentados e 
autorizados 
superiormente por 
delegação de 
competências 
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A.1. Gestão do SAF (cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3. Existência de dívidas por 
parte das famílias 
(comparticipações familiares 
mensais ao SAF) 

F E 

M4. Estreitar uma relação 
entre a Autarquia e as 
famílias e mesmos com os 
agrupamentos de escola, 
numa análise social, 
detetando-se fragilidades 
existentes, com propostas 
concretas a definir para 
minimizar dívidas 

Criação de procedimentos de 
interligação com as recém-criadas 
Equipas Multidisciplinares da 
Autarquia a funcionar nos 
Agrupamentos, com entidades 
exteriores de âmbito social e com as 
próprias famílias, no sentido de uma 
análise social e acompanhamento de 
medidas a implementar 

reformulação da 
medida 
 a implementar ano 
letivo 2014/2015 

Maior rigor na 
elaboração e 
fundamentação dos 
pressupostos que 
levam à tomada de 
decisão superior, 
tendo em conta os 
requisitos 
estabelecidos nas 
Normas SAF. 

Processos elaborados 
e fundamentados, 
mediante 
atendimentos 
individuais, relatórios 
 sociais e/ou 
requerimentos 
enviados pelos 
encarregados de 
educação de crianças 
/ alunos, munícipes 
do Concelho de 
Loures, devidamente 
autorizados 
superiormente por 
delegação de 
competências 

R4. Utilização indevida das 
verbas atribuídas pelo 
Município para apoio ao SAF 

PF M 

M5. Exigência no envio por 
parte dos beneficiários 
desses apoios, de 
comprovativos da aplicação 
da verba atribuída 

Obrigatoriedade de apresentação de 
relatório ou documentos 
comprovativos da utilização do apoio 
atribuído pela Câmara 

reformulação da 
medida 
 a implementar ano 
letivo 2014/2015 

Maior rigor na 
instrução de 
processos e 
transparência na 
utilização dos 
subsídios aprovados 
em Reunião de 
Câmara. 

Validação dos 
documentos 
comprovativos da 
aplicação da verba 
atribuída pela 
Autarquia, em 
documento próprio 

R5. Não atribuição ou 
utilização indevida das verbas 
transferidas para os 
agrupamentos de escolas, 
referentes aos subsídios de 
Auxílios Económicos 
destinados a alunos do 1º 
ciclo do ensino básico 

PF M 

M6.Exigência de 
comprovativos da atribuição 
das verbas às famílias dos 
alunos apoiados ou do 
material adquirido e 
atribuído destinado a esses 
mesmos alunos no valor da 
verba correspondente 

Obrigatoriedade de apresentação de 
relatório ou documentos 
comprovativos da  utilização do 
apoio atribuído pela Câmara 

reformulação da 
medida 
 a implementar ano 
letivo 2014/2015 

Maior rigor na 
elaboração de 
processos e 
transparência na 
utilização dos 
subsídios aprovados 
em Reunião de 
Câmara, garantindo a 
devida aplicabilidade 
da verba a que se 
destina. 

Validação dos 
documentos 
comprovativos da 
aplicação da verba 
atribuída pela 
Autarquia, em 
documento próprio, 
emitido pela Câmara, 
para assinatura do(a) 
encarregado(a) de 
educação 

R6. Ausência de 
imparcialidade ou atribuição 
indevida de subsídios a 
entidades (apoio a materiais, 
equipamento ou despesas de 
funcionamento) 

PF M 

M7. Acautelar a definição de 
critérios de atribuição de 
subsídios, com recurso a 
diplomas legais ou 
regulamentos ou justificação 
inequívoca da necessidade de 
atribuição do benefício 

Definição de critérios de atribuição 
 de subsídios 

Medida a 
implementar ano 
letivo 2014/2015 

Maior rigor na 
elaboração de 
processos e 
transparência na 
utilização dos 
subsídios aprovados 
em Reunião de 
Câmara, garantindo a 
devida aplicabilidade 
da verba a que se 
destina. 

 Propostas 
devidamente 
fundamentadas e 
 autorizados 
superiormente por 
delegação de 
 competências 
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A.1. Gestão do SAF (cont) 
 
 

R7. Incumprimento de 
cláusulas do Protocolo de 
Colaboração SAF com 
entidades parceiras 

PF M 
M8. Monitorizar o 
cumprimento das obrigações 
dos Parceiros 

Visitas técnicas de acompanhamento 
e monotorização das obrigações dos 
Parceiros 

medida 
implementada 
 ano letivo 
2014/2015 em 
articulação com as 
Técnicas de 
Agrupamento 

Maior rigor no 
acompanhamento, 
supervisão e vistoria 
 ao funcionamento 
dos vários serviços no 
âmbito do SAF, por 
forma a garantir o 
cumprimento do 
estipulado nos 
Protocolos de 
Colaboração 

Registos diários das 
visitas, ocorrências e 
soluções e registo de 
reuniões com os 
parceiros (Técnicas 
de agrupamento) 

A.2. Gestão dos Transportes Escolares 

R8. Utilização inadequada de 
subsídios atribuídos pelo 
Município às J.F. no âmbito 
dos apoios aos alunos a 
estudar fora do Concelho 

PF M 

M9. Reforço dos mecanismos 
de controlo da aplicação das 
verbas considerando os fins 
para que foram atribuídas 
através de comprovação 
documental 

Obrigatoriedade das Juntas de 
Freguesia procederem à 
apresentação por trimestre das 
listagens devidamente assinadas pelo 
encarregado de educação ou aluno, 
conforme comprovativo de 
levantamento do subsídio 
(procedimento inscrito no Plano de 
Transportes Escolares). 

Reforço do ponto 
de vista da sua 
operacionalização 
a partir do ano 
letivo 2014/2015 

Maior rigor na 
instrução de 
processos e 
transparência na 
utilização dos 
subsídios aprovados 
em Reunião de 
Câmara. 

Mapas mensais 
enviados pela 
C.M.Loures às Juntas 
de Freguesia, que são 
assinados e validados 
pelos 
utentes/beneficiários 
do apoio e remetidos 
novamente aos 
serviços da DASE. 

R9. Utilização inadequada 
dos apoios atribuídos pelo 
Município aos alunos, por 
parte dos agrupamentos de 
escolas e demais escolas 
parceiras no âmbito das 
vinhetas de passe 

PF M 

M10. Reforço dos 
mecanismos de controlo da 
utilização dos apoios pelos 
alunos através de 
comprovação documental 

Obrigatoriedade de apresentação de 
relatório ou documento 
comprovativo da utilização do apoio 
atribuído pela Câmara e 
confrontação destes documentos 
com os mapas emitidos pelas 
empresas transportadoras. 

Reforço do ponto 
de vista da sua 
operacionalização 
a partir do ano 
letivo 2014/2015 

Reforço do 
Acompanhamento e 
supervisão do 
funcionamento dos 
transportes escolares 
por forma a garantir a 
qualidade e eficácia 
do serviço prestado. 

Mapas mensais 
enviados pela 
C.M.Loures às 
Escolas/Agrupamento
s Escolares, que são 
assinados e validados 
pelos 
utentes/beneficiários 
do apoio e remetidos 
novamente aos 
serviços da DASE. 
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R10. Utilização inadequada 
dos apoios atribuídos pelo 
Município aos alunos em 
circuitos especiais por parte 
dos agrupamentos de escolas  

PF M 

M11. Reforço dos 
mecanismos de controlo da 
utilização dos apoios pelos 
alunos através de 
comprovação documental e 
física (no terreno) 

Obrigatoriedade de apresentação de 
relatório ou documento 
comprovativo da utilização do apoio 
atribuído pela Câmara e 
confrontação destes documentos 
com os mapas emitidos pelas 
empresas transportadoras. 

Reforço do ponto 
de vista da sua 
operacionalização 
a partir do ano 
letivo 2014/2015 

Reforço do 
Acompanhamento e 
supervisão do 
funcionamento dos 
transportes escolares 
por forma a garantir a 
qualidade e eficácia 
do serviço prestado. 

Mapas mensais 
enviados pela 
C.M.Loures e 
emitidos pela 
Aplicação Informática 
com identificação dos 
alunos com direito a 
Circuito Especial, 
mapas mensais 
emitidos pelos 
Agrupamentos 
Escolares e Faturação 
emitida pela Empresa 
Transportadora com 
identificação dos 
circuitos e número de 
alunos transportados. 

 

DE/DPEGRE – Divisão de Planeamento da Educação e Gestão da Rede Escolar 

A.1. Promover o planeamento da rede escolar.  
R.1. Elaborar planeamento 
desajustado das necessidades 
da rede educativa. 

PF R 

M.1. Reunir e tratar a 
informação técnica da área 
da educação e gestão da rede 
escolar e do pessoal não 
docente. 

M.1.1. Sempre que se verificou a 
existência de informação técnica na 
área da educação ou outras 
pertinentes para ao serviço, foi feita 
a divulgação pelos colaboradores; 
M.1.2. Atualização de informação 
estatísticas sobre a demografia 
escolar 
M.1.3. Atualização/Revisão da Carta 
Educativa 
M.1.4. Permanente atualização do 
"mapa de pessoal não docente" sob 
competência municipal 

M.1.1. Anterior 
2010 
M.1.2. Anterior 
2010 
M.1.3. Iniciado 
2011 
M.1.4. Anterior 
2010 

Planeamento ajustado 

M.1.1. Divulgação de 
legislação e 
informação diversa; 
M.1.2. Aplicação de 
Inquérito e 
informatização em 
base de dados;  
M.1.3. Documentos 
de trabalho e 
informações sobre 
Censos 2011 e 
previsões 
demográficas 
PDM/2026 (E/71670);  
M.1.4. Ficheiros 
sobre Pessoal Não 
Docente e 
documentos (vários 
Gesdoc sobre 
aposentações, 
mobilidades, licenças, 
etc); 
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A.2. Identificação de necessidades de conservação e 
manutenção nos equipamentos escolares 

R.2. Não assegurar 
atempadamente a execução 
das intervenções necessárias 
à manutenção das boas 
condições do parque escolar. 

F M 

M.2. Planear e efetuar visitas 
de periodicidade regular às 
instalações das unidades 
educativas do Município. 

M.2.1 Realização de visitas periódicas 
às unidades educativas (objetivo 
inscrito no QUAR2013/2014); 
 
Nota - Abril 2014 - Constituição de 
Técnicas de Agrupamento de Escolas 
(Despacho 82/2014 da Sr.ª V.MEC 
E/54445) 

Anterior 2010 

Melhor 
acompanhamento por 
parte do serviço às 
condições de 
funcionamento do 
parque escolar; 
Rápido 
encaminhamento dos 
assuntos/anomalias 
para resolução junto 
do(s) serviço(s) 
competente(s); 

Informações e mails 
produzidas pelos 
técnicos. Base de 
dados com registos 
de ocorrências e 
resolução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3. Assegurar a gestão da rede escolar (edifícios e 
recursos materiais e humanos necessários ao seu 
bom funcionamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.3. Insuficiência ou 
existência desconforme de 
mobiliário, material didático, 
informático ou de apoio 

F M 

M.3. Proceder/atualizar 
levantamentos com 
regularidade e compará-los 
com os requisitos normativos 
de apetrechamento. 

Realização de visitas periódicas às 
unidades educativas. 

Anterior 2010 
Conhecimento das 
necessidades 

Informações 
produzidas pelos 
técnicos 

M.4. Efetuar uma 
caracterização adequada, 
objetiva e manter os 
referenciais técnicos 
homologados pelo Ministério 
da Educação e Ciência nos 
programas de concurso de 
aquisição. 

Recolha prévia de informações e 
aconselhamento dos serviços; 
Informações elaboradas com 
caraterísticas técnicas. 

Anterior 2010 

Aquisição de 
equipamento 
adequado às 
necessidades 

Informações 
produzidas pelos 
técnicos (exemplos 
Gesdoc E/47692; 
E/75555) 

R.4. Controlo inadequado dos 
processos de aquisição de 
bens e serviços 

PF R 

M.5. Manter atualizada a 
informação sobre processos 
de aquisição de bens e 
serviços (fornecedores, 
custos, prazos de entrega) 

Atualização permanente do mapa de 
controlo. 

2011 
Melhorou o 
acompanhamento 
sobre os processos 

Ficheiro 

M.6. Acompanhamento, 
avaliação qualitativa e 
quantitativa dos bens 
adquiridos.  

Acompanhamento dos processos em 
curso. 

Anterior 2010 
Realizada verificação 
física dos bens 
adquiridos 

Informações 
produzidas pelos 
técnicos 

M.7. Monitorização dos 
contratos de prestação de 
serviços de média/longa 
duração 

Elaboração de relatórios periódicos 
sobre os contratos. 

2011 

Maior controlo na 
prestação do serviço e 
no tempo de resposta; 
Avaliação do contrato 
e ponderação de 
ajustamentos. 

Informações e 
relatórios produzidas 
pelos técnicos 
(Gesdoc E/26055); 
mensagens 
eletrónicas 
enviadas/recebidas 
entre o serviço e a 
empresa prestadora 
do serviço. 
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A.3. Assegurar a gestão da rede escolar (edifícios e 
recursos materiais e humanos necessários ao seu 
bom funcionamento). (cont) 

R.5. Ausência de 
imparcialidade ou atribuição 
indevida de subsídios a 
entidades (apoio para 
material, equipamentos ou 
despesas de funcionamento). 

PF R 

M.8. Acautelar a definição de 
critérios de atribuição de 
subsídio, com recurso a 
diplomas legais ou 
regulamentos, ou justificação 
inequívoca da necessidade de 
atribuição do benefício. 

Adoção de critérios/justificação para 
atribuição de benefícios (subsídios). 

Anterior 2010 
Clareza nos motivos 
de atribuição de 
benefícios (subsídios). 

Propostas dos 
técnicos (Gesdoc 
E/35302) 

R.6. Não aplicação ou 
aplicação indevida de 
subsídio por parte dos 
beneficiários. 

PF R 

M.9. Requerer junto dos 
beneficiários a apresentação 
de relatório ou documento 
comprovativo da aplicação da 
verba atribuída. 

Foram solicitados comprovativos da 
despesa e/ou aplicação da verba 

2010 
Controlo na aplicação 
do benefício (subsídio) 

Relatório elaborado 
pelos técnicos 
(E/23101; E/98113) 

R.7. Distribuição 
desadequada ou insuficiente 
do pessoal não docente  

PF R 

M.10. Exercer uma gestão de 
proximidade em estreita 
articulação com os 
Agrupamentos de Escola 

Realização de reuniões e contactos 
para articulação 

Anterior 2010 
Gestão adequada dos 
recursos humanos 

Reuniões realizadas; 
Mobilidades internas 
e admissões 
concretizadas 

M.11. Apresentar critérios 
objetivos para fundamentar 
decisões de afetação do 
pessoal não docente 

Adoção de justificação para as 
mobilidades 

Anterior 2010 
Gestão adequada dos 
recursos humanos 

Informações e 
propostas dos 
técnicos (E/122364; 
E/53962) 

 

DE/UDCE – Unidade de Desenvolvimento Curricular Educativo 

A.1. Gestão do Apoio visando a prossecução das 
Atividades de Enriquecimento Curricular. 

R.1. Utilização indevida dos 
apoios financeiros 
transferidos. 

F M 

M.1. Celebração de 
Protocolos. 

Celebrados 13 Acordos com 13 
Agrupamentos de Escolas e 35 
parceiros (Assoc. Pais e IPSS) 

20.10.2014 
Cumprimento 
obrigações 

Análise de inquéritos 
de satisfação aos 
clientes E/67064/14 

M.2. Acompanhamento e 
sancionamento das 
atividades desenvolvidas 
pelos parceiros, incluindo a 
análise dos relatórios de 
atividade e contas 
apresentados pelos mesmos. 

Reuniões de acompanhamento, 
análise documental de relatórios de 
atividade e informações em caso de 
desconformidade 

15.09.2014 

Verificação do 
cumprimento das 
obrigações 
Entrega de 
comprovativos de 
despesa pelos 
parceiros 

Relatório avaliação 
aec 2013/14 e 
planeamento 14/15- 
E/80561/14 e análise 
de comprovativos 
E/104620/14 
Relatório de 
execução financeira 
E/107326/2014 

A.2. Fomentar Projetos Socioeducativos. 
R.2. Utilização indevida dos 
apoios financeiros e logísticos 
atribuídos. 

F M 
M.3. Executar o Regulamento 
Municipal de Apoio aos 
Projetos Socioeducativos. 

Receção, análise e apoio - 13/14 -23 
projetos  

01.01.2014 
Apoios financeiros 
13/14 

Análise de relatórios 
de execução 13/14 - 
E/107352/14  
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DATM – Departamento de Ambiente e Transportes Municipais 

 

DATM/DEVFDR – Divisão de Espaços Verdes, Florestação e Desenvolvimento Rural 

A.1. Manutenção e conservação dos espaços verdes 
municipais. 

R.1. Inadequada manutenção 
e conservação dos espaços 
verdes municipais. 

PF M 

M.1. Acompanhamento, 
supervisão e monitorização 
dos trabalhos e atividades 
desenvolvidas.                                                

Acompanhamento da equipa 
operacional por técnico superior, 
com realização de reunião semanal 
de planificação dos trabalhos a 
executar. Existência em permanência 
de equipa operacional para 
manutenção e limpeza dos espaços 
verdes do PUSIA (1out2014). Análise 
de reclamações. 

jan.2012/out.2014 

Manutenção e 
conservação 
adequada dos 
espaços verdes. 
Redução de consumo 
de água de rega. 

Redução do número 
de reclamações sobre 
manutenção de 
espaços verdes. 
Faturação de água 
com valor mais baixo.  

R.2. Utilização indevida de 
ferramentas e/ou 
equipamentos, materiais e 
outros consumíveis. 

PF M 

M.2. Implementação de 
medidas de controlo regular 
do património.  

Supervisão por técnico superior jan.2012 
Melhoria na gestão de 
stocks. 

Redução de períodos 
com equipamentos 
inoperacionais 

M.3. Desenvolvimento de um 
sistema de gestão de stocks. 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 

R.3. Uso inadequado de 
ferramentas e/ou 
equipamentos. 

PF M 

M.4. Formação.                                                  
Solicitada inclusão da formação no 
âmbito do Programa de Formação 
Municipal 2014. Não disponibilizada. 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

M.5. Elaboração e difusão de 
fichas de utilização e 
manutenção das ferramentas 
utilizadas. 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 

R.4. Incumprimento das 
obrigações contratuais por 
parte dos prestadores de 
serviços. 

PF M 

M.6. Verificação regular das 
condições de prestação de 
serviços e aplicação de 
sanções por incumprimento. 

Não se aplica, por inexistência de 
contratos de prestação de serviços 
de manutenção de espaços verdes 
em 2014. 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 
 
 
A.2. Gestão e dinamização dos espaços verdes 
municipais. 
 
 
 

R.5. Prestação de informação 
inadequada ou incorreta aos 
utilizadores/utentes dos 
espaços verdes municipais. 

PF R 

M.7. Formação. 
Solicitada inclusão da formação no 
âmbito do Programa de Formação 
Municipal 2014. Não disponibilizada. 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

M.8. Elaboração de Manual 
de Procedimentos Internos. 

Em elaboração Em elaboração Em elaboração Em elaboração 
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A.2. Gestão e dinamização dos espaços verdes 
municipais. (cont) 

R.6. Ausência de 
imparcialidade na reserva de 
espaços para a realização de 
eventos. 

PF R 

M.9. Acompanhamento, 
supervisão e monitorização 
dos trabalhos e atividades 
desenvolvidas.                                                

Supervisão por técnico superior.  jan/12 

Melhoria na gestão de 
reservas de grandes 
grupos em simultâneo 
no PMCM. 

Aumento do número 
de reservas no 
PMCM.  

M.10. Elaboração e difusão 
de regulamentos e 
normativos para a utilização 
de espaços verdes 
municipais.  

Elaboração de folheto informativo 
sobre o PMCM 

2014 

Divulgação ao público 
mais eficiente. Maior 
transparência no 
processo. 

Atualização e 
reimpressão dos 
folhetos de 2013. 

M.11. Segregação de 
funções. 

Segregação de funções jan/13 

Melhoria na gestão de 
reservas. Maior 
transparência no 
processo. 

Registo Gesdoc 

R.7. Não arrecadação de 
receita ou arrecadação de 
receita (proveniente de 
aluguer dos equipamentos 
desportivos) em 
desconformidade com os 
Regulamentos em vigor. 

PF M 

M.12. Acompanhamento, 
supervisão e monitorização 
dos trabalhos e atividades 
desenvolvidas.                                                

Supervisão por técnico superior.  jan/12 

Melhoria no controlo 
da receita 
proveniente do 
aluguer de 
equipamentos 
desportivos 

Recapitulativo mensal 
de receitas 

M.13. Adoção de sistema de 
cobrança informatizado. 

Programa informático de venda 
elaborado e testado. Formação a 
trabalhadores. Em fase de 
implementação. 

Em fase de 
implementação. 

Em fase de 
implementação. 

Em fase de 
implementação. 

M.14. Elaboração de mapa 
mensal. 

Mapa Mensal jan/12 
Controlo de venda de 
senhas para uso de 
equipamentos 

Mapa mensal 
validado pelo DATM e 
DGF 

M.15. Divulgação das 
consequências do não 
cumprimento das obrigações 
legais. 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 

R.8. Aceitação de ofertas 
e/ou gratificações no 
exercício das funções. 

PF R 

M.16. Elaboração de Manual 
de Procedimentos. 

Em elaboração. Em elaboração. Em elaboração. Em elaboração. 

M.17. Divulgação das 
consequências do não 
cumprimento das obrigações 
legais. 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 

 
 
 
 
 
 
 
A.3. Elaborar e acompanhar o Acordo de Execução 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.9. Centralização de toda a 
informação num único 
Técnico e num único 
repositório de informação. 

PF M 

M.18. Criação de sistema de 
verificação/confirmação dos 
dados nas várias fases dos 
projetos e respetivos 
intervenientes, internos e 
externos. 

Duplicação da informação em 
AutocCad, ArcGis e Excel em função 
do tipo de dados. 

mai.2013 
Executado por uma 
equipa 
multidisciplinar 

base de dados e 
cartografia 

 
 
 
R.10 Contabilizar 
incorretamente as áreas dos 
espaços verdes municipais a 
descentralizar. 
 
 
 

 
 
 
 
PF 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
M 
 
 
 
 
 

M.19. Criação de linguagem 
única para comunicação 
entre todas as entidades 
intervenientes, internas ou 
externas à Autarquia. 

Integração no Acordo de Execução 
de procedimentos para aditamentos 
de espaços verdes e incluindo 
tabelas identificativas dos espaços e 
respetivas bases cartográficas. 
Elaborada proposta metodológica 
com DPGU e DOME.  

abr.2014 

Acordo de Execução 
outorgado entre as 
partes com devido 
acompanhamento e 
monitorização 
técnica. 
Uniformização de 
procedimentos. 

Acordo de 
Execução/Proposta 
Técnica 
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A.3. Elaborar e acompanhar o Acordo de Execução 
(cont) 

R.10 Contabilizar 
incorretamente as áreas dos 
espaços verdes municipais a 
descentralizar. (cont) 

 
 
PF 

 
 
M 

M.20. Identificação clara e 
inequívoca dos espaços e 
responsabilidades das 
entidades intervenientes, 
internas e externas. 

Manutenção do cadastro dos 
espaços verdes e da cartografia 
associada 

mai.2013 
Executado por uma 
equipa 
multidisciplinar 

BD e cartografia 

R.11 Descentralização não 
efetiva por omissão de 
procedimento que envolva 
parecer vinculativo de um 
dos intervenientes do 
processo. 

PF M 

M.21. Cumprimento de todas 
as fases inerentes ao 
processo com participação de 
todos os intervenientes. 

Acompanhamento de vistorias e 
elaboração de auto de entrega. 
Efetuado por técnico superior 

jan.2014 
Aditamento efetivo de 
espaços ao abrigo do 
Acordo de execução 

Novos espaços verdes 
públicos mantidos por 
Juntas e Uniões de 
Freguesias 

A.4. Proceder a análises e pareceres sobre 
ocorrências de índole ambiental. 

R.12 Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.22. Divulgação das 
consequências do não 
cumprimento das obrigações 
legais. 

Ofícios a Juntas e Uniões de 
Freguesia e a proprietários de 
terrenos alvo de análise 

jan.2014 
Resolução de 
ocorrências 

Verificação no 
terreno 

M.23. Elaboração de Manual 
de Procedimentos. 

Elaborados procedimentos de 
encaminhamento para os diferentes 
técnicos em função do tipo de 
reclamação 

jan. 2013 

Redução dos tempos 
de emissão de 
parecer. Melhoria na 
eficiência 
administrativa. 

maior número de 
pareceres e ofícios 
emitidos 

M.24. Implementação de 
sistema informático de 
controlo de 
reclamações/informações de 
ocorrências ambientais. 

Elaborado sistema informático para 
monitorização de problemas 
associados ao escaravelho da 
palmeira 

fev.2012 

Conhecimento da 
dispersão da praga no 
concelho e das 
intervenções do 
Município. 

BD 

A.5. Promoção e implementação de estratégias e 
iniciativas locais de desenvolvimento. 

R.13 Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 
M.25. Implementação de 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho. 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 

A.6. Elaboração de candidaturas a Programas 
Comunitários de Financiamento/Projetos de 
Desenvolvimento. 

R.14 Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.26. Tomada de decisão 
suportada com registo 
documental e devidamente 
fundamentada. 

Candidatura PRODER 2014 
Aguarda resposta do 
Mecanismo 
Financiador 

Registo Gesdoc 

 

DATM/DTM – Divisão de Transportes Municipais 

 
 
 
 
 
A.1. Afetação de viaturas e máquinas municipais. 
 
 
 
 

R.1. Afetação desadequada 
de viaturas e máquinas. 

MF E 
M.1. Maior controle nas 
listagens de afetação de 
viaturas e máquinas. 

Conferência periódica de listagem de 
afetação de viaturas e 
equipamentos. 

fev/11 
Diminuição de 
Utilizações indevidas 
de viaturas. 

Redução do número 
de denúncias de 
utilizações indevidas 
de viaturas 

R.2. Aumento de custos pela 
utilização indevida de Cartões 
Galp Frota e Via Verde. 

F M 

M.2. Implementação de 
mecanismos de controlo e 
validação de todos os 
movimentos gerados com os 
referidos cartões. 

Controlo pela DTM e subunidade 
geradora, caso a caso, de todos os 
movimentos gerados com cartão 
Galp Frota e Via Verde. 

fev/11 

Não se registaram 
utilizações indevidas 
da Via Verde e do 
Cartão Galp Frota 

Compatibilidade 
entre a requisição de 
transporte com os 
percursos das 
viaturas e respetivos 
consumos 
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A.1. Afetação de viaturas e máquinas municipais. 
(cont) 

R.3. Extravio de documentos 
e equipamentos ou sua 
inutilização. 

MF E 

M.3. Intensificar a verificação 
do cumprimento das regras 
de manuseamento e 
utilização dos documentos e 
equipamentos. 

Ações regulares de verificação do 
cumprimento das regras de 
manuseamento e utilização dos 
documentos e equipamentos. 

mai/11 
Não se detetaram 
extravios 

Inexistência coimas 
por falta de 
documentação 

R.4. Utilização indevida das 
viaturas. 

MF M 

M.4. Incrementar o controlo 
na utilização de viaturas de 
modo a instituir confirmações 
aleatórias. 

Controlo, caso a caso, das viagens 
suspeitas. 

fev/11 
Diminuição de 
Utilizações indevidas 
de viaturas 

Redução do número 
de denúncias de 
utilizações indevidas 
de viaturas 

R.5. Consumos excessivos de 
combustível nas viaturas. 

MF M 
M.5. Intensificar a verificação 
das listagens dos consumos 
médios. 

Controlo, caso a caso, dos consumos. fev/11 Consumos normais  
Não se detetaram 
abastecimentos 
excessivos  

A.2. Cedência de viaturas e máquinas municipais a 
entidades externas à C.M.loures. 

R.6. Falta de imparcialidade 
na afetação de viaturas e 
máquinas. 

MF M 

M.6. Maior controle na 
verificação das listagens de 
afetação de viaturas e 
máquinas. 

Conferência periódica de listagem de 
afetação de viaturas e 
equipamentos. 

fev/11 
Diminuição de 
Utilizações indevidas 
de viaturas 

Redução do número 
de denúncias de 
utilizações indevidas 
de viaturas 

R.2. Aumento de custos pela 
utilização indevida de Cartões 
Galp Frota e Via Verde. 

F M 

M.2. Implementação de 
mecanismos de controlo e 
validação de todos os 
movimentos gerados com os 
referidos cartões. 

Controlo pela DTM e subunidade 
geradora, caso a caso, de todos os 
movimentos gerados com cartão 
Galp Frota e Via Verde. 

fev/11 

Não se registaram 
utilizações indevidas 
da Via Verde e do 
Cartão Galp Frota 

Compatibilidade 
entre a requisição de 
transporte com os 
percursos das 
viaturas e respetivos 
consumos 

R.4. Utilização indevida das 
viaturas. 

MF M 

M.4. Incrementar o controlo 
na utilização de viaturas de 
modo a instituir confirmações 
aleatórias. 

Controlo, caso a caso, das viagens 
suspeitas. 

fev/11 
Diminuição de 
Utilizações indevidas 
de viaturas 

Redução do número 
de denúncias de 
utilizações indevidas 
de viaturas 

A.3. Abertura e encerramento de serviços.  
R.6. Erro no registo dos 
quilómetros quando do 
encerramento dos serviços. 

MF M 

M.7. Formação do pessoal. Ações de Formação Antes de 2010 
Redução do nº de 
erros 

Diminuição de erros 
nos relatórios 

M.8. Sensibilização dos 
funcionários para aumento 
da atenção no registo de 
quilómetros. 

Ações de sensibilização Antes de 2010 
Redução do nº de 
erros 

Diminuição de erros 
nos relatórios 

A.4. Receção e entrega de viaturas. 

R.7. Verificação incorreta do 
estado das viaturas 

F E 

M.8. Sensibilização dos 
funcionários para aumento 
da atenção no registo de 
quilómetros. 

Ações de sensibilização Março de 2012 
Redução de viaturas 
com pequenos 
"toques".  

Redução de viaturas 
com pequenos 
"toques" 

R.8 Não verificação dos níveis 
das viaturas. 

F E 

M.8. Sensibilização dos 
funcionários para aumento 
da atenção no registo de 
quilómetros. 

Ações de sensibilização Antes de 2010 
Inexistência de avarias 
por falta de fluidos ou 
óleos. 

Inexistência de 
avarias por falta de 
fluidos ou óleos. 

A.5. Manutenção e reparação das viaturas e 
máquinas da frota. 

R.9. Aumento de custos por 
recurso desnecessário a 
oficinas particulares para 
realização de reparações. 

F E 
M.9. Controle da necessidade 
das reparações no exterior. 

Exigência de justificação criteriosa da 
necessidade ao setor da DTM que 
analisou a avaria. 

mai/11 Redução de custos. Redução de custos. 

R.10. Extravio de peças de 
viaturas e ferramentas. 

PF E 

M.10. Controlo regular do 
património. 

a)       

M.9. Análise das avarias e 
controlo na aplicação de 
peças. 

a)       

M.11. Segregação de 
funções. 

a)       
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A.6. Vistoria Técnica para o licenciamento de 
veículos "Táxi". 

R.11. Aprovação indevida de 
verificações a veículos de 
transporte em “Táxi”. 

MF E 

M.12. Implementação de 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho que 
procedem à revisão dos 
veículos. 

Não implementada por falta de 
recursos humanos com formação 

adequada. 
      

A.7. Gestão de contratos. 

R.12. Pagamento indevido de 
faturas. 

F E 

M.13. Tipificação e 
clarificação de 
procedimentos de validação 
e conferência de faturas. 

Conferir a receção da quantidade e 
da qualidade do material ou serviço 
descrito na fatura 

fev/11 

Mais rigor no 
processo de faturação 
por parte dos 
fornecedores 

Inexistência de 
faturas com erros. 

M.11. Segregação de 
funções. 

Segregação de funções. mai/11 

Mais rigor no 
processo de faturação 
por parte dos 
fornecedores 

Inexistência de 
faturas com erros. 

R.13. Confirmação indevida 
de faturas. 

F E 

M.13. Tipificação e 
clarificação de 
procedimentos de validação 
e conferência de faturas. 

Conferir a receção da quantidade e 
da qualidade do material ou serviço 
descrito na fatura 

fev/11 

Mais rigor no 
processo de faturação 
por parte dos 
fornecedores 

Inexistência de 
faturas com erros. 

M.11. Segregação de 
funções. 

Segregação de funções. mai/11 

Mais rigor no 
processo de faturação 
por parte dos 
fornecedores 

Inexistência de 
faturas com erros. 

A.8. Gestão de seguros e sinistros.  

R.14. Falta de seguro de 
viaturas ou máquinas. 

MF E 
M.14. Verificação periódica 
da listagem de viaturas e 
equipamento segurado. 

Ações de sensibilização Antes 2010 
Inexistência de 
viaturas sem seguro 

Ausência de coimas 
por falta de seguro. 

R.15. Não participação de 
sinistro. 

MF E 

M.15. Sensibilização dos 
funcionários para aumento 
da atenção no registo de 
quilómetros. 

Ações de sensibilização Antes 2010 
Foram feitas todas as 
participações de 
sinistro 

Ausência de 
reclamações do 
terceiro acidentado e 
pagamento de 
reparações 
desnecessárias em 
danos próprios. 

A.9. Implementação do Plano de Evacuação das 
Oficinas Municipais. 

R.16. Danificação de viaturas 
por inundação. 

PF M 

M.16. Revisão, difusão e 
implementação do Plano de 
Evacuação das Oficinas 
Municipais em caso de 
emergência.  

Estudo do Plano por parte dos 
intervenientes 

ago/12 
Não ocorreram 
inundações 

Não ocorreram 
inundações 

a) Tendo em conta que não existe a formação de stock produtos este risco é quase anulado, pelo que não se adotaram quaisquer medidas. 
 

 

DATM/DSA – Divisão de Sustentabilidade Ambiental 

A.1. Vigilância Ambiental  
R.1. Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 
M.1. Elaboração de manual 
de procedimentos para o 
Setor de Vigilância Ambiental 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 
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A.1. Vigilância Ambiental 
R.1. Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 
M.2. Formação aos técnicos 
da equipa 

Formação em contexto operacional: 
1.º trabalhador em fev.2011, 2.º 
trabalhador em out.2013 e 3.º e 4.º 
trabalhadores da equipa de vigilância 
em out.2014 

out.2014 

Através desta 
metodologia de 
trabalho foi possível 
os funcionários 
clarificarem algumas 
dúvidas de atuação.  
Após esta fase inicial 
de formação in locoo 
número de processos 
acompanhados e 
remetidos para 
apreciação superior, 
aumentou 
substancialmente.  

Matriz de 
reclamações da 
vigilância ambiental 

A.1. Vigilância Ambiental 
R.1. Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 
M.3. Reuniões semanais de 
equipa e chefia 

Realização de reuniões semanais 
com a equipa de vigilância para 
análise dos processos rececionados 
durante a semana e planificação de 
escala de trabalho semanal.  

out.2014 

Através desta escala 
de trabalho, os 
funcionários sabem 
quais os dias em que 
terão de sair para 
verificação em 
terreno, quais as 
freguesias que irão 
visitar durante a 
semana, bem como, 
sabem quais os 
aspetos relevantes 
que terão de verificar 
em terreno.  

Matriz de 
reclamações da 
vigilância ambiental 

A.1. Vigilância Ambiental 
R.1. Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 
M.4. Rotatividade de equipa 
da vigilância ambiental 

Um dos objetivos das reuniões 
semanais é a planificação da escala 
de trabalho para a semana seguinte.  
Assim sendo, a chefia organiza as 
equipas de modo a existir 
rotatividade entre os membros da 
equipa, bem como, existe 
rotatividade das freguesias que 
acompanham. 

out.2014 

Através desta 
rotatividade de 
equipa é necessário 
os funcionários 
trabalharem com 
todos os colegas que 
integram a equipa de 
vigilância ambiental, 
bem como, 
necessitam de 
conhecer todo o 
território do concelho. 
Por outro lado, como 
existe sempre uma 
equipa a trabalhar em 
gabinete, aumentou 
substancialmente o 
número de processos 
analisados e 
remetidos para 
apreciação superior 
por semana. 

Matriz de 
reclamações da 
vigilância ambiental 
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A.1. Vigilância Ambiental 
R.1. Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 
M.5. Implementação de um 
Sistema de Controlo de 
Reclamações Ambientais 

Foi criada uma base de dados em 
formato Excel, para registo e 
acompanhamento dos processos/ 
reclamações rececionados na 
Divisão.  

Junho.2014 

Através desta 
plataforma é possível 
acompanhar o 
desenvolvimento dos 
processos e efetuar 
uma rápida pesquisa 
pelo tipo de 
reclamação, 
localidade, ou outros 
parâmetros.  

Matriz de 
reclamações da 
vigilância ambiental 

A.1 Vigilância Ambiental R.2 Possibilidade de suborno Pouco Freq. Reduzido 
M.3 Reuniões semanais de 
equipa e chefia 

Realização de reuniões semanais 
com a equipa de vigilância para 
análise dos processos rececionados 
durante a semana e planificação de 
escala de trabalho semanal.  

out.2014 

Através desta escala 
de trabalho, os 
funcionários sabem 
quais os dias em que 
terão de sair para 
verificação em 
terreno, quais as 
freguesias que irão 
visitar durante a 
semana, bem como, 
sabem quais os 
aspetos relevantes 
que terão de verificar 
em terreno.  

Matriz de 
reclamações da 
vigilância ambiental 

A.1. Vigilância Ambiental R.2. Possibilidade de suborno Pouco Freq. Reduzido 
M.4. Rotatividade de equipa 
da vigilância ambiental 

Um dos objetivos das reuniões 
semanais é a preparação da escala 
de trabalho para a semana seguinte.  
Assim sendo, a chefia organiza as 
equipas de modo a existir 
rotatividade entre os membros da 
equipa, bem como, existe 
rotatividade das freguesias que 
acompanham. 

out.2014 

Através desta 
rotatividade de 
equipa é necessário 
os funcionários 
trabalharem com 
todos os colegas que 
integram a equipa de 
vigilância ambiental, 
bem como, 
necessitam de 
conhecer todo o 
território do concelho. 
Por outro lado, como 
existe sempre uma 
equipa a trabalhar em 
gabinete, aumentou 
substancialmente o 
número de processos 
analisados e 
remetidos para 
apreciação superior 
por semana. 

Matriz de 
reclamações da 
vigilância ambiental 
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A.1. Vigilância Ambiental R.2. Possibilidade de suborno Pouco Freq. Reduzido 
M.5. Implementação de um 
Sistema de Controlo de 
Reclamações Ambientais 

Foi criada uma base de dados em 
formato Excel, para registo e 
acompanhamento dos processos/ 
reclamações rececionados na 
Divisão.  

Junho.2014 

Através desta 
plataforma é possível 
acompanhar o 
desenvolvimento dos 
processos e efetuar 
uma rápida pesquisa 
pelo tipo de 
reclamação, 
localidade, ou outros 
parâmetros.  

Matriz de 
reclamações da 
vigilância ambiental 

A.2. Acompanhamento de estudos de índole 
ambiental 

R.1. Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 
M.6. Criação e 
implementação de matriz de 
procedimentos 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 

A.2. Acompanhamento de estudos de índole 
ambiental 

R.3. Existência de conflito de 
interesses com o exercício de 
funções privadas 

Pouco Freq. Reduzido 

M.7. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização, para o exercício 
de acumulação de funções 
privadas, por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas 

Divulgação da informação do DRH 
sobre os procedimentos a adotar 
nesta matéria 

2014 

Apresentação de 
requerimento para 
acumulação de 
funções por parte dos 
trabalhadores. 

Registo gesdoc.  

A.2. Acompanhamento de estudos de índole 
ambiental 

M.8. Obtenção de declaração 
de compromisso referente a 
incompatibilidades e 
impedimentos dos 
trabalhadores e dirigentes.  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

A.2. Acompanhamento de estudos de índole 
ambiental 

R.4. Ausência de decisão em 
tempo útil 

Muito freq.  Elevado 

M.9. Criação e 
implementação de matriz de 
calendarização e 
responsabilização de técnicos 
respetivos 

Criação de matriz de 
responsabilidades dos técnicos 
afetos a cada projeto, bem como, 
dos prazos de cada tarefa. Esta 
matriz foi criada no âmbito das 
reuniões do SIADAP.  
Regularmente, são realizadas 
reuniões internas sobre os diferentes 
projetos, para o devido 
acompanhamento. 

abril.2013 

Clarificação dos 
objetivos e metas a 
atingir 
individualmente e em 
grupo. 

Matriz de projetos da 
Divisão 

A.2. Acompanhamento de estudos de índole 
ambiental 

R.5. Ausência de informação 
procedimental sistematizada 
de forma clara e disponível. 

Frequente Elevada 

M.10. Criação e 
implementação de matriz de 
calendarização e 
responsabilização de técnicos 
respetivos.  

Criação de matriz de 
responsabilidades dos técnicos 
afetos a cada projeto, bem como, 
dos prazos de cada tarefa. Esta 
matriz foi criada no âmbito das 
reuniões do SIADAP.  
Regularmente, são realizadas 
reuniões internas sobre os diferentes 
projetos, para o devido 
acompanhamento. 

abril.2013 

Clarificação dos 
objetivos e metas a 
atingir 
individualmente e em 
grupo. 

Matriz de projetos da 
Divisão 
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A.3. Recolha de resíduos valorizáveis produzidos em 
instalações municipais 

R.6. Inadequada gestão de 
processos de recolha de 
resíduos 

Frequente Reduzido 
M.11. Criação de registo das 
recolhas efetuadas 

Criação de uma minuta para 
acompanhamento de recolha de 
resíduos (a unidade orgânica que 
solicita a colaboração da Divisão, 
previamente identifica as tipologias 
de resíduos existentes). As recolhas 
de resíduos são acompanhadas pela 
equipa do Sistema de Gestão 
Ambiental. É elaborada a respetiva 
guia de acompanhamento de 
resíduos e posteriormente é 
elaborada informação, registada em 
GESDOC, onde fica discriminada a 
evolução e acompanhamento do 
processo. 

nov.2014 
Clarificação da 
metodologia a adotar. 

Registo gesdoc.  

A.4 Elaboração de propostas de protocolo ou 
parceria com entidades externas 

R.1 Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 

M.12 Necessidade de 
consulta a diferentes 
empresas, que desenvolvam 
o mesmo tipo de serviço.  

Quando existe a pretensão de 
estabelecer um protocolo ou 
parceria com a entidade externa, é 
efetuada consulta obrigatória, no 
mínimo, três entidades que 
desenvolvam o mesmo tipo de 
serviço.  

jan.2011 

Clarificação da 
metodologia a adotar. 
Maior transparência 
nos processos. 

Registo gesdoc.  

A.5. Desenvolvimento de atividades para a 
comunidade escolar 

R.1. Ausência de 
imparcialidade 

Pouco Freq. Reduzido 

M.13. Divulgação de 
atividades promovidas pelo 
Departamento, através do 
Guia de Respostas Educativas 
da Câmara Municipal de 
Loures 

A comunidade escolar tem 
conhecimento das atividades de 
educação e sensibilização ambiental 
através do Guia. As inscrições são 
efetuadas por ordem de chegada. A 
deslocação dos alunos é assegurada 
pela Câmara Municipal, 
independentemente da escola que 
esteja a efetuar a inscrição. 

jan.2011 
Equidade do serviço 
prestado à 
comunidade escolar. 

Registo gesdoc.  
 
Ficha de Avaliação do 
serviço prestado. 

A.6. Cedência de Equipamentos e bens públicos 
para utilização de terceiros.  

R.7. Utilização indevida de 
equipamentos e/ou bens 
públicos 

Pouco Freq. Reduzido 

M.14. Implementação de um 
registo de controlo referente 
às autorizações para 
utilização de equipamentos e 
bens (pedidos, informações 
internas e despachos 
superiores).  

Os pedidos são registados por ordem 
de chegada e em formato gesdoc.  
Após aprovação superior é 
comunicado à escola se o pedido foi 
deferido ou indeferido.  
No final da atividade é efetuada a 
avaliação por parte dos técnicos do 
Setor de Educação e Sensibilização 
Ambiental. 

Jan.2014 

Clarificação da 
metodologia a adotar. 
Maior transparência 
nos processos. 

Registo gesdoc.  
 
Ficha de Avaliação do 
serviço prestado. 

M.15 Criação de regulamento 
de utilização do Centro de 
Educação Ambiental 

Medida não adotada 
Medida não 
adotada 

Medida não adotada Medida não adotada 
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A.7. Aceitação de ofertas para o Centro de 
Documentação e Informação Avelar Brotero 

R.8. Ofertas sem processo 
formal de aceitação 

Frequente Moderado 
M.16. Formalização dos 
processos de aceitação de 
ofertas 

Não se aplica, pois não foram 
efetuadas doações em 2014. 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

DATM/USPA – Unidade de Serviços Públicos Ambientais 

A.1. Remoção de viaturas em fim de vida e 
estacionadas em infração ao artigo 163º do Código 
da Estrada. 

R.1. Não remoção ou 
remoção indevida de 
veículos. 

PF M 

M.1. Informatização de todos 
os processos. 

Criação de sistema informático para 
a gestão da atividade de remoção de 
viaturas (art.º 163 do código da 
Estrada) 

Aplicação 
informática criada 
pela USPA para 
gestão dos 
processos. Outubro 
de 2013 com 
reforço da área 
técnica do SRV. 

Cumprimento dos 
prazos legais 
estabelecidos no 
código da estrada 

Processos de 
remoção de viaturas e 
aplicação informática. 

M.2. Obrigatoriedade de 
registo de toda a informação 
em GESDOC. 

Registo de toda a informação em 
GESDOC. 

set.2013 
Redução de perda de 
informação 
processual. 

Registo Gesdoc 

M.3. Obrigatoriedade de 
registo fotográfico de indícios 
de abandono, de 
enquadramento geral e de 
todos os lados do veículo. 

Formação às equipas que realizam a 
identificação de viaturas para 
remoção. 

nov.2013 

Processo bem 
documentado para 
análise, assegurando 
o destino final da 
viatura, e/ou 
respostas a 
reclamações. 

Processos de 
remoção de viaturas 

R.2. Apropriação indevida de 
bens públicos ou privados. 

PF M 
M.3. Implementação de 
sistemas de segurança e 
vigilância. 

1) Implementação de sistema eficaz 
de segurança e vigilância no 
P.U.S.I.A.; 2) Alteração internas de 
gestão de recursos humanos e 
sensibilização dos trabalhadores 

1) Implementação 
pelo DOME/DCEC 
em Novembro 
2014. 2) alteração 
da equipa 
operacional em 
set.2013 e 
jan.2014/Formação 
aos trabalhadores 
do setor nov.2013/ 
Elaboração e 
implementação de 
Manual de 
Procedimentos em 
jul.2014 

Diminuição dos erros 
processuais 

Controlo das entradas 
e saídas de viaturas 
levantadas e para 
desmantelamento. 
Processos de 
remoção de viaturas 

A.2. Planeamento, coordenação e otimização da 
limpeza manual e mecânica dos espaços públicos. 

R.3. Favorecimento de 
terceiros. 

PF M 
M.4. Criação de 
procedimentos bem 
definidos. 

Integração no Acordo de Execução 
de procedimentos para a cedência 
de equipamento mecânico. 
Levantamento mensal de 
necessidades das JF e elaboração de 
escala de meios mecânicos a ceder 
(destrocedor, corta-canas, 
varredoura, lavadoura). Avaliação 
trimestral 

abr.2014 

Afetação de meios de 
acordo com as 
características de 
cada freguesia. 
Aumento da 
qualidade da limpeza 
urbana.   

Registo Gesdoc. 
Escalas enviadas às JF 
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A.3. Apoio técnico às JF na área da limpeza pública, 
no âmbito do Acordo de Execução  

R.4. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 
M.5. Monitorização do 
acordo de execução 

Reuniões periódicas com o executivo 
de todas as Freguesias. Elaboração 
de atas das reuniões com registo de 
gesdoc. Elaboração de relatórios 
trimestrais de monitorização do 
Acordo de execução. 

abr.2014 

Estreitamento da 
relação entre 
Município e Juntas de 
Freguesia, otimizando 
a qualidade do serviço 
prestado aos 
munícipes. 

Registo documental 
com as atas de 
reuniões 

A.4. Planeamento e promoção da implementação 
de novo mobiliário urbano destinado à limpeza dos 
espaços públicos. 

R.5. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.6. Promover um controlo 
interno eficiente através 
planeamento da sua 
localização 

Proposta de aquisição e posterior 
distribuição com base no cadastro do 
existente. Elaboração de cadastro. 

out.2014 

Afetação de 
mobiliário de acordo 
com as características 
e necessidades de 
cada freguesia. 
Atualização do estado 
de conservação e 
limpeza do 
equipamento. 

Cartografia 

A.5. Controlo preventivo de pragas urbanas. 
R.6. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.7. Implementação de 
sistema estruturado de 
avaliação de necessidades e 
respetivas prioridades. 

Cumprimento de calendário bianual 
de controlo preventivo de pragas 
urbanas, superiormente aprovado, 
por área de intervenção. 

set.2013 
Assegurar a 
salubridade e saúde 
pública no concelho. 

Gesdoc - reclamações 
e respetivas 
respostas; Calendário 
de controlo de 
pragas. Reuniões 
semanais com área 
operacional. Controlo 
e acompanhamento 
pelas JF e USPA 
diariamente.  

A.6. Atuação em situações de emergência e de risco 
para a saúde pública. 

R.7. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.8. Implementação de 
sistema de avaliação e 
promoção de ações de 
auditoria, a realizar por 
entidades externa à USPA. 

Intervenção realizada após pedido 
oficial da Delegação de Saúde ao 
abrigo do DL 82/2009 com as 
alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de 
outubro, com acompanhamento 
presencial por esta entidade. 

Procedimento 
consolidado 

Resposta à 
Autoridade de Saúde 
do Concelho. 

Gesdoc - Pedidos de 
intervenção da 
Delegação de Saúde. 
Acompanhamento 
presencial da 
Delegação de Saúde 
durante as 
intervenções. 
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A.7. Saneamento de lixeiras. 
R.8. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.9. Implementação de 
sistema de avaliação e 
promoção de ações de 
auditoria, a realizar por 
entidades externa à USPA. 

Colocação de placas informativas 
sobre os locais corretos de deposição 
de resíduos (Projeto piloto na Portela 
de Azoia). Implementação de um 
sistema informático de gestão de 
reclamações, para controlo de 
intervenções. Atualmente é efetuada 
análise no terreno e definição de 
prioridade de intervenção/meios 
disponíveis/competência 

mai.2013 
Diminuição de 
disposições ilegais de 
resíduos. 

Reuniões com os 
SMAS. Placas 
informativas. Folhas 
de operações 
especiais de limpeza 
preenchidas pela área 
operacional da USPA. 
Guia de 
acompanhamento de 
resíduos a operador 
autorizado.  

A.8. Limpeza de linhas de água. 
R.9. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.10. Implementação de 
sistema de avaliação e 
promoção de ações de 
auditoria, a realizar por 
entidades externa à USPA. 

Cumprimento da programação de 
limpeza de linhas de água, por 
prioridades de intervenção, definidas 
em parceria com a DSA. 

Procedimento 
consolidado 

Prevenção de cheias 
com salvaguarda de 
pessoas e bens. 

Relatórios trimestrais; 
Programação da 
limpeza; Folha de 
Operações especiais 
de Limpeza 

A.10. Limpeza de terrenos municipais. 
R.11. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.12. Implementação de 
sistema de avaliação e 
promoção de ações de 
auditoria, a realizar por 
entidades externa à USPA. 

Cumprimento da programação de 
limpeza de terrenos municipais, 
considerando a relação prioridade de 
intervenção/meios disponíveis, 
definidas pela área técnica. 

Procedimento 
consolidado 

Diminuir a 
proliferação de pragas 
urbanas e risco de 
incêndio. 

Relatórios trimestrais; 
Programação da 
limpeza; Folha de 
Operações Especiais 
de Limpeza. 

A.11. Gestão de Cemitérios e do Crematório 
Municipal. 

R.12. Privilegiar ou preterir a 
receção de utentes com base 
na atribuição de 
gratificações. 

PF R 

M.13 Promover e 
incrementar aplicação de 
procedimentos objetivos de 
controlo interno eficientes e 
eficazes.  

1) Criação de sistema informático 
para a gestão do Cemitério de 
Loures; 2) Todos os requerimentos 
de inumação e cremação são 
registados em GESDOC e analisados 
à luz do Regulamento dos Cemitérios 
e Crematório Municipais e da 
legislação em vigor (DL 411/98 na 
sua atual redação) pela área técnica. 

 1) Aplicação 
concluída, início da 
inserção de dados 
em jun.2014; 2) 
Procedimento 
consolidado. 

Controlo da área 
técnica na gestão 
documental dos 
processos de acordo 
com a legislação em 
vigor. 

Registo Gesdoc 

M.14. Sensibilização e 
formação dos Trabalhadores. 

Reuniões periódicas com os 
trabalhadores 

jun.2014 

Clarificação e 
sistematização dos 
procedimentos a 
adotar pelo setor.  

Não se aplica 

M. X. Uniformização de 
procedimentos 

Elaboração de um manual de 
procedimentos a adotar pelo SCC  

set.2014 (ainda em 
curso) 

Clarificação e 
sistematização dos 
procedimentos a 
adotar pelo setor. 
Maior transparência 
nos processos. 

Proposta de Manual 
de procedimentos 

M.X. Alteração ao 
Regulamento dos cemitérios 

Atualização do regulamento 
municipal de cemitérios. 

set.2014 (ainda em 
curso) 

  
Proposta de alteração 
ao Regulamento 
Municipal  
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DCSH – Departamento de Coesão Social e Habitação 

A.1. Gestão e controlo da execução dos contratos 
de prestação de serviços. 

R.1. Gestão e controlo 
inadequados por inexistência 
de uma rigorosa avaliação 
dos custos associados a 
contratos. 

PF M 

M.1. Controlo de custos, 
através da informatização e 
atualização de registos em 
suporte informático. 

Utilização das aplicações 
informáticas Gesdoc, Medidata e 
Excel. 

janeiro/2012 
Inexistência de erros 
detetados. 

Documentos 
referentes a contratos 
registados e 
relacionados em 
Gesdoc e todos os 
custos registados em 
BD em Excel - 
E/74061/2014. 

A.2. Planeamento de iniciativas e atividades 
dirigidas aos munícipes. 

R.2. Planeamento 
inadequado por inexistência 
de um sistema estruturado 
de avaliação de necessidades 
e respetivas prioridades. 

F M 

M.2. Implementação de 
sistema estruturado de 
avaliação das necessidades. 

Elaboração e aprovação dos planos 
de atividades com base nos dados 
recolhidos no ano transato. 

janeiro/2012 
Redução de custos e 
cumprimento de 
prazos. 

Atividades 
desenvolvidas para 
2014 - iniciativa 
'Passeio Sénior'. 

M.3. Elaboração de relatórios 
de atividades e registo de 
toda a informação em 
GESDOC. 

Elaboração de relatórios para cada 
iniciativa e relatórios bimestrais para 
cada Divisão do DCSH com registo 
em Gesdoc. 

janeiro/2012 
Redução de custos e 
cumprimento de 
prazos. 

Relatórios de 
atividades de 2014.  

A.3. Gestão do património habitacional municipal. 

R.3. Gestão inadequada 
devido a inexistência de 
cabimentação prévia de 
despesas. 

PF M 

M.4. Elaboração de BD com 
informação relevante sobre 
intervenções/aquisições 
anteriores. 

Elaboração de BD assente na 
aplicação informática Excel. 

janeiro/2012 
Redução de número 
de erros detetados. 

BD em Excel, 
centralizada no 
DCSH/SAT, com 
registo referente a 
todas as aquisições 
efetuadas pelo DCSH. 

M.5. Implementação de 
sistema estruturado de 
avaliação das necessidades; 

Elaboração e aprovação dos planos 
de atividades com base nos dados 
recolhidos no ano transato e através 
de registo em Excel. 

janeiro/2012 

Verificação atempada 
da necessidade de 
realização de novo 
processo de despesa. 

BD em Excel, com 
registo referente a 
todas as aquisições a 
efetuar pelo DCSH. 

M.6. Instituição de checklist 
de verificação do 
cumprimento do quadro legal 
a observar nos 
procedimentos para 
adjudicação de bens ou 
serviços. 

Instituição e divulgação a 
funcionários do DCSH de checklist de 
verificação do cumprimento do 
quadro legal para adjudicações de 
bens ou serviços. 

janeiro/2012 
Aquisições efetuadas 
de acordo com o 
procedimento legal. 

Checklist com 
procedimentos. 
Informações e 
requisições internas 
para adjudicações 
com registos em 
Gesdoc -  
E/55546/2014. 

A.4. Análise jurídica de processos. 

R.4. Atribuição de benefícios 
indevidos resultante da 
instrução inadequada de 
processos. 

PF M 

M.7. Definição de 
procedimentos de acordo 
com o Código Deontológico 
dos Advogados e com o 
Código do Procedimento 
Disciplinar. 

Instrução de processos com 
cumprimento de toda a legislação 
aplicável e recomendável. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer benefício 
indevido. 

Informações do 
DCSH/SAT/AJ 
inseridas nos 
processos sociais.  
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DCSH/DISPS – Divisão de Inovação Social e Promoção da Saúde 

A.1. Realização de Iniciativas e Programas dirigidos 
aos munícipes. 

R.1. Favorecimento 
resultante de utilização 
indevida de procedimentos 
simplificados, decorrentes de 
planeamento inadequado e 
utilização de critérios 
subjetivos.   

F M 

M.1. Criação, aprovação e 
divulgação de 
regulamento/quadro 
normativo, que estabeleça 
regras de funcionamento e 
condições de acesso a 
Programas/Iniciativas. 

Planeamento de iniciativas e 
programas dirigidos aos munícipes 
com cumprimento das disposições e 
recomendações aplicáveis. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de favorecimento. 

Relatórios de 
avaliação das 
iniciativas. 

A.2. Aquisição de bens e serviços para atividades de 
lazer, sócio recreativas e de promoção para a 
saúde. 

R.2. Desrespeito pelas regras 
da contratação pública. 

PF M 
M.2. Definição de 
procedimentos de acordo 
com o CCP. 

Aquisição de bens e serviços com 
cumprimento de toda a legislação 
aplicável e recomendável. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Informações e 
requisições internas 
para adjudicações 
inseridas em 
processos. 

A.3. Gestão de apoios financeiros a instituições 
para desenvolvimento de atividades e projetos 
específicos na área social e da saúde. 

R.3. Não observância das 
condições de seleção das 
entidades beneficiárias na 
atribuição de apoios em 
conjunto com outros 
serviços. 

F M 

M.3. Criação de registo único 
para atribuição de apoios a 
entidades.  

Atribuição de apoios a entidades 
através de contratos-programa. 

janeiro/2012 
Contratos-programa 
aprovados. 

Contratos-programa e 
documentação 
completa inserida nos 
processos. 

M.4. Definição de sanções 
por incumprimento.  

Atribuição de apoios com 
cumprimento das disposições e 
recomendações aplicáveis. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Contratos-programa e 
documentação 
completa inserida nos 
processos. 

A.4. Organização de atividades de âmbito lúdico-
recreativo, com a participação de instituições. 

R.4. Favorecimento na 
seleção de instituições a 
apoiar.      

F R 
M.5. Clarificação dos critérios 
de seleção das instituições a 
apoiar. 

Participação de todos os utentes das 
instituições que reúnem os 
requisitos. 

janeiro/2012 
Ausência de 
reclamações. 

Relatórios de 
avaliação das 
iniciativas. 

A.5. Atribuição de apoios logísticos a instituições, 
incluindo materiais e transportes. 

R.5. Atribuição indevida de 
apoios por inexistência de 
documento interno que 
regule a sua atribuição. 

F M 

M.6. Elaboração, aprovação e 
publicitação de Regulamento 
Municipal, relativo à 
concessão de apoios, 
financeiros ou outros, que 
estabeleça os procedimentos 
e critérios de atribuição, 
acompanhamento e 
validação. 

Atribuição de apoios logísticos 
segundo regulamento de cedência 
de transporte em vigor e 
procedimentos aprovados 
superiormente.  

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Documentos inseridos 
nos processos de 
pedidos de apoio. 

 

DCSH/DH – Divisão de Habitação 

 
 
 
 
 
 
A.1. Gestão do património habitacional municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

R.1. Ausência de 
imparcialidade potenciada 
pela intervenção sistemática 
dos mesmos intervenientes. 

PF M 
M.1. Implementar 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

Implementação de rotatividade na 
formação das equipas de trabalho 
com o cumprimento de todas as 
recomendações aplicáveis. 

janeiro/2012 
Ausência de registos 
de falta de 
imparcialidade. 

Plano de Intervenção 
em Habitações 
Municipais, através 
de equipas 
multidisciplinares. 

R.2. Morosidade de decisão. PF M 

M.2. Disponibilização, através 
das tecnologias da 
informação, de toda a 
informação de carácter 
administrativo, nos termos 
do estabelecido na lei de 
acesso aos documentos 
administrativos. 

Disponibilização de informação 
detalhada e completa para que a 
decisão seja breve. 

janeiro/2012 
Redução dos prazos 
de decisão. 

Documentos inseridos 
nos processos sociais. 



 
 

Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 

Página 129 de 189 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Gestão do património habitacional municipal. 
(cont) 

R.3. Atribuição de benefício 
indevido resultante de 
cálculo incorreto da renda 
apoiada. 

PF R 

M.3. Cálculo de renda de 
acordo com os documentos 
apresentados pelo 
arrendatário e legislação 
aplicável. 

Cálculo de renda com utilização das 
aplicações informáticas Medidata e 
Excel. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Documentos inseridos 
nos processos de 
renda. 

R.4. Atribuição de benefício 
indevido resultante da 
prestação de falsas 
declarações por parte do 
beneficiário de renda 
apoiada. 

PF R 

M.4. Despistar, 
periodicamente, junto da 
Segurança Social e dos 
Serviços de Finanças, 
informação relativa a 
eventual existência de 
património ou outros 
benefícios dos titulares de 
renda apoiada. 

Despiste através de ofício remetido 
às respetivas entidades. 

janeiro/2012 
Ofício sempre com 
resposta. 

Ofício junto aos 
processos individuais 
de realojamento, aos 
quais se anexa a 
resposta das 
entidades. 

R.5. Incumprimento do 
contrato de arrendamento 
por parte do beneficiário. 

F M 
M.5. Aplicação das sanções 
previstas na lei, em caso de 
deteção de incumprimento. 

Envio para contencioso de processos 
sociais relativos a todas as situações 
de incumprimento detetadas. 

janeiro/2012 
Diminuição de 
situações de 
incumprimento. 

Listagem de todos os 
processos remetidos 
para contencioso. 

R.6. Pagamento indevido por 
fundamentação insuficiente 
ou incorreta dos trabalhos a 
mais nos contratos de 
empreitada. 

PF E 

M.6. Validação do 
cumprimento do quadro 
legal, através da aplicação de 
checklist, elaborada para o 
efeito. 

Medida não adotada uma vez que 
não foram realizadas empreitadas. 

- - - 

R.7. Inexistência de 
cabimentação prévia das 
despesas. 

PF R 

M.7. Elaboração de BD com 
informação relevante sobre 
intervenções/aquisições. 

Elaboração de BD assente na 
aplicação informática Excel. 

janeiro/2012 
Redução de número 
de erros detetados. 

BD em Excel, 
centralizada no 
DCSH/SAT, com 
registo referente a 
todas as aquisições 
efetuadas. 

M.8. Implementação de 
sistema estruturado de 
avaliação das necessidades. 

Elaboração e aprovação dos planos 
de atividades com base nos dados 
recolhidos no ano transato e através 
de registo em Excel. 

janeiro/2012 

Verificação atempada 
da necessidade de 
realização de novo 
processo de despesa. 

BD em Excel, com 
registo referente a 
todas as aquisições a 
efetuar. 

M.9. Instituição de checklist 
de procedimentos a observar 
nos procedimentos de 
adjudicação. 

Implementação de checklist de 
verificação de cumprimento do 
quadro legal nas áreas da DH com 
competência para propor 
adjudicações. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Checklist com 
procedimentos. 
Informações e 
requisições internas 
para adjudicações 
com registos em 
Gesdoc - 
E/19079/2014; 
E/48866/2014. 
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DCSH/UIC – Unidade de Igualdade e Cidadania 

A.1. Atividades de apoio, integração e promoção 
em matéria de entidades religiosas, de integração 
social e dos direitos humanos. 

R.1. Ausência de 
imparcialidade por 
inexistência de processo 
cronologicamente organizado 
que identifique os 
intervenientes que nele 
praticam atos.  

F R 

M.1. Clarificação das regras 
de instrução de processos e 
de seleção de instituições a 
apoiar. 

Atividades de apoio realizadas com o 
cumprimento de todas as 
disposições e recomendações 
aplicáveis.  

janeiro/2012 

Todos os apoios 
concedidos pela UIC 
são solicitados por 
escrito e são 
aprovados em 
Reunião de Câmara 
ou estão devidamente 
protocolados. 
Ausência de registos 
de falta de 
imparcialidade. 

Regulamento 
Municipal de 
Cedência de Viaturas 
Municipais de 
Transporte de 
Passageiros ao 
Movimento 
Associativo e Agentes 
Culturais, Sociais e 
Instituições de Ensino 
do Município. 

R.2. Atribuição indevida de 
apoios por inexistência de 
instrumento que estabeleça 
as condições de atribuição de 
benefícios públicos, apoios 
financeiros e/ou outros 
apoios da CM de Loures. 

F M 

M.2. Elaboração, aprovação e 
publicitação de Regulamento 
Municipal, relativo à 
concessão de apoios, 
financeiros ou outros, que 
estabeleça os procedimentos 
e critérios de atribuição, 
acompanhamento e 
validação de aplicação do 
benefício público concedido. 

Aplicação de idênticos critérios a 
todos os pedidos da mesma 
tipologia.  

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Documentos inseridos 
nos processos de 
pedidos de apoio. 

M.3. Estabelecimento de 
obrigatoriedade de 
apresentação, por parte da 
entidade apoiada, de 
documentação de habilitação 
e de relatório discriminado da 
aplicação do apoio. 

As entidades têm por obrigação a 
apresentação dos estatutos e, no 
caso de apoios mais permanentes, 
dos relatórios de atividades. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Termo de 
responsabilidade para 
cedência de salas. 
Planos e Relatórios de 
Atividades da 
entidade apoiada. 

A.2. Aquisição de bens e serviços no âmbito de 
candidaturas formalizadas. 

R.3. Incumprimento das 
disposições legais da 
contratação pública.  

PF M 

M.4. Existência de checklist 
de verificação de 
cumprimento do quadro 
legal. 

Implementação de checklist de 
verificação de cumprimento do 
quadro legal nas áreas da UIC com 
competência para propor 
adjudicações. 

janeiro/2012 
Ausência de registo 
de qualquer situação 
de incumprimento. 

Checklist com 
procedimentos. 
Informações e 
requisições internas 
para adjudicações 
inseridas nos 
processos. 

A.3. Atendimento ao público no âmbito do CLAII. 
R.4. Obtenção de 
contrapartida financeira por 
favorecimento.   

F M 
M.5. Clarificação dos critérios 
de seleção. 

Aplicação dos critérios legais e 
disponibilização de Livro de 
Reclamações em todos os espaços 
abertos ao público. 

janeiro/2012 
Ausência de 
reclamações. 

Livro de reclamações 
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DCDJ – Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Apoiar a definição e execução da política 
cultural, desportiva e juvenil do Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.1. Maior onerosidade 
decorrente de planeamento 
insuficiente ou inexistente. 

PF M 

M.1. Elaboração de 
documento de planeamento 
estratégico do DCDJ 

Preparação de Plano Municipal de 
Juventude 

 
Início em abril de 
2013  

Apresentação de 
proposta de Plano 
Municipal de 
Juventude 

Reuniões de reflexão 
alargadas; 

Recolha de contributos e 
estruturação de informação no 
âmbito de intervenção do 
Departamento. 

novembro de 2013 

Planificação de 
documento 
orientador que 
traduza uma visão 
partilhada 

Reuniões de 
Departamento e de 
Área regulares; 

Reflexão por área de intervenção  
novembro de 2013 

Preparação de Planos 
de intervenção por 
modalidade/atividade
; Preparação do Plano 
de comunicação 

Reuniões dos 
Conselhos Municipais 
do Associativismo e 
da Juventude; 
documentos de 
trabalho; Planos de 
Intervenção Municipal  

M.2. Monitorização e 
Avaliação 

Criação, reformulação e aplicação de 
instrumentos de planeamento e 
apoio à gestão 

novembro de 2013 
Melhorias em termos 
de organização e 
planeamento 

Documentos de 
planeamento, 
caraterização e 
balanço; (relatórios 
CAF; Mapa de 
eventos; manual de 
procedimentos; FICA, 
mapas periódicos de 
despesa; relatórios 
evolutivos de apoios e 
atividade; Informação 
à AM, entre outros); 
Avaliação de projetos 
de candidatura a 
programas europeus 
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A.1. Apoiar a definição e execução da política 
cultural, desportiva e juvenil do Município. (cont) 

R.2. Maior onerosidade 
decorrente de insuficiência 
de estudos adequados ao 
desenvolvimento de projetos. 

PF M 
M.3. Estudos de diagnóstico 
da realidade cultural, 
desportiva e juvenil. 

Implementação do estudo ao 
movimento associativo;  

Início em fevereiro 
de 2011 

Elaboração de 
relatório final 

Disponibilização de 
resultados 
preliminares em 
iniciativas promovidas 
pela CMLoures (Festa 
do Associativismo de 
Loures; Portal do 
Movimento 
Associativo) 
Avaliação do DCDJ 

Criação e aplicação de inquérito por 
questionário na Rede de 
Equipamentos de Juventude (no 
âmbito do CAF)  

abril de 2014 Avaliação da 
satisfação dos 
utilizadores dos 
Equipamentos de 
Juventude 

Relatório de 
satisfação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Coordenar o planeamento, organização e 
divulgação de atividades e eventos de natureza 
cultural, desportiva e recreativa, de interesse 
municipal    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.3. Não observância de 
requisitos legais, em 
procedimentos referentes à 
realização de despesa. 

    
M.4. Revisão do Manual de 
Procedimentos 

Existência de checklist de verificação 
de cumprimento do quadro legal. 

Outubro de 2013 
Atualização do 
documento  

Documento em vigor 
em utilização no DCDJ 

R.4. Favorecimento 
decorrente de utilização de 
procedimentos simplificados, 
decorrentes de planeamento 
inadequado 

PF R 
M.5. Clarificação dos critérios 
de adjudicação. 

Divulgação do Manual de 
Procedimentos 

Revisão em março 
de 2014  

Clarificação de 
procedimentos 

Documento em 
reformulação 
(divulgação 
trabalhadores versão 
2013) 

R.5. Ausência de 
imparcialidade potenciada 
pela acumulação de funções 
privadas dos trabalhadores 
envolvidos nos processos de 
concessão de benefícios 

    

M.6. Difundir a 
obrigatoriedade de possuir 
autorização, para o exercício 
de acumulação de funções 
privadas, por parte dos 
trabalhadores em funções 
públicas. 

Divulgação do Manual de 
Procedimentos 

Revisão em março 
de 2014 

Clarificação de 
procedimentos 

Documento em 
reformulação 
(divulgação 
trabalhadores versão 
2013) 

R.6. Registo municipal 
desatualizado e incompleto. 

F R 

M.7. Reformulação da BD do 
movimento associativo e 
atualização do registo das 
Associações. 

Reformulação do Portal do 
Movimento Associativo e atualização 
permanente da informação 

Reformulação em 
abril de 2014 

Maior rigor de 
informação e maior 
funcionalidade/celeri
dade na consulta dos 
dados 

Atualização do Portal 
do Movimento 
Associativo e 
atualização da 
informação; 
Organização de 
processos 
documentais por 
Associação, em 
formato digital 
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A.2. Coordenar o planeamento, organização e 
divulgação de atividades e eventos de natureza 
cultural, desportiva e recreativa, de interesse 
municipal (cont) 

R.7. Acesso a consulta de 
dados pouco funcionais, em 
suporte de papel. 

F R 

M.8. Criação de mecanismo 
de divulgação de apoios no 
site da CM de Loures e no 
Portal do Movimento 
Associativo  

Reformulação do Portal do 
Movimento Associativo e atualização 
permanente da informação 

Reformulação em 
abril de 2014 

Maior sistematização, 
rigor e transparência 
na informação 

Apuramento 
periódico de valores 
pagos ao movimento 
associativo, aos 
agrupamentos de 
escolas e às juntas de 
freguesia.  
Divulgação dos apoios 
atribuídos às 
associações no Portal 
do Movimento 
Associativo; 
Elaboração de mapas 
mensais de propostas 
aprovadas 

M. 9. Informatização de 
informação existente em BD 

Atualização de informação em Base 
de Dados  

abril de 2014 
Maior sistematização, 
rigor e transparência 
na informação 

Atualização da 
informação     

M.10. Inscrição no Portal do 
Associativismo. 

Acompanhamento e gestão do 
processo 

Reformulação em 
abril de 2014 

Maior rigor de 
informação e maior 
funcionalidade na 
consulta dos dados 

Atualização do Portal 
do Movimento 
Associativo e 
atualização da 
informação;  
125 associações 
registadas 

A.3. Estimular o associativismo de natureza cultural, 
desportiva, recreativa e juvenil e desenvolver em 
parceria com estas estruturas, projetos que 
contribuam para o desenvolvimento cultural dos 
munícipes  

R.8. Atribuição inadequada 
de subsídios. 

PF M 

M.11. Aprovação e 
implementação de novo 
RMAA onde passem a constar 
com clareza e objetividade os 
requisitos para atribuição de 
apoios públicos, tendo por 
base critérios devidamente 
parametrizados. 

Constituição de grupo de trabalho 
para reformulação do RMAA  

A aguardar 
elaboração de 
proposta final 

Apenas são atribuídos 
apoios financeiros 
previstos em 
protocolo. As linhas 
de apoio inscritas no 
âmbito do RMAA 
estão suspensas 
desde 2011 

Reuniões e 
documentos de 
trabalho 

R.9. Incumprimento das 
obrigações contratuais por 
parte das instituições 
apoiadas.  

PF E 
M.12. Aplicação das sanções 
previstas no RMAA para as 
situações de incumprimento. 

Constituição de grupo de trabalho 
para reformulação do RMAA  

A aguardar 
elaboração de 
proposta final 

Apenas são atribuídos 
apoios financeiros 
previstos em 
protocolo. As linhas 
de apoio inscritas no 
âmbito do RMAA 
estão suspensas 
desde 2011 

Reuniões e 
documentos de 
trabalho 
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DCDJ/DC – Divisão de Cultura 

A.3. Definir estratégias e desenvolver ou apoiar 
atividades e projetos de âmbito cultural e 
recreativo que contribuam para o desenvolvimento 
de novos públicos e dinamização de práticas 
culturais e de cidadania 

R.6. Não concretização de 
apoios, por escassez de 
informação ou de 
fundamentação de pareceres. 

F M 

M.7 Implementação de 
checklist de verificação de 
cumprimento das condições 
de apresentação de 
candidaturas de acordo com 
os requisitos constantes de 
regulamento específico 
(RMAA). 

Revisão do Manual de 
Procedimentos 

outubro de 2013 
Clarificação de 
procedimentos  

Documento em vigor 
em utilização no DCDJ 

R.7. Incumprimento das 
regras da candidatura 
aprovadas. 

F M 

M.8 Aplicação das sanções 
por incumprimento previstas 
no RMAA.  

 Constituição de grupo de trabalho 
para reformulação do RMAA 

A aguardar a 
elaboração da 
proposta final  

As linhas de apoio 
inscritas no âmbito do 
RMAA estão 
suspensas desde 2011 
Apenas são atribuídos 
apoios financeiros 
previstos em 
Protocolo  

Revisão do RMAA em 
discussão 

M.9 Controlo dos apoios e 
subsídios concedidos, através 
da verificação da execução 
do conteúdo dos relatórios 
periódicos enviados por parte 
das entidades beneficiárias. 

Constituição de grupo de trabalho 
para reformulação do RMAA 

A aguardar a 
elaboração da 
proposta final  

As linhas de apoio 
inscritas no âmbito do 
RMAA estão 
suspensas desde 2011 
Apenas são atribuídos 
apoios financeiros 
previstos em 
Protocolo  

Revisão do RMAA em 
discussão 

Relativamente à M.3 a criação de espaços de armazenamento e de reserva está diretamente ligada à disponibilização de verbas, para requalificação de espaços e ou aluguer/aquisição de equipamentos  que permitam a adoção desta medida. 

M.5 e M.6 -  A adoção desta medida não é competência do CML/DCDJ/DC mas do CML/GPI,  não dependendo desta Divisão a implementação da mesma.   

DCDJ/DDJ – Divisão de Desporto e Juventude 

A.1. Promover e apoiar programas/ações de 
natureza sócio desportiva visando a adesão à 
prática desportiva. 

R.1. Não concretização de 
apoios por escassez de 
informação ou de 
fundamentação de 
pareceres. 

F M 

M.1. Apresentação de 
candidaturas de modo 
uniforme e completo, na 
forma e no conteúdo, de 
acordo com os requisitos 
constantes do RMAA. 

Constituição de grupo de trabalho 
para reformulação do RMAA 

A aguardar 
elaboração de 
proposta final 

- 
Revisão do RMAA em 

discussão 

R.2. Incumprimento das 
regras da candidatura 
aprovadas. 

PF M 
M.2. Aplicação das sanções 
por incumprimento, previstas 
no RMAA.  

 Constituição de grupo de trabalho 
para reformulação do RMAA 

A aguardar 
elaboração de 
proposta final  

As linhas de apoio 
inscritas no âmbito do 

RMAA estão 
suspensas desde 2011 
Apenas são atribuídos 

apoios financeiros 
previstos em 

Protocolo  

Revisão do RMAA em 
discussão  

R.3. Incumprimento das 
regras da candidatura 
aprovadas. 

F M 

M.3. Controlo dos apoios e 
subsídios concedidos, através 
da verificação da execução 
do conteúdo dos relatórios 
periódicos enviados por parte 
das entidades beneficiárias.  

Constituição de grupo de trabalho 
para reformulação do RMAA 

A aguardar 
elaboração de 
proposta final  

As linhas de apoio 
inscritas no âmbito do 

RMAA estão 
suspensas desde 2011 
Apenas são atribuídos 

apoios financeiros 
previstos em 

Protocolo  

Revisão do RMAA em 
discussão 
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A.2. Participar na definição e apoio a projetos, 
visando a aquisição de novas competências e 
desenvolvimento social dos jovens. 

R.4. Maior onerosidade 
decorrente de insuficiência 
de estudos adequados ao 
desenvolvimento de projetos. 

PF M 
M.4. Estudos de diagnóstico 
da realidade cultural, 
desportiva e juvenil. 

Criação e aplicação de inquérito por 
questionário na Rede de 

Equipamentos de Juventude (no 
âmbito do CAF)   

Abril 2014 
 
 

Avaliação da 
satisfação dos 

utilizadores dos 
Equipamentos de 

Juventude 

Relatório de 
satisfação 
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DPFL – Departamento de Planeamento, Finanças e Logística 

A.1. Proceder ao controlo da execução dos 
instrumentos de gestão. 

R.1. Não apresentação em 
tempo útil da informação 
necessária e/ou não 
conforme com os prazos e 
métodos para o controlo do 
endividamento previstos na 
lei. 

PF E 

M.1. Divulgação do Manual 
de Controlo do 
Endividamento e instituir 
procedimentos que visem 
garantir a aplicação das 
regras nele estabelecidas. 

Aplicação do Manual de Controlo de 
Endividamento. 

2015     

A.2. Proceder à consolidação das contas da CM de 
Loures com os SIMAR e com o SEL. 

R.2. Não apresentação em 
tempo útil da informação 
necessária e/ou não 
conforme com os prazos e 
métodos de consolidação 
previstos na lei. 

PF E 

M.2. Divulgação do Manual 
de Consolidação de Contas e 
instituir procedimentos que 
visem garantir a aplicação 
das regras nele 
estabelecidas. 

Aplicação do Manual de 
Consolidação de Contas do 
Município. 

2015     

A.3. Proceder à preparação e fiabilidade dos 
documentos da prestação de contas. 

R.3. Divergências nos registos 
e procedimentos 
contabilísticos: Orçamentais, 
Patrimoniais e Analíticos. 

MF E 

M.3. Atualização/revisão do 
MCI, por via da definição 
clara e objetiva de 
procedimentos a observar. 

        

 

DPFL/Tesouraria 

A.1. Proceder à elaboração dos diários de tesouraria 
e resumos diários, mantendo devidamente 
processados, escriturados e atualizados os 
documentos de tesouraria. 

R.1. Ausência de Balanços 
periódicos.            

PF E 
M.1. Realização de auditorias 
sem pré-aviso.                

Acompanhamento e supervisão 
diária da rotina contabilística de 
elaboração dos documentos 
obrigatórios. 

<2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 

R.2. Omissões e erros dos 
valores inscritos.                           

PF E 
M.2. Reconciliação diária, 
assegurando a segregação de 
funções. 

Acompanhamento e supervisão 
diária da rotina contabilística de 
elaboração dos documentos 
obrigatórios. 

<2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 

R.3. Omissões na prestação 
de contas de movimentos de 
operações de tesouraria. 

PF E 
M.3. Controlo e conferência 
com segregação de funções. 

Controlo e conferência por pessoas 
diferentes. 

<2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 

A.2. Controlar e efetuar a conciliação das contas 
bancárias. 

R.4. Movimentação de 
valores sem autorização e 
movimentação de valores 
para contas não autorizadas. 

PF  E 

M.4. Reconciliações 
bancárias com a DCO, 
segregação de funções.       

Efetuar conciliações bancárias 
periódicas. 

<2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 

M.5. Necessidade de duas 
assinaturas para 
movimentação de contas. 

Duas assinaturas para movimentação 
das contas, sendo uma do Tesoureiro 
ou seu substituto e a outra de um 
membro da administração. 

<2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 
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A.3. Garantir que a importância em numerário 
existente em caixa, não ultrapasse o montante 
definido no Manual de Controlo Interno. 

R.5. Disponibilização de 
numerário em caixa superior 
às necessidades. 

PF E 
M.6. Implementação de um 
fundo de caixa fixo. 

Implementação do fundo. <2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 

A.4. Efetuar todos os pagamentos com base em 
documentação devidamente autorizada. 

R.6. Pagamentos indevidos PF E 

M.7. Conferência dos 
documentos de suporte às 
OP antes do envio para 
autorização de pagamento. 

Antes de proceder ao pagamento a 
Tesouraria verifica o cumprimento 
de todas as formalidades em 
conformidade com o Manual de 
Controlo Interno. 

<2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 

A.5. Efetuar os depósitos e transferências bancárias. 
R.7. Desvio de dinheiro e 
valores. 

PF E 
M.8. Conferências 
intermédias diariamente. 

Segregação de funções e 
responsabilidade das operações. 

<2010 

Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Aumento da 
qualidade dos 
procedimentos de 
controlo e diminuição 
do risco de 
informação 
inadequada. 

 

DCDJ/DGF – Divisão de Gestão Financeira 

A.1. Proceder à verificação da receita cobrada. 

R.1. Não arrecadação ou 
arrecadação de receita em 
desconformidade com o 
Regulamento de Taxas do 
Município Loures e restantes 
Regulamentos em vigor. 

PF M 

M.1. Incremento no controlo 
dos documentos de receita 
remetidos pelos diversos 
Serviços Emissores de Receita 
e Postos de Cobrança. 

Conferência diária dos documentos 
de receita por pessoa diferente da 
que emite 

Inferior a 2010 Cobrança de Receita 
de acordo com o 
Regulamento de 
Taxas do Município e 
restantes 
regulamentos em 
vigor 

Documentos diários 
remetidos e 
produzidos na 
aplicação informática 
do POCAL da 
Medidata 

R.2. Não emissão de recibo 
respeitante a prestação de 
serviços ou aquisição de 
bens. 

F E 

M.2. Implementação de um 
sistema informático 
integrado para o registo e 
cobrança da receita. 

Implementado na DPGU, por 
constrangimentos diversos ainda não 
foi implementado nos restantes 
serviços 

Inferior a 2010 Garantia da emissão 
de recibo 

Documentos diários 
produzidos na 
aplicação informática 
do POCAL da 
Medidata 

R.3. Contabilização 
inadequada de 
receita/proveitos devido a 
atraso na comunicação dos 
valores cobrados. 

F M 

M.3. Implementação de um 
sistema informático 
integrado para o registo e 
cobrança da receita. 

Implementado na DPGU, por 
constrangimentos diversos ainda não 
foi implementado nos restantes 
serviços 

Inferior a 2010 Toda a receita emitida 
é cobrada e 
contabilizada 
adequadamente 

Documentos 
produzidos na 
aplicação informática 
do POCAL da 
Medidata 

A.2. Realizar o compromisso da despesa. 

R.4. Processos de aquisição 
de bens e serviços e de 
transferência de subsídios 
incorretamente instruídos. 

F E 
M.4. Validação da instrução 
dos processos. 

Implementação e conferência da 
checklist para devolução dos 
processos com referência ao ponto 
em falta 

2011 Processos 
corretamente 
instruídos 

Checklist 
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A.3. Proceder à verificação e validação da faturação 
recebida. 

R.5. Ausência de 
cabimentação e 
compromisso da despesa. 

F E 
M.5. Análise prévia da 
existência NE/Contrato 

Devolução imediata da fatura ao 
fornecedor, de acordo com a LCPA 

2012 Garantia do 
comprimento da LCPA 

Faturas devolvidas 
oficialmente 

R.6. Desconformidade no 
prazo de vencimento das 
faturas relativamente à 
adjudicação. 

PF M 
M.6. Validação das condições 
de pagamento de faturas.  

Após conferência da checklist 
devolução dos processos com 
referência ao ponto em falta 

2011 Controlo dos 
Pagamentos em 
Atraso 

Informação mensal de 
gestão 

R.7. Pagamento de faturação 
sem confirmação do serviço. 

PF M 
M.7. Verificar a existência de 
guia de entrada ou 
informação de confirmação. 

Devolução do Processo ao serviço Inferior a 2010 Processo 
corretamente 
instruído 

Informação de 
devolução processos 

R.8. Custos acrescidos para a 
CM de Loures decorrentes de 
prazos médios de pagamento 
elevado. 

F E 
M.8. Melhorar a adequação 
entre os recursos disponíveis 
e as necessidades. 

Implementação da LCPA através da 
aplicação informática do POCAL 
Medidata 

2013 Diminuição da 
cobrança de juros de 
mora 

Informação semestral 

A.4. Elaboração de Informação de Gestão Financeira 
R.9. Informação incorreta ou 
ausência dela 

PF E 
M.9. Melhorar a informação 
com vista a uma gestão mais 
eficaz 

Produzir informação sistematizada, 
devidamente conferida 

2013 Informação adequada Informação mensal 
com base em 
documentação 
arquivada na DGF 

A.5. Proceder à gestão das cauções. 

R.10. Acionar ou libertar 
indevidamente cauções. 

PF M 
M.10. Validação do 
cumprimento das obrigações 
contratuais.  

Verificação de checklist e alerta ao 
serviço sobre, eventual, 
irregularidade 

Inferior a 2010 Cauções devidamente 
libertadas 

Controlo realizado 
tendo por base 
documento em Excel 
e POCAL 

R.11. Extravio de cauções. PF M 

M.11. Implementação de 
medidas de segurança para 
guarda dos documentos em 
local seguro 

Guardado na casa forte 2011 Inexistência de 
extravio de cauções 

Cauções guardadas na 
casa forte 

A.6. Registo e Controlo dos Fundos de Maneio 
R.12. Não cumprimento do 
Regulamento aprovado 

PF R 
M.12. Assegurar o registo e a 
conferência dos documentos 

Conferência mensal 2014 Informação adequada Documentos 
arquivados na DGF 

A.7. Proceder à Prestação de Contas da 
Contabilidade Orçamental e Financeira. 

R.13. Desconformidade nos 
mapas da prestação de 
contas. 

PF M 
M.13. Implementação de 
medidas de conferência e 
verificação mensal 

Conferência e verificação mensal dos 
diversos mapas da contabilidade 
orçamental  

Inferior a 2010 Maior rigor na 
informação financeira 

Documentação 
arquivada 

 

DCDJ/DL – Divisão de Logística 

 
 
 
 
 
A.1. Avaliar e planear as necessidades de 
contratação de bens e serviços. 
 
 
 
 
 

R.1. Estimativas de custos 
incorretas.  

F R 

M.1. Utilização de base de 
dados e outras formas de 
apuramento de custos com 
informação relevante sobre 
valores atuais praticados pelo 
mercado e valores de 
aquisições anteriores. 

Aplicação 
Medidata/Aprovisionamento na 
obtenção do último valor adjudicado 
e transposto para o valor a 
considerar no PAQ. 

<2010 

Lançamento do valor 
de novos processos, 
tendo como 
referência os últimos 
valores fornecidos 
pela aplicação. 

Valor constante no 
PAQ (Pedido de 
aquisição), que serve 
de referência para o 
valor a cabimentar. 

Mapa em suporte Excel. 2011 

Aferição de valor no 
lançamento de novos 
processos, tendo 
como referência o 
ultimo valor 
adjudicado. 

Mapa em Excel de 
inserção de dados 
sobre os contratos em 
vigor. 



 
 

Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 

Página 139 de 189 

 
 

 
 
 
 
A.1. Avaliar e planear as necessidades de 
contratação de bens e serviços. (cont) 

R.2. Incumprimento das 
obrigações legais de não 
repartição da despesa. 

F M 

M.2. Aferição prévia pela 
Área de Gestão de Stocks, 
através de junção de diversas 
requisições internas com o 
mesmo objeto com vista ao 
lançamento de um único 
procedimento /pedido de 
aquisição (PAQ). 

Sempre que chegam processos para 
lançar procedimentos de aquisição, 
procede-se ao agrupamento por 
natureza, de forma a que 
bens/serviços do mesmo tipo 
possam ser aglutinados num único 
processo. 

<2010 

Gera poupanças, quer 
económicas, quer 
administrativas, ao 
mesmo tempo que se 
observa o 
estabelecido por lei 
no que concerne à 
repartição da 
despesa. 

Requisições internas 
34267 | 34268 | 
34269  » PAQ 
40277/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.2. Aquisição de bens e serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.3. Favorecimento 
decorrente de utilização 
indevida de procedimentos 
por ajuste direto. 

PF R 

M.3. Definição através de 
instruções e normas escritas 
de procedimento a adotar no 
envio de convites a mais de 
uma entidade, sempre que o 
mercado o permita e sempre 
que o procedimento seja 
realizado por ajuste direto. 

Aplicação plataforma de contratação 
pública  

<2010 
Consultas a pelo 
menos 3 fornecedores 
nos ajustes diretos 

Processo relativo ao 
PAQ 40658/2014; 
40767/2014 

M.4. Implementação de 
checklist de verificação do 
cumprimento do quadro 
legal. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão  
2011 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 31): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

M.5. Implementação de 
rotatividade nos instrutores 
dos processos. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão  
2013 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 30 e 34): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

R.4. Incumprimento do 
estabelecido no artigo 113º 
do CCP. F M 

M.6. Confirmação dos 
montantes acumulados 
através de aplicação 
informática. 

Aplicação 
Medidata/Aprovisionamento 
procede ao controlo dos limites 
legais. 

<2010 

Cumprimento dos 
limites legais de 
adjudicação descritos 
na Lei. 

Aviso/informação 
Aplicação informática 
(Medidata/Aprovision
amento) 
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A.2. Aquisição de bens e serviços. (cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.5. Aquisição de bens e 
serviços em condições 
desfavoráveis para a CM de 
Loures.   

F M 

M.7. Alertar os serviços 
requisitantes para a 
responsabilidade e a 
importância da 
definição/adequação das 
especificações técnicas a 
incluir no caderno de 
encargos e que as mesmas 
necessitam de ser precisas, 
objetivas, coerentes, 
completas e não discrimina 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão 
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 30 e 34): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

M.8. Clarificação dos critérios 
de adjudicação e fatores de 
ponderação.  

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão 
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 30): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

M.09. Assegurar a inclusão 
de templates informáticos 
que permitam a 
normalização e que a 
avaliação das propostas seja 
realizada em moldes 
objetivos e que se baseiem 
em dados quantificáveis e 
comparáveis. 

Aplicação plataforma Vortalnext <2010 Maior simplificação 
na análise financeira 
das propostas 
apresentadas pelos 
concorrentes. 

Procedimentos 
lançados na 
plataforma existe a 
opção de analisar 
quadro comparativo 
dos valores em 
avaliação 

 
Quadros em Excel em procedimentos 
mais complexos 

 
2010 

Processo relativo ao 
PAQ 39730/DL/2014 

R.6. Admissão indevida de 
concorrentes. 

PF E 

M.10. Implementação de 
checklist que vise garantir 
que os concorrentes que 
participam nos 
procedimentos não 
apresentam impedimentos. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão  
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 36 e 37): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

R.7. Incumprimento da 
obrigatoriedade de audiência 
prévia dos concorrentes. 

PF E 

M.11. Implementação de 
checklist para verificação do 
cumprimento dos 
formalismos legais. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão  
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 36): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 
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A.2. Aquisição de bens e serviços. (cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.8. Agravamento dos custos 
contratuais e/ou 
alargamento dos prazos de 
execução derivado de 
existência de ambiguidades, 
lacunas e erros no 
clausulado. 

PF M 

M.12. Assegurar que o 
clausulado é claro e preciso.  

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão 
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 30 e 34): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

M.13. Assegurar a 
intervenção do júri durante o 
período de esclarecimentos 
para reapreciação do teor 
das peças dos 
procedimentos. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão 
 2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 30, 36 e 37): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

R.09. Agravamento de custos 
decorrentes de aquisições de 
"serviços a mais". 

PF E 

M.14. Exigência de 
justificação da necessidade 
de "serviços a mais" que 
resultam de "circunstâncias 
imprevistas", com 
obrigatoriedade de 
fundamentação, 
devidamente validada. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão 
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL: 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

R.10. Controlo inadequado 
das condições de verificação 
do termo dos contratos de 
aquisição de bens e serviços. 

PF M 

M.15. Utilização de aplicação 
que proceda ao controlo dos 
limites previstos 
contratualmente. 

Aplicação informática com controlo 
de prazos 

2010 

Aplicação que emite 
aviso com 
antecedência de 180 
dias do terminus do 
contrato. 

Quadro partilhado: 
 
\\aludnh394j  

R.11. Incumprimento das 
obrigações contratuais.  

F M 

M.16. Aplicação das cláusulas 
por incumprimento 
constantes do contrato. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 34): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

 
R.12. Bens e/ou serviços 
adquiridos em 
desconformidade com o 
contratualizado. 
 

 
 

MF 
 
 
 

 
 

M 
 
 
 

M.17. Elaboração de 
instruções/normas 
referentes a validação das 
quantidades e qualidade dos 
bens e serviços.  

Referência no Manual de Controlo 
Interno 

<2010 

Encontram-se 
separadas e 
perfeitamente 
definidas as funções 
passíveis de 
conflitualidade 

Manual controlo 
interno 
pág. 23 
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A.2. Aquisição de bens e serviços. (cont) 

 
 
 
 
 
R.12. Bens e/ou serviços 
adquiridos em 
desconformidade com o 
contratualizado. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 

MF 

 
 
 
 
 
 
 

M 

M.18. Implementação de 
rotatividade na formação das 
equipas de trabalho. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão 
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 31): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

M.19. Elaboração de 
documento de avaliação e 
qualificação de fornecedores. 

Manual de avaliação e qualificação 
de fornecedores 

2014 

Define 
regras/critérios 
principais para 
avaliação de 
fornecedores de bens 
e serviços 

Encontra-se para 
análise interna da 
exequibilidade de 
utilização.  

R.13. Ausência de 
imparcialidade.  

PF E 

M.20. Segregação de 
funções.  

Referência no Manual de Controlo 
Interno 

<2010 

Encontram-se 
separadas e 

perfeitamente 
definidas as funções 

potencialmente 
conflituantes 

Manual controlo 
interno 
pág. 20 

M.21. Divulgação das 
consequências decorrentes 
de práticas que conduzam à 
ausência de imparcialidade. 

Referência no Manual de 
Procedimentos da DL. 

Versão 
2010 

Cumprimento e 
aplicabilidade das 
exigências descritas 
no manual. 

Manual de 
procedimentos (Áreas 
administrativas) DL 
(Pág. 16): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20Procediment
os%20DL_4.pdf 

A.3. Prestação de contas 
R.14. Incongruências nas 
contagens de inventariação. 

PF M 
M.22. Realizada por equipas 
com 2 ou mais elementos de 
áreas distintas. 

Constituição de equipas mistas de 
diferentes áreas. 

2014 

Maior e melhor 
acompanhamento no 
processo de 
contagem de 
inventariação. 

Identificação pela 
equipa auditora 
externa dos 
elementos que 
compunham as 
equipas. 
 
Manual de 
procedimentos (Áreas 
armazéns) DL (Pág. 
30): 
 
http://gesdoc/egov/Fi
leControl/Anexos/Ma
nual%20procediment
os.pdf 

 

DCDJ/DCO – Divisão de Contabilidade 

 
A.1. Proceder à prestação de contas da 
contabilidade patrimonial e analítica. 
 
 

R.1. Erros em operações 
contabilísticas, devido à 
concentração de funções 
numa mesma pessoa.          
 

F M M.1. Segregação de funções.                

Separação de algumas funções. 
Produção atualização e 
monotorização de mapas de 
controlo. 

2012 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Informação produzida 
mais adequada. 
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A.1. Proceder à prestação de contas da 
contabilidade patrimonial e analítica. (cont) 

R.1. Erros em operações 
contabilísticas, devido à 
concentração de funções 
numa mesma pessoa. (cont)               

F M 
M.2. Verificação dos 
documentos por mais 
elementos.                 

Leitura e verificação do documento 
por todos os funcionários da DCO.  

2013 
Maior rigor na 
verificação. 

Informação produzida 
mais adequada. 

R.2. Desconformidades e 
erros na contabilização dos 
factos.                                 

PF R 

M.3. Responsabilização pelo 
cumprimento das 
regras/normas e princípios de 
controlo/verificação.                                    

Elaboração de informação em devido 
tempo às unidades orgânicas 
responsáveis. 

2012 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Informação produzida 
mais adequada. 

R.3. Deficiente imputação de 
custos. 

PF R 

M.4. Responsabilização pelo 
cumprimento das 
regras/normas e princípios de 
controlo/verificação.                                    

Elaboração do Manual de 
Contabilidade Analítica - Custos. 

2012 

Regulamentação das 
operações inerentes à 
classificação analítica 
dos custos da CML. 

Obtenção de ganhos 
de eficiência nos 
procedimentos 
contabilísticos. 

PF R 
M.5. Recolha de informação 
dos recursos humanos afetos 
aos edifícios partilhados. 

Pedido aos serviços de informação 
atualizada, sistematização da 
informação e elaboração da partilha. 

2014 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Relatórios de custos 
de funcionamento 
com informação mais 
adequada. 

PF R 
M.6. Reanálise dos códigos 
dos tipos de imputação de 
custos. 

Verificação e anulação dos códigos 
que não são utilizados. 

2014 
Aumento da 
fiabilidade e 
qualidade dos dados. 

Utilização de códigos 
de imputação 
adequados. 

R.4. Registos contabilísticos 
patrimoniais desconformes 
com a legislação em vigor. 

PF R 

M.7. Responsabilização pelo 
cumprimento das regras 
existentes e criação novas 
regras, sempre que 
necessário e possível. 

Elaboração de informação em devido 
tempo às unidades orgânicas 
responsáveis. 

2012 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Informação produzida 
mais adequada. 

A.2. Proceder à análise de questões de natureza 
fiscal. 

R.5. Despesas 
inadequadamente 
classificadas (classificação 
económica). 

PF a F R 

M.8. Implementação de 
mecanismos que visem a 
prestação de informação 
clara e fidedigna quanto ao 
tipo de bem/serviço a 
adquirir. 

Elaboração de informação em devido 
tempo às unidades orgânicas 
responsáveis. 

2012 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Informação produzida 
mais adequada. 

R.6. Erro na elaboração da 
IES, nomeadamente nos 
Mapas recapitulativos 

PF R 

M.9. Implementação de 
mecanismos que visem a 
prestação de informação 
fidedigna. 

Circularização de fornecedores 
relativo aos valores dos mapas 
recapitulativos. 

Aplicação a:  
- 25% em 2013 
- 50% em 2014  

Menor probabilidade 
de discordância entre 
o declarado pela CML 
e os fornecedores. 

Aumento da 
qualidade da 
informação à 
Autoridade Tributária. 

A.3. Proceder à consolidação das contas da CM de 
Loures com os SIMAR e com o SEL. 

R.7. Não apresentação em 
tempo útil da informação 
necessária e/ou não 
conforme com os prazos e 
métodos de consolidação 
previstos na lei. 

PF E 

M.10. Divulgação do Manual 
de Consolidação de Contas e 
instituir procedimentos que 
visem garantir a aplicação 
das regras nele estabelecidas. 

Elaboração do Manual de 
Procedimentos sobre consolidação 
de Contas do Município. 

2011 

Regulamentação das 
operações necessárias 
à consolidação de 
contas. 

Definição do 
perímetro de 
consolidação, regras e 
métodos de 
consolidação, 
informação a prestar 
pelas entidades e 
prazos para 
apresentação das 
contas.  
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A.4. Proceder à reconciliação de contas. 

R.8. Divergências nos registos 
contabilísticos nas contas de 
terceiros, de imobilizado e de 
disponibilidades. 

PF R 

M.11. Responsabilização e 
cumprimento das regras 
existentes e criação de novas 
regras, sempre que 
necessário e possível. 

Produção, atualização e 
monotorização de mapas de 
controlo. 

2012 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Diminuição do risco 
de informação 
inadequada. 

F R 
M.12. Efetuar as conciliações 
bancárias com periodicidade 
adequada. 

A medida proposta está adotada. 2012 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Resposta atempada 
ao ROC. 

F R 
M.13. Efetuar maior controlo 
de obras em curso. 

GPI iniciou registo das Obras em 
Curso na BDGP. 

2013 
Maior controlo das 
obras em curso 

Informação constante 
na BDGP completa. 

PF R 
M.14. Verificação dos valores 
em aberto nas Reconciliações 
Bancárias. 

Análise dos valores em aberto no 
final de cada trimestre 

2014 
Melhor conhecimento 
dos valores por 
regularizar. 

Informação mais 
detalhada. 

A.5. Proceder à reconciliação entre os registos 
contabilísticos efetuados na MEDIDATA/POCAL e 
nos respetivos subsistemas. 

R.9. Incremento de 
custos/perdas resultantes de 
divergências entre os registos 
contabilísticos e as contagens 
físicas. 

PF R 

M.15. Proceder, 
periodicamente, à 
inventariação física das 
existências. 

Troca de impressões com 
responsável da DL 

2013 

É feita 
periodicamente a 
inventariação física 
das existências 

Reflete-se nas contas 
do semestre e do ano. 

R.10. Estimativas de custos e 
proveitos sub ou 
sobreavaliadas. 

PF R 

M.16. Melhoria da 
metodologia de cálculo de 
estimativas para fecho de 
contas. 

Elaboração de estudo de tendência 
para cálculo de estimativas. 

2012 
Aumento da 
fiabilidade e 
qualidade dos dados. 

Aumento da 
qualidade da 
informação 
financeira. 

R.11. Incoerência entre 
classificações na criação de 
tipos de despesa e receita. 

PF R 

M.17. Procedimentos 
efetivos e documentados de 
acordo com o previsto no 
POCAL, em conformidade 
com orientações/circulares e 
entendimentos da DGAL. 

Elaboração de informação em devido 
tempo às unidades orgânicas 
responsáveis. 

2012 
Menor probabilidade 
de ocorrência de erro. 

Aumento da 
qualidade da 
informação 
financeira. 
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DCEP - Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos 

Apreciação de projetos de operações de 
loteamento. 

Parcialidade na análise de 
processos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

Validação e aferição dos 
processos nas áreas de 
intervenção através de 
checklist 

 Criação de check-list para análise e 
verificação de projetos. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DPPC-
R1 

Executar projetos de infraestruturas de água de 
abastecimento e de águas residuais. 

R.1. Deficiente análise de 
propostas de prestadores 
externos em sede de 
concursos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
Rotatividade dos técnicos 
que realizam análise de 
propostas. 

Procedimento da responsabilidade 
de DA, não controlado por nós, mas 
que na prática se tem vindo a 
verificar 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Procedimento 
burocrático sem 
evidência física 

R.2. Deficiente estimativa na 
orçamentação/custos. 

Pouco 
Frequente 

Elevado 
Criação de BD atualizada com 
valores praticados no 
mercado. 

Está a ser elaborada BD com valores 
obtidos das empreitadas realizadas. 
Os valores estão a ser retirados da 
Aplicação MINIMAL. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Em elaboração 

Elaboração de peças para procedimentos para 
empreitadas. 

Deficiente elaboração de 
caderno de encargos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
Frequência de ações de 
formação sobre a legislação 
em vigor. 

Revisão com regularidade do 
caderno de encargos tipo 

Janeiro de 2015 
Não foram verificadas 
anomalias 

Procedimento sem 
evidência Física 

O relatório refere-se aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2014 
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DLQ – Divisão de Laboratório e Qualidade 

A.1. Efetuar colheitas de água na torneira do 
consumidor em cafés, restaurantes, etc. 

R.1. Favorecimento de 
particulares. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. contacto telefónico 
prévio a informar a data da 
colheita e de que o processo 
de recolha e análises não terá 
custos para o 
estabelecimento comercial. 

Atendendo a que o laboratório e 
todas as atividades relacionadas são 
objeto de uma ACREDITAÇÃO por 
parte do IPAC, considera-se que 
todos os eventuais riscos assinalados 
no plano estão cobertos pelas 
auditorias externas e internas que 
nos permitem manter há vários anos 
a respetiva Acreditação 

Permanente e 
anterior ao próprio 
plano 

A manutenção da 
Acreditação 

Anexo comprovativo 
de manutenção da 
acreditação 

A.2. Efetuar análises de água. R.1. Negligência. 
Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.1. duplicados 
aleatoriamente. 

Permanente e 
anterior ao próprio 
plano 

A manutenção da 
Acreditação 

Anexo comprovativo 
de manutenção da 
acreditação 

A.3. Aquisição de bens e serviços  
R.1. Parcialidade na análise 
de propostas. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Implementação de 
sistema de avaliação de 
fornecedores e rotatividade 
dos técnicos que avaliam as 
propostas. 

Permanente e 
anterior ao próprio 
plano 

A manutenção da 
Acreditação 

Anexo comprovativo 
de manutenção da 
acreditação 

A.4. reforço na desinfeção da água. R.1. Erro. 

Pouco 
Frequente 

  
M.1. verificação diárias e 2 
vezes por dia aleatoriamente 

Verificação da conformidade dos 
resultados com os valores padrão. 

Permanente e 
anterior ao próprio 
plano 

Análises dentro dos 
valores 
recomendados 

Mapa de leituras 
diárias 

    
M.2. Codificação de amostras 
anterior à realização da 
análise. L.A. 

Verificação da conformidade dos 
resultados com os valores padrão. 

Permanente e 
anterior ao próprio 
plano 

A manutenção da 
Acreditação 

Anexo comprovativo 
de manutenção da 
acreditação 

A.5. Resolução de processos de reclamação da 
qualidade da água. 

R.1. Favorecimento de 
particulares. 

Pouco 
Frequente 

  
M.1. Colheita e análise 
realizadas por técnicos 
distintos. L.A. 

Verificação da conformidade dos 
resultados com os valores padrão. 

Permanente e 
anterior ao próprio 
plano 

A manutenção da 
Acreditação 

Anexo comprovativo 
de manutenção da 
acreditação 

    
M.2. Codificação de amostras 
anterior à realização da 
análise. L.A. 

Verificação da conformidade dos 
resultados com os valores padrão. 

Permanente e 
anterior ao próprio 
plano 

A manutenção da 
Acreditação 

Anexo comprovativo 
de manutenção da 
acreditação 
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DF – Divisão de Fiscalização 

A.1. Aprovação da instalação de contadores e/ou 
execução de ramais conforme regulamento.   

R.1. Aprovação das 
instalações sem que estejam 
reunidas as condições 
regulamentares.   

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Verificação e controlo 
da entrega de documentação 
necessária à boa instrução do 
pedido através de checklist. 

Criação de check-list, apresentação 
da caderneta predial, verificação de 
documentos comprovativos de 
pagamentos já efetuados aos S.M.L. 
e ofícios de autorização enviados 
pela D.E.R.A. 

Janeiro de 2014 
Não foram verificados 
desvios 

São as inicialmente 
previstas 

A.2. Emissão de declarações de conformidade para 
legalizações. 

R.2. Autorizar instalações 
sem que estejam reunidas as 
condições regulamentares.   

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.2. Verificação e controlo 
da entrega de documentação 
necessária à boa instrução do 
pedido através de checklist. 

Janeiro de 2014 
Não foram verificados 
desvios 

São as inicialmente 
previstas 

A.3. Realizar vistorias às redes internas de 
abastecimento de água e de águas residuais. 

R.3. Obra executada em 
desacordo com o projeto 
aprovado. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.3. Elaboração de folha de 
inspeção (checklist) assinada 
pelo fiscal e pelo responsável 
da obra. 

Entrega de folha de inspeção (check-
list de vistorias), assinada pelo fiscal 
e pelo representante na obra. 

Janeiro de 2014 
Não foram verificados 
desvios 

São as inicialmente 
previstas 

A.4. Resposta a pedidos de orçamento de rede de 
abastecimento de água e de drenagem de águas 
residuais. 

R.4. Suborçamentação ou 
desvio no valor do metro 
quadrado para débito da TLE. 

Pouco 
Frequente 

Elevado 
M.4. Validação de 
orçamentos por parte da DAA 
e da DAR. 

 Criação de check-list para a 
orçamentação com a descrição das 
tipologias. A validação dos 
orçamentos é feita pela D.E.R.A. 

Janeiro de 2014 
Não foram verificados 
desvios 

São as inicialmente 
previstas 

A.5. Execução de empreitadas de rede de 
abastecimento de água e de drenagem de águas 
residuais. 

R.5. Faturação de trabalhos 
não executados. 

Pouco 
Frequente 

Elevado 

M.5. Validação pela DAA ou 
DAR da informação relativa 
aos autos de medição de 
trabalhos, trabalhos a mais, 
bem como erros e omissões, 
elaborados pela DF. 

Validação dos Autos elaborados pela 
Divisão de Fiscalização, mas 
validados pela D.E.A. 

Janeiro de 2014 
Não foram verificados 
desvios 

São as inicialmente 
previstas 

A.6. Realizar vistorias à rede de abastecimento de 
água e de drenagem de águas residuais. 

R.6. Ligações às redes em 
desacordo com o cadastro 
e/ou com o projeto. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.6. O controlo deve ser 
efetuado através da 
verificação da evolução do 
loteamento, registada em 
relatórios mensais, e através 
da folha de inspeção, que 
deverá ser assinada pelo 
fiscal e pelo responsável pela 
execução da obra. 

Controle feito com a entrega de 
folha de inspeção (check-list de 
vistorias), assinada pelo fiscal e 
representante na obra. Vistoria final 
para efeitos de receção provisória e 
validação de telas finais enviadas 
para a Divisão de Cadastro 

Janeiro de 2014 
Não foram verificados 
desvios 

São as inicialmente 
previstas 
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GJ – Gabinete Jurídico 

A.1. Propor e contestar ações judiciais. 

R.1. Prescrição devida, 
nomeadamente a:-não 
pagamento da divida por 
desadequação do sistema 
informático;-falta de 
informação ou informação 
deficiente dos Serviços 
Comerciais sobre a situação 
jurídica do devedor (por ex. 
empresas encerradas):-
informação errada dos 
Serviços Comerciais sobre o 
valor das dívidas. 

MF E 

M.1. Assegurar a 
celeridade/Divulgar/Alertar 
para as 
consequências/Reforçar os 
RH do G.J. 

Informações/registos/requisição de 
pessoal 

1 de Julho / 1 de 
novembro 

Não há resultados a 
apresentar 

Registo 
(I/14029/2012) no 
Webdoc e Aquamatrix 
/ reforço dos 
Recursos Humanos -1 
elemento 

A.2. Instruir processos de inquérito, disciplinares e 
de averiguações. 

R.3. Prescrição. PF R 

M.3. Assegurar a 
celeridade/Divulgar/Alertar 
para as 
consequências/Reforçar os 
RH do G.J. 

Requisição de pessoal 2 de maio 
Melhoria na 
celeridade 

Reforço dos Recursos 
Humanos - 1 
elemento 

A.3. Instruir processos de contra ordenação. 

R.4. Prescrição.                                        PF  R    

M.4. Assegurar a 
celeridade/Divulgar/Alertar 
para as 
consequências/Reforçar os 
RH do GJ.              

Requisição de pessoal                                                                      
2 de maio e 1 de 
novembro  

Diminuição efetiva 
dos prazos 

Reforço dos Recursos 
Humanos - 2 
elementos                   

R.5. Não instrução 
(atempada) dos processos 
devido a erro e/ou 
deficiências na elaboração 
dos autos de noticia e das 
respostas ao solicitado pelo 
G.J. 

MF E 
M.5. Divulgar/alertar para as 
consequências. 

Requisição de pessoal 2 de janeiro 
                     Melhoria 
na celeridade 

Registo (I18701/2012) 
no Webdoc / reforço 
dos Recursos 
Humanos - 1 
elemento 

A.4. Elaborar pareceres jurídicos. 

R.6. Favorecimento na 
emissão de pareceres.                                                 
R.7. Não resposta (atempada) 
decorrente da instrução 
deficiente e/ou errada pelas 
UO dos processos que são 
remetidas ao GJ para parecer. 

PF                                            
MF 

R                               
E 

M.6. Diversificar os emitentes 
dos pareceres.                    
M.7. Sensibilizar/formar/ 
devolução de processos. 

Distribuição                                                   
Informações/registos 

Desde sempre                           
Desde sempre/2 de 
janeiro 

Pareceres emitidos                       
Não há resultados a 
apresentar 

Registo (I/4113/2012)      
Registo 
(E/27410/2012) no 
Webdoc e Aquamatrix    

O presente relatório reflete a realidade do terceiro trimestre de 2014, uma vez que a entidade SIMAR iniciou a sua atividade no último trimestre daquela anuidade. Consequentemente, verifica-se a similitude com o relatório anteriormente enviado. 
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GIC – Gabinete de Imagem e Comunicação 

A.1. Prestar apoio à gestão de topo no âmbito da 
comunicação institucional. 

R.1. Transmitir informações 
desatualizadas, incompletas 
ou incorretas. 

PF M 
M.1. Manter atualizada a 
informação. 

Contacto permanente com as UO 
responsáveis pelo fornecimento da 
informação, e verificação sucessiva 
com as mesmas após produção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jan/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As metodologias 
adotadas são as que 
já estavam em 
avaliação e 
devidamente 
experimentadas não 
tendo sido detetadas 
falhas que coloquem 
em causa o bom 
desenvolvimento das 
tarefas objeto deste 
plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de reporte de 
falhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2. Realizar campanhas de 
sensibilização/informação externas e internas. 

R.2. Transmitir informações 
desatualizadas, incompletas, 
incorretas ou desajustadas do 
público-alvo. 

F E 

M.2. Rever periodicamente 
os conteúdos das 
apresentações e materiais 
que servem de base às 
campanhas de sensibilização. 

A.3. Prestar informações gerais a entidades e a 
clientes no âmbito da interrupção de serviços não 
contemplados em planta de distribuição ou outros. 

R.3. Transmitir informações 
desatualizadas, incompletas 
ou incorretas. 

F 
  

E 
  

M.3. Manter atualizada a 
informação. 

M.4. Criar procedimento 
interno para comunicação 
célere não sendo possível a 
resposta imediata. 

A.4. Gerir conteúdos da intranet e internet. 

R.4. Divulgar informação 
desatualizada, incompleta ou 
incorreta ou não 
cumprimento da divulgação 
legalmente obrigatória. 

F E 
M.5. Atualizar regularmente 
os conteúdos a 
divulgar/divulgados. 

A.5. Dar resposta a toda a estrutura no que 
concerne a solicitações do âmbito do design e 
audiovisual ou outras. 

R.5. Colocar em risco 
iniciativas e atividades, por 
ausência ou insuficiência de 
capacidade de resposta. 

F E 
M.6. Planear as atividades de 
forma atempada e adequada 
às necessidades. 

Sensibilização por diálogo 
permanente com as UO 
intervenientes, para as necessidades 
serem fornecidas atempadamente A.6. Dar cumprimento ao Plano de Comunicação 

Institucional/estratégia. 
R.6. Transmitir imagem 
incorreta dos SIMAR 

PF M 
M.7. Planear as atividades de 
forma atempada e adequada 
às necessidades. 

A.7. Estabelecer contactos com os OCS no âmbito 
da notícia. 

R.7. Parcialidade. PF M 
M.8. Divulgar por todos os 
OCS. 

Os veículos de divulgação 
normalmente utilizados incluem para 
além da Agência Lusa, os OCS 
regionais Locais. 

A.8. Conceber e publicar anúncios institucionais em 
OCS. (comunicações de âmbito geral ex: campanhas 
ambientais/comerciais etc.) 

R.8. Parcialidade. PF M 

M.9. Clarificação dos critérios 
de seleção e exigência de 
justificação da opção 
proposta.  

OCS criteriosamente selecionados de 
acordo quer com os níveis de 
circulação das publicações e do 
público-alvo 
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A.9. Elaborar comunicados à população sobre 
cortes de fornecimento ou outras alterações e 
realizar o processo de divulgação porta-a-porta 
pelas zonas abrangidas: escolas, clínicas, etc. 

A.9. Distribuir 
incorretamente os 
comunicados devido a 
limitações de informação das 
plantas fornecidas. 

PF M 

M.10. Articular com as UO a 
disponibilização de planta da 
zona abrangida e análise e 
esclarecimento da mesma e 
requisição atempada. 

 
 
 
Articular com as Divisões a 
disponibilização prévia de planta da 
zona afetada com discussão dos 
limites para a distribuição. Garantir 
que a requisição ao GIC é efetuada 
em tempo útil para possibilitar a 
distribuição atempada. Procurar na 
área afetada Clínicas, Escolas, etc. 
para aviso prévio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jan/14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As metodologias 
adotadas são as que 
já estavam em 
avaliação e 
devidamente 
experimentadas não 
tendo sido detetadas 
falhas que coloquem 
em causa o bom 
desenvolvimento das 
tarefas objeto deste 
plano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de reporte de 
falhas 

A.10. Representar e/ou apoiar a participação dos 
SIMAR em eventos exteriores. 

R.10. Transmitir informações 
desatualizadas, incompletas, 
incorretas ou desajustadas do 
público-alvo. 

PF M 
M.11. Contextualizar a 
informação a transmitir com 
o evento a realizar. 

Contacto permanente com as UO 
responsáveis pelo fornecimento da 
informação, e verificação sucessiva 
com as mesmas após produção 

A.11. Realizar atividades que visem promover as 
relações interpessoais nos SIMAR. 

R.11. Parcialidade. PF R 
M.12. Manter o sigilo relativo 
ao conteúdo das provas a 
realizar. 

A circulação da informação 
internamente só se verifica entre GIC 
e o superior hierárquico, pessoal e 
institucionalmente. 
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GTIC – Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações 

A.1. Planificar, parametrizar e acionar o 
funcionamento, controlo e operação dos sistemas, 
computadores, periféricos e dispositivos de 
comunicações instalados, atribuir, otimizar e 
desafetar os recursos, identificar as anomalias e 
desencadear as ações de regularização requeridas 

R.1. Ter o parque 
corretamente identificado de 
forma a que seja a gestão do 
parque e anomalias feita de 
uma forma célere e que 
possamos ter todo parque 
cadastrado e os seus 
componentes, desde grandes 
equipamentos até aos 
componentes 

F E 
M.1. Manter atualizada a 
informação. 

implementação de uma aplicação de 
gestão automatizada de parque 

jan/14 
todo parque 
atualizado  

Relatório Interno 

A.2. Responder a todos pedidos feitos através de 
Helpdesk, contato telefónico. 

R.2. Não passar mais de 4 
horas após o pedido, para 
que dessa forma possamos 
garantir um tempo de 
resposta em que o utilizador 
não esteja parado ao período 
indicado neste objetivo 

MF E 
M.2. Gerir os pedidos em 
menos de 4 horas. 

  jan/14 objetivo cumprido Relatório Interno 

A.3. Administrar todos os componentes da rede nas 
instalações dos SMAS, gerir todas as comunicações 
entre edifícios e toda rede estruturada existente. 
Equipamentos como antenas de wireless, routers, 
switchs, hubs gerir e controlar os protocolos de 
comunicação instalados, controlar os acessos ao 
exterior (Serviço de Internet), gerir e acompanhar a 
ampliação da rede nos SMAS 

R.3. Identificar quebras e 
suas razões 

MF E 
M.3. Substituir equipamentos 
problemáticos e obsoletos 

substituição de equipamentos de 
core de rede permitindo desta forma 
toda a infraestrutura ter banda de 
1gb 

out/13 objetivo cumprido 
Aquisição de 70 
equipamentos 

A.4. Administrar Servidor Correio 
Administrar o servidor de correio eletrónico, tendo 
a seu cargo a gestão e a performance do servidor 
em causa. 

R.4. Garantir a entrega e 
envio do correio eletrónico. 

MF E M.4. Gerir o correio  
Gestão dos servidores em sede 
própria 

2010 objetivo cumprido Relatório Interno 

A.5. Administrar o servidor de antivírus. 
Administrar o servidor de backups centrais / 
servidor de antivírus. Criação e gestão das próprias 
contas administrar e gerir a performance dos discos 
como da automatização dos backups, gerir e 
administrar a ferramenta que permite a instalação e 
atualização centralizada os postos de trabalho da 
organização. 
 

R.5. Garantir a atualização 
dos updates. 

F E 
M.5. Conferir sempre as 
assinaturas de antivírus na 
rede  

instalação de um novo sistema com 
novos motores de busca com 
tecnologia Anubis e Symantec. 

jan/14 

diminuição 
principalmente de 
ficheiros de Spam em 
90% 

Implementação de 
medidas e novo 
contrato 
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A.6. Controle e gestão de acessos á internet 
Controle de todo o conteúdo de tráfego que passa 
de fora para dentro da organização fazendo a 
gestão de utilizadores e as ligações permanentes à 
Internet, destinada a filtrar conteúdos e 
respeitando assim os desejos das organizações que 
pretendem disponibilizar um acesso à Internet, sem 
o receio de potenciais riscos para a produtividade 
do seu negócio. 

R.6. Garantir a correta 
utilização da internet. 

MF E 
M.6. Gestão dos acessos 
corretamente 

instalação de um novo sistema com 
novos motores de busca com 
tecnologia Anubis e proxi firewall 
utm 

13/dez objetivo cumprido Relatório Interno 

A.7. Controle e gestão do sistema de servidores e 
suas configurações de Storage do Cluster VMWare 

R.7. Correta gestão da 
perfomance dos servidores. 

MF E 
M.7. Gestão dos recursos dos 
servidores 

através de soft de virtualização 2011 objetivo cumprido Relatório Interno 

A.8. Gestão de todas comunicações de voz e sua 
operacionalidade. 

R.8. Garantir as 
comunicações voz. 

MF E 
M.8. Gestão dos 
equipamentos software 

  2011 objetivo cumprido Relatório Interno 

A.9. Apoio nas aplicações departamentais como 
ERP,  Aquamatrix. 

R.9. Apoio aos utilizadores. MF E 
M.9. Manter a 
operacionalidade existente 

  2009 objetivo cumprido Relatório Interno 

A.10. Gestão centralizada das impressões.  
R.10. Gerir as listas de 
espera. 

MF E 
M.10. Manter atualizada a 
informação. 

  2009 objetivo cumprido Relatório Interno 
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GACCG – Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão 

A.1. Executar atividades de auditoria interna. 

R.1. Interferência na 
definição do âmbito, 
execução e comunicação de 
conclusões. 

PF M 

M.1. Visar garantir a 
autonomia do GCG, por via 
do reporte exclusivo à gestão 
de topo. 

O reporte, por parte do GCG, é 
exclusivamente à gestão de topo. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexos 1A, 1B, 1C 

R.2. Conclusões pouco 
consistentes. 

F M 

M.2. Promover formação 
para o incremento de 
competências técnicas e 
recorrer, eventualmente, a 
colaboradores especialistas, 
internos ou externos. 

Sempre que seja apropriado e 
possível, dotar e incrementar as 
competências técnicas através de 
ações de formação. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexo 2 

R.3. Não implementação 
e/ou aplicação não 
tempestiva de 
recomendações por parte das 
UO auditadas. 

PF M 

M.3. Incrementar a 
sensibilização dos dirigentes 
para as vantagens na 
implementação das 
recomendações, bem como 
para os riscos associados à 
sua não aplicação. 

Sensibilização dos dirigentes para as 
matérias, através de contactos 
regulares. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexo 3 

A.2. Promover a existência de adequados sistemas 
de controlo de risco e diligenciar pelo 
acompanhamento da aplicação de medidas. 

R.4. Não observância de 
medidas e regras de 
prevenção da ocorrência de 
riscos de gestão, incluindo os 
de corrupção e infrações 
conexas. 

PF M 

M.4. Consolidar a aplicação e 
monitorização do PPRGCIC, 
vinculando os dirigentes das 
diversas UO ao cumprimento 
das medidas preconizadas. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexo 4 

A.3. Propor e colaborar na definição de propostas 
de desenvolvimento técnico, económico e social 
dos SMAS de Loures, de acordo com as orientações 
estratégicas definidas pelo CA. 

R.5. Utilização de informação 
para vantagem pessoal ou de 
qualquer outra forma 
contrária à lei ou em 
detrimento dos objetivos 
legítimos e éticos da 
organização. 

PF R 

M.5. Reforçar 
comportamentos éticos. 

Promoção de contactos frequentes 
de sensibilização com os diversos 
dirigentes na matéria em apreço.  
Análise de alguns códigos de ética e 
conduta profissional já em vigor na 
função pública. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Sensibilização verbal, 
sem evidências físicas 

M.6. Elaborar Código de Ética 
e Conduta Profissional. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexos 5A e 5B 

R.6. Violação de princípios 
gerais da atividade 
administrativa. 

PF M 
M.7. Assegurar formação dos 
trabalhadores sobre o CPA e 
matérias conexas. 

Ação pendente da programação da 
UO responsável pela formação 
interna. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexo 6 

A.4. Desenvolver e acompanhar os processos de 
melhoria organizacional. 

R.7. Não aplicação de 
critérios comuns a situações 
de idêntica natureza. 

F M 

M.8. Estabelecer mecanismos 
de cumprimento e aplicação 
genérica de procedimentos 
comuns a toda a organização. 

Elaboração de proposta de atualizar 
e renovar o Manual de 
Procedimentos dos SML com 
respetiva metodologia de trabalho e 
divulgação de procedimento. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexo 7 
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A.5. Zelar pela atualização, adequação e efetividade 
de medidas constantes dos diversos normativos 
internos, bem como promover a existência e 
atualização de Manuais de Procedimentos em todas 
as UO. 

R.8. Incumprimento das 
medidas constantes nos 
normativos e manuais 
respetivos. 

MF E 

M.9. Instituir procedimentos 
de verificação e validação de 
aplicação das medidas 
preconizadas, em sede de 
auditorias internas a realizar. 

Proposta de realização de auditorias 
internas intercalares aos dados 
remetidos à entidade reguladora do 
setor da água, no âmbito dos 
indicadores de avaliação da 
qualidade de serviço. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexo 8 

M.10. Fomentar e vincular as 
UO para a necessidade de 
elaboração e/ou atualização 
de Manuais de 
Procedimentos e monitorizar 
a aplicação dos mesmos. 

Elaboração de proposta de atualizar 
e renovar o Manual de 
Procedimentos dos SML com 
respetiva metodologia de trabalho e 
divulgação de procedimento. 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexo 7 

A.6. Promover a elaboração e tratamento de 
indicadores de gestão. 

R.9. Dificuldades na obtenção 
de valores fiáveis para cálculo 
dos respetivos índices, 
reiteradamente justificadas 
pela ausência de meios.  

F E 

M.11. Promover a 
implementação e 
manutenção de mecanismos 
de aferição dos dados 
pretendidos junto das 
respetivas UO. 

Elaboração e monitorização de 
indicadores de gestão, conforme 
objetivos estratégicos e conceitos 
técnicos preconizados pela entidade 
reguladora 

jan-12 
Não se verificam 
anomalias 

Anexos 9A e 9B 

Em conformidade com registo I/2956/2015, datado de 10 de fevereiro de 2015 «[…] foi acordado que os relatórios de 2014 […] apenas, respeitassem ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 7 de Outubro […] Face ao exposto, não é possível ao 
coordenador do GACCG contribuir para o relatório de 2014 do GCG, sugerindo que o relatório do 1º semestre de 2014 seja o definitivo.». 
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DC – Departamento Comercial 

 

DC/DFCC – Divisão de Faturação e Controlo de Consumos 

A.1. Registo de leituras de contadores 

R.1. Existência de consumos 
em locais sem contrato de 
abastecimento. 

PF M 

M.1. Análise sistemática de 
listagens de locais sem 
contrato de abastecimento 
(controlo de vagos). 

Verificação dos locais incluídos nos 
giros de leituras de ciclo; análise 
mensal de listagens de locais vagos e 
consequente elaboração de serviços 
de verificação de consumo 
fraudulento para Divisão de 
Fiscalização. 

set/11 

Incremento na 
deteção de consumos 
fraudulentos 
resultando na 
eventual instauração 
de processos de 
contraordenação e 
faturação dos m3 
consumidos 
fraudulentamente. 

nº de serviços 
executados e nº de 
processos de 
contraordenação. 

R.2. Existência de consumos 
não faturados em locais com 
abastecimento suspenso. 

F M 

M.2. Análise mensal de 
listagens de clientes com 
abastecimento suspenso e 
com consumo. 

Emissão de serviço de corte eficaz e 
faturação do consumo medido. 

abr/13 

Ligeiro aumento de 
consumos faturados e 
controlo mais incisivo 
destas situações de 
fraude. 

Aumento de serviços 
de corte eficaz 
executados. 

A.2. Processamento e correção de faturação 

R.3. Faturação de consumos 
reais referente a um período 
superior a seis meses, 
resultante de ausências de 
leituras. 

F M 
M.3. Envio de cartas a 
clientes com uma ausência de 
leitura de ciclo 

Envio automático de duas cartas 
para comunicação e agendamento 
de deslocação para obtenção de 
leitura (processo suspenso 
temporariamente) 

out/13 
Sem dados 
disponíveis 

N.º de leituras reais 

R.4. Emissão de notas de 
crédito de valor incorreto 

PF M 
M.4. Controlo eficaz da 
correção dos erros de 
faturação 

Implementação no Sistema 
Informático de Gestão Comercial da 
anomalia de faturação de nota de 
crédito fora dos parâmetros 

10/10/2012 

Diminuição do 
número de notas de 
crédito de valor 
incorreto. 

Controlo efetuado 
caso a caso 

R.5. Manipulação de 
faturação 

PF M M.5. Segregação de funções. 
A segregação de funções é inerente 
ao funcionamento dos diversos 
setores da DC. 

Desde sempre 
Não se detetaram 
situações anómalas. 

controlo efetuado 
caso a caso 

R.6. Emissão de notas de 
crédito fora do limite das 
competências 

PF R 

M.6. Verificação dos limites 
de competências das notas 
de crédito emitidas, com 
periodicidade semestral 

Disponibilização de mapa de 
reembolsos por utilizador, de forma 
a possibilitar o controlo do limite de 
competências 

mai/13 

Ratificação de 
reembolsos emitidos 
que se encontravam 
fora dos limites das 
competências. 

Relatórios semestrais 
identificando 
situações anómalas. 

A.3. Controlo de cobrança de documentos 
R.7. Colocação indevida de 
clientes em situação de 
exceção de cobranças 

PF M 

M.7. Listagem por amostra 
semestral dos clientes em 
exceção de cobrança para 
verificação do fundamento 
desse estado. 

A implementar em Janeiro de 2015       
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DC/DAGC – Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes 

A.1. Outorga de contratos de abastecimento de 
água 

R.1. Contratos 
indevidamente ativos por 
terem por objeto um mesmo 
local de abastecimento. 

F M 

M.1. Definição de 
procedimentos que não 
permita a celebração de novo 
contrato, para o mesmo local 
de abastecimento, sem que o 
anterior tenha sido 
rescindido. 

O sistema Aquamatrix valida a 
situação contratual dos clientes, por 
forma a que, mediante a existência 
de emissão de faturação num local, é 
inibida a faturação noutro cliente 
para esse mesmo local. 
apresentando uma mensagem de 
erro.  Procede-se à análise dos erros 
para correção de contratos em 
duplicado. 

set/12 

Foi disponibilizada a 
visualização 
automática da 
morada do local 
aquando da digitação 
do código do local. 
Deteção e correção 
das situações de 
contrato duplicado 
através do 
tratamento de erros. 

Mapa de erros de OK 
ao contrato. 

R.2. Contratação incorreta de 
tarifa (tarifa contratada 
diversa da do destino de 
consumo). 

F M 

M.2. Verificação da exatidão 
dos dados através da 
conferência dos documentos 
exibidos para celebração de 
contrato com os dos registos 
informáticos, por pessoa 
diferente da executante. 

Procedeu-se à sensibilização dos 
funcionários de forma a prevenirem 
a ocorrência deste risco. Validação 
dos dados introduzidos pelos 
atendedores através de emissão de 
mapa. 

mar/12 
Não se verificaram 
situações incorretas 

Mapa Aquamatrix 
Novos_Clientes no 
período de 
01/01/2014 a 
31/12/2014 

R.3. Indevida celebração de 
contrato por não existir título 
de utilização. 

PF M 

M.3. Verificação por 
amostragem dos títulos de 
utilização associados aos 
novos contratos 

Procedeu-se à sensibilização dos 
funcionários de forma a prevenirem 
a ocorrência deste risco. Verifica-se a 
necessidade dos contratos realizados 
por telefone serem controlados  

set/13 

Não se detetaram 
situações anómalas 
nos novos contratos 
celebrados 

  

R.4. Aplicação incorreta de 
isenção de Tarifas de águas 
Residuais e Tarifa de 
Resíduos Sólidos Urbanos ao 
contrato dos clientes 

F M 

M.4. Emissão semestral de 
listagem de clientes com 
isenção de tarifas para 
análise das condições no local 
de consumo e posterior 
atualização tarifária dos 
contratos com validação da 
autorização para a isenção 
das tarifas. 

  2015     
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DAF – Departamento Administrativo e Financeiro 

 

DAF/DAD – Divisão Administrativa e Documental 

A.4. Gerir a entradas, saídas, registos, classificação, 
organização e arquivo de documentos. 

R.4. Classificação 
desadequada dos 
documentos. 

PF R 

M.11. Desenvolver ações de 
sensibilização/formação 
sobre a atual "Tabela de 
Classificação de 
Documentos". 

Elaboração de nova tabela de 
classificação de documentos, 
aprovada pelo Conselho de 
Administração e publicada na 
Intranet 

out/12 

Adequada 
classificação dos 
documentos por 
assuntos, tendo cada 
utilizador do webdoc, 
acesso facilitado à 
tabela e respetivas 
notas explicativas. 

Nº erros não 
significativo. 

A.5. Assegurar os serviços de segurança e limpeza 
de instalações. 

R.5. Recurso sistemático ao 
procedimento de ajuste 
direto/regime simplificado 
para prover a situações 
urgentes, resultantes de 
planeamento deficitário ou 
inexistente. 

PF R 
M.12. Promover o 
planeamento das 
necessidades. 

Elaboração de ficheiros em Excel 
para controlo / gestão de todas as 
NE existentes, referindo data de 
início e de conclusão, com indicação 
de data para início de novo 
procedimento. 

jan/12 
Contratação 
atempada dos 
serviços necessários.  

Ausência de 
Interrupção de 
prestação de serviços. 

(1) Criação da Divisão Administrativa e Documental, com a publicação e entrada em vigor da Estrutura Organizativa dos SIMAR, através do aviso 11181/2014 - DR - 2.ª série - n.º 193 de 07 de outubro, que até àquela data integrava a DRHA. 
 

DAF/DF – Divisão Financeira 

A.1. Planeamento, controlo e execução orçamental. 

R.1. Deficiente planeamento 
do orçamento. 

PF M 

M.1. Implementação da 
elaboração do orçamento 
operacional pelas UO. 

Plano Plurianual por Atividades (PPA) out/12 
Cumprimento dos 
prazos legais 
estipulados 

Documentos 
Previsionais para 
2015 

M.2. Monitorização da 
elaboração do orçamento 
operacional por parte da 
Divisão Financeira. 

Plano Plurianual por Atividades (PPA) out/12 
Cumprimento dos 
prazos legais 
estipulados 

Documentos 
Previsionais para 
2015 

R.2. Controlo insuficiente da 
execução orçamental por 
limitações da aplicação 
Informática. 

PF M 
M.3. Melhoria dos controlos 
informáticos da aplicação. 

Não implementado       

R.3. Registo de despesas com 
classificação económica 
errada ou inadequada. 

PF R M.4. Segregação de funções. 
Conferência (com evidência de 
assinatura por parte da Divisão 
Financeira) da ordem de pagamento 

jan/12 
Redução de 
Contabilizações por 
corrigir 

Nº de ordens de 
pagamento anuladas 

 
 
 
 
A.2. Inventariação e gestão do património 
 
 
 
 
 
 

R.4. Incorreção no 
património dos SMAS de 
Loures devido a abate 
incorreto de bens. 

PF M 

M.5. Existência prévia de 
informação técnica para 
abate de bens, a anexar ao 
auto de abate, sempre que 
ele exista. 

Informação prévia de 
insuscetiblibilidade de reutilização 

jul/12   Informações de abate 

 
R.5. Incorreção no 
património dos SMAS de 
Loures devido a extravio de 
bens móveis. 
 

 
 
 

PF 
 
 

 
 
 

M 
 
 

M.6. Realização de 
verificações físicas regulares 
dos inventários, 
incorporando as correções 
provenientes do relatório de 
desconformidades. 

Elaboração de inventários Setoriais: 
Departamento Exploração de Água e 
Divisão de Transportes e Oficinas 

mai/14 
Elaboradas as folhas 
de carga dos 
inventários em causa. 

Informação de 
inventário atualizado, 
Listagens de Bens 
Confirmados e não 
Confirmados 
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A.2. Inventariação e gestão do património (cont) 

 
R.5. Incorreção no 
património dos SMAS de 
Loures devido a extravio de 
bens móveis. (cont) 

 
 
 

PF 

 
 
 

M 

M.7. Reforço da restrição de 
acessos ao armazém dos 
excedentes. 

Entrada no Armazém tem de ser 
solicitada e justificada à Divisão 
Financeira - Património e 
acompanhada por um funcionário da 
área 

jan/12 
Ausência de bens 
extraviados 

Ocorrências de furtos 
ou roubos 

R.6. Incorreção no 
património dos SMAS de 
Loures devido a incorreções 
no cadastro de bens móveis e 
imóveis. 

PF M 

M.8. Implementação de 
mecanismos que permitam 
validar que os lançamentos 
na contabilidade geral, 
referente a imobilizado, têm 
reflexo na aplicação de 
cadastro patrimonial. 

Elaboração de Mapa Fiscal jan/12 

Redução de 
Divergências entre os 
registos 
contabilísticos de 
Imobilizado e o 
Inventário Patrimonial 

Prestação de Contas 

M.9. Reconciliação dos 
resultados do inventário 
físico com os registos do 
cadastro patrimonial e da 
contabilidade geral. 

Elaboração mensal do fecho mês do 
Património, sendo que os valores do 
património têm de ser iguais aos da 
Contabilidade 

jan/12 
Redução do 
diferencial entre os 
valores  

Mapa de variação do 
imobilizado/mapa 
fiscal 

A.3. Seguros. 
R.7. Sub ou sobreavaliação de 
bens. 

PF M 

M.10. Elaboração de listagem 
de bens a segurar por parte 
da área do Património e 
cruzamento da informação 
da Divisão Financeira com as 
áreas operacionais. 

Elaboração e Cruzamento de 
listagem das viaturas e máquinas dos 
SMAS-Loures 

nov/12 
Redução de viaturas a 
segurar 

Listagem remetida à 
seguradora para 
efeitos de Seguro 

A.4. Contabilização de documentos. 

R.8. Contabilização indevida 
de documentos por 
carecerem da respetiva 
conferência, confirmação ou 
cuja autorização seja 
insuficiente. 

PF M 

M.11. Aplicação rigorosa da 
NCI. 

 Aplicação rigorosa da NCI. jan/12 
Redução de 
documentos 
desconformes 

Ordens de pagamento 

M.12. Devolução de faturas 
sem referência ao processo 
que o originou ou sem 
indicação de nota de 
encomenda. 

Devolução de faturas sem referência 
ao processo que o originou ou sem 
indicação de nota de encomenda por 
parte da DRH 

jun/12 
Redução de 
documentos 
desconformes 

Ofícios devolvidos 

R.9. Contabilização indevida 
de documentos de despesa 
devido a duplicação de 
faturas ou outros 
documentos. 

PF M 
M.13. Circularização 
semestral de contas 
correntes de fornecedores. 

Envio de Ofícios  ago/12   
Cópia dos ofícios 
remetidos 

R.10. Perdas extraordinárias 
devido a regularizações 
contabilísticas injustificadas. 

PF M 
M.14. Contabilização em 
diário específico. 

Contabilização em diário específico. jan/12 
Redução de reservas 
de auditoria 

Relatório de auditoria 

R.11. Incorreta especialização 
de custos e proveitos. 

PF M 
M.15. Validação assente em 
checklist. 

Checklist jan/12 
Redução de reservas 
de auditoria 

Relatório de auditoria 

 
 
A.5. Prestação de contas. 
 
 

R.12. Incumprimento dos 
prazos legalmente 
estabelecidos para entrega 
da prestação de contas. 

PF M 

M.16. Definição e 
implementação de 
cronograma das datas de 
encerramento. 

Definição e implementação de 
cronograma das datas de 
encerramento. 

jan/12 
Cumprimento dos 
prazos 

Verificação de 
remissão de 
documentação para o 
Conselho de 
Administração 
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A.5. Prestação de contas. (cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.13. Registos contabilísticos 
incorretos por existência de 
omissões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF M 

M.17. Verificação de que, em 
cada encerramento, todos os 
ajustamentos e 
reclassificações foram 
efetuados. 

Checklist jan/12 
Redução de reservas 
de auditoria 

Relatório de auditoria 

PF M 
M.18. Elaboração de 
reconciliações bancárias nos 
termos da NCI. 

Elaboração de reconciliações 
bancárias nos termos da NCI, por 
parte de funcionário não afeto à 
tesouraria 

jan/12 
Correta segregação de 
funções 

Informação semestral 
das reconciliações 
bancárias 

PF M 

M.19. Verificação de que os 
totais constantes da 
aplicação de tesouraria 
conferem com os saldos das 
respetivas rúbricas na 
contabilidade geral. 

 Implementado jan/13 

Os Saldos da 
Contabilidade Geral 
refletem a verdadeira 
realidade da 
tesouraria 

Informação Mensal 
de Gestão 

PF M 

M.20. Verificação do 
processo de regularização 
dos lançamentos 
contabilísticos relativos às 
prestações de serviços (CTT, 
Multibanco, entre outros). 

Implementado jan/12 
Redução de Valores 
Pendentes para 
Reconciliação 

Reconciliações 
Bancárias 

PF M 

M.21. Verificação de que os 
totais constantes das 
aplicações de terceiros estão 
em conformidade com os 
saldos das respetivas rúbricas 
na contabilidade geral. 

Não implementado       

PF M 

M.22. Verificação de que o 
valor de dívidas de cobrança 
duvidosa foi devidamente 
ajustado. 

Solicitação semestral de ficheiro da 
dívida à epal-aquamatrix 

jan/12 

Reconciliação de 
valores entre a 
aplicação comercial e 
a contabilidade 

Mapa semestral das 
provisões 

PF M 

M.23. Verificação de que a 
conta de faturas em receção 
e conferência foi analisada e 
efetuados os ajustamentos 
necessários. 

Análise Mensal das faturas em 
conferência 

fev/12 
Redução de 
subvalorização de 
passivos 

Reconciliação mensal 
de fornecedores 

PF M 

M.24. Verificação de que 
foram constituídas e/ou 
atualizadas as provisões para 
processos judiciais em curso. 
 

Pedido de informação ao Setor 
Jurídico 

jan/12 
Cálculo de Provisões 
para Riscos e 
Encargos 

Relatório do Gabinete 
Jurídico 

 
 
 

PF 
 
 
 

 
 
 

M 
 
 
 

M.25. Verificação de que 
todos os lançamentos 
contabilísticos provenientes 
da aplicação de gestão e 
existências foram 
transferidos para a aplicação 
de contabilidade. 

Não implementado       



 

 

Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 
 

 

 
Página 162 de 189 

 
 

 
 
 
 
 
A.5. Prestação de contas. (cont) 

 
 
 
 
R.13. Registos contabilísticos 
incorretos por existência de 
omissões. (cont) 

 
 
 
 

PF 

 
 
 
 

M 

M.26. Análise de todos os 
ajustamentos (em valor), 
garantindo que foram 
aprovados e ajustados na 
aplicação de gestão de 
existências (e, por 
conseguinte, na aplicação de 
contabilidade). 

Não implementado       

R.14. Erros de soma e de 
transposição de saldos nos 
mapas de prestação de 
contas. 

PF M 

M.27. Cruzamento dos 
valores do balancete do razão 
com os mapas de prestação 
de contas. 

Cruzamento dos valores do 
balancete do razão com os mapas de 
prestação de contas 

jan/12 
Inexistência de 
diferenças 

Prestação de 
Contas/Balancete do 
Razão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.6. Controlo e planeamento da Tesouraria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.15. Pagamentos indevidos 
a fornecedores. 

PF M 

M.28. Conferência, pela 
Tesouraria, antes da 
autorização para pagamento 
ser aprovada, de que a 
entidade possui a sua 
situação regularizada através 
da consulta das certidões de 
não dívida válidas, e que não 
existe qualquer outra 
situação que impeça o 
pagamento. 

Conferência, pela Tesouraria, antes 
da autorização para pagamento ser 
aprovada, de que a entidade possui a 
sua situação regularizada através da 
consulta das certidões de não dívida 
válidas, e que não existe qualquer 
outra situação que impeça o 
pagamento 

jan/12 

Redução de 
Pagamentos 
Indevidos por 
inexistência de 
certidões 

Consulta de ordens de 
pagamento 

M.29. Conferência, pela 
Tesouraria, dos dados 
utilizados para pagamento 
com o respetivo suporte, 
antes da autorização do 
pagamento. 

Conferência, pela Tesouraria, dos 
dados utilizados para pagamento 
com o respetivo suporte, antes da 
autorização do pagamento 

jan/12 
Redução de 
Pagamentos 
Indevidos  

Nº de reclamações 

R.16. Pagamentos não 
registados ou registados pelo 
valor errado. 

PF M 

M.30. Implementação de 
medidas de verificação 
aleatória que visem o 
cumprimento da NCI, com 
evidência da verificação. 

Não implementado       

PF M 

M.31. Criação de conta de 
controlo em que se registem, 
diariamente, por parte da 
Contabilidade, todos os 
movimentos que originem 
pagamentos, e por parte da 
Tesouraria, os pagamentos 
efetivamente processados 
em cada dia. 

Implementado jan/12 
Conta Clientes 
Cobrança Mensal 
regularizada 

Balancete 
Contabilístico 

PF M 

M.32. Verificação diária, por 
elemento da Contabilidade 
sujeito a rotatividade, se a 
conta se encontra saldada e 
apuramento das razões de 
eventuais discrepâncias. 

Não implementado       
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A.6. Controlo e planeamento da Tesouraria. (cont) 

R.17. Movimentações 
indevidas nas contas 
bancárias. 

PF M 

M.33. Validação mensal pela 
Contabilidade, dos encargos 
bancários, por comparação 
com a informação recebida 
da Tesouraria, a qual será 
correspondente ao débito 
efetivamente incorrido. 

Reconciliações Bancárias  nov/12 
Redução de valores 
por reconciliar 

Reconciliações 
Bancárias 

M.34. Análise e justificação 
das diferenças constatadas 
pela Tesouraria. 

Reconciliações Bancárias  nov/12 
Redução de valores 
por reconciliar 

Reconciliações 
Bancárias 

R.18. Apropriação indevida 
dos Fundos de Maneio. 

PF M 
M.35. Controlo semestral da 
aplicação da NCI. 

Elaboração de Balanço à Tesouraria dez/12 

Inexistência de desvio 
de fundos de caixa e 
de incorreção nos 
valores do caixa 

Relatório da auditoria 
externa 

R.19. Desvio de fundos de 
caixa ou incorreção nos 
valores do caixa. 

PF M 
M.36. Segregação de 
funções. 

Segregação de funções (os valores 
cobrados pelos atendedores caixa-
front office, são conferidos 
diariamente por outra pessoa -back 
office)   

jan/12 

Inexistência de desvio 
de fundos de caixa e 
de incorreção nos 
valores do caixa 

Ocorrências de furtos 
ou roubos, 
reconciliações 
bancárias 

 

DAF/DA – Divisão de Aprovisionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.1. Contratação pública de bens, de serviços e de 
empreitadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. 1. Favorecimento 
decorrente de utilização 
indevida de procedimentos 
de tramitação simplificada.  

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Instituir como regra 
geral, o convite a, pelo menos 
três empresas, em 
procedimentos de valor 
superior a €5000,00 (exceto 
quando justificado) 

Inclusão nos objetivos da Divisão; 
Registo. 

jul/13 

Diversificação dos 
adjudicatários e 
maior/melhor 
concorrência 

94% dos 
procedimentos no 
semestre 
correspondem ao 
objetivo 

M.2. Implementação de 
checklist de verificação do 
cumprimento das obrigações 
legais. 

Implementação do registo e controlo 
da tramitação de todos os 
procedimentos de contratação com 
registo em formato excel 

dez/13 
Acompanhamento 
diário da evolução dos 
procedimentos 

Acesso e observação 
dos registos a todo o 
tempo 

M.3. Clarificação dos critérios 
de adjudicação. 

Critérios de adjudicação definidos 
conjuntamente entre as UO 
requisitantes a DA. 
Formação aos colaboradores. 

Em fase de 
melhoria. 
Formação em 2015. 

Redução da 
subjetividade de 
critério de 
adjudicação e maior 
certeza quanto ao 
custo mais baixo a 
pagar 

Pronúncias em sede 
de audiência prévia; 
adjudicações mais 
céleres 
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A.1. Contratação pública de bens, de serviços e de 
empreitadas (cont) 

R.2. Incumprimento das 
obrigações legais devido à 
não conformidade com os 
procedimentos pré-
contratuais. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.4. Formação. 

Ações de formação - Código dos 
Contratos Públicos; 
Legislação que fará a transposição 
das novas diretivas 

A aguardar 
publicação da lei 

Rápida adaptação e 
implementação das 
novas regras de 
contratação; 
Aumento do n.º de 
destinatários das 
ações de formação 

Transposição de 
novas diretivas 
comunitárias 

M.5. Elaborar Manual de 
Procedimentos 

Elaboração do manual de 
procedimentos para a contratação 
pública nos SIMAR 

Aprovação e 
divulgação 

Partilha de 
conhecimentos, 
definição e adoção de 
boas práticas; reforço 
da uniformização dos 
procedimentos 

Aprovação pelo 
Diretor Delegado 

M.6. Implementação de 
checklist de verificação do 
cumprimento das obrigações 
legais. 

Implementação do registo e controlo 
da tramitação de todos os 
procedimentos de contratação com 
registo em formato excel 

dez/13 
Utilização de Minutas 
e tramitação uniforme 
na divisão 

Aplicação de Minutas 
e registo da 
tramitação 

R.3. Ausência de 
imparcialidade. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.7. Implementação de 
rotatividade na formação dos 
júris.  Implementada a medida nas 

informações de início procedimento 
e designação de júris 

dez/13 

Criação de relatórios 
preliminar e final tipo 
para a análise e 
avaliação pelos júris 

Relatórios 
padronizados mais 
claros e completos 

M.8. Clarificação dos critérios 
de adjudicação. 

Critérios de adjudicação definidos 
conjuntamente entre as UO 
requisitantes a DA 

Em fase de 
melhoria 

Redução da 
subjetividade de 
critério de 
adjudicação e maior 
certeza quanto ao 
custo mais baixo a 
pagar 

Pronúncias em sede 
de audiência prévia; 
adjudicações mais 
céleres 

 R.4. Maior onerosidade, 
decorrente de planeamento 
insuficiente por parte das UO. 

Muito 
Frequente 

Elevado 

M.9. Alertar as UO para a 
necessidade de planeamento 
das atividades de forma 
atempada e adequada às 
necessidades. 

Preparação de minutas - Elaboração 
de informações para solicitar 
autorização para efetuar despesa e 
informação adicional necessária; 
Apresentação de um PAC - Plano 
Anual de Compras 

Em fase de 
aprovação 

Compras em 
condições adequadas 
e satisfação das 
necessidades visando 
economia processual 
e redução geral de 
custos 

Plano Anual de 
Compras (PAC) 

 
 
A.2. Gestão de armazéns 
 

R.5. Deficiente receção dos 
bens adquiridos. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.10. Segregação de 
funções. Controlo e verificação da receção de 

materiais 
Anterior a 2012 

Diminuição da 
receção de materiais 
inadequados 

Redução de guias 
devolvidas 
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A.2. Gestão de armazéns (cont) 

R.6. Apropriação ou 
utilização indevida dos bens. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.11. Reforço dos 
mecanismos de controlo 
interno das requisições 
efetuadas ao armazém.                                                                                                        

Verificação das requisições, se são 
elaboradas por quem tem 
competência para tal 

Anterior a 2012 

Redução de 
requisições não 
autorizadas ou 
incorretamente 
elaboradas 

96% das requisições 
são satisfeitas 

M.12. Realização de 
verificações físicas periódicas 
às existências.  

São efetuadas contagens periódicas 
e inventário anual 

Anterior a 2012 
As quebras verificadas 
são registadas e 
controladas 

Stock físico igual ao 
stock informático 
(registado) 

M.13. Confronto do stock 
físico com o registado. Confrontado o stock físico com o 

registado após cada contagem 
periódica e inventário anual 

Anterior a 2012 
As quebras verificadas 
são registadas e 
controladas 

Stock físico igual ao 
stock informático 
(registado) 

 

DAF/DRH – Divisão de Recursos Humanos (1) 

A.1. Recrutamento e seleção de novos 
trabalhadores. 

R.1. Parcialidade na Avaliação PF M 

M.1 Rotatividade na 
constituição de júris. 

Ver "Outras informações (2)       

M.2. Privilegiar, sempre que 
possível, a prova de 
conhecimentos. 

Ver "Outras informações (3)       

M.3. Estabelecimento de 
critérios objetivos de 
avaliação nas entrevistas. 

Ver "Outras informações (2)       

M.4. Elaboração de guiões de 
entrevista devidamente 
fundamentados. 

Ver "Outras informações (2)       

A.2. Gestão e controlo de assiduidade, de férias, de 
faltas e de licenças. 

R.2. Justificação incorreta 
(assiduidade, férias, faltas e 
licenças). 

PF M 

M.5. Verificação da 
conformidade legal. 

Quando os trabalhadores justificam 
as faltas, a DRH verifica se estes 
cumprem os requisitos legais 

jan/12 
Correta Justificação 
de Faltas e Licenças 

Ausência de 
Reclamações 

M.6. Validação com as UO. 

A DRH verifica com as unidades 
orgânicas a assiduidade do 
trabalhador, quando há 
esquecimento de picagem no registo 
pontométrico 

jan/12 

Diminuição do nº de 
ofícios a solicitar 
justificação de 
ausências 

Ausência de 
Reclamações 
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A.3. Processamento de vencimentos. 
R.3. Processamento incorreto 
dos vencimentos. 

PF M 

M.7. Elaboração e 
implementação de checklist 
de verificação de 
cumprimento das obrigações 
legais. 

Verificação se todos os itens para 
pagamento dos vencimentos, foram 
considerados 

jan/12 
Correto 
Processamento de 
Vencimentos 

Ausência de 
Reclamações 

M.8. Verificação e validação 
do trabalho extraordinário. 

Verificação que o trabalho 
extraordinário aprovado 
corresponde às horas constantes do 
registo pontométrico. Quaisquer 
horas não aprovadas são 
apresentadas à respetiva direção 
para aprovação. 

jan/12 

Correto 
Processamento de 
Trabalho 
Extraordinário 

Ausência de 
Reclamações 

M.9. Verificação e validação 
dos suplementos 
remuneratórios e dos 
descontos facultativos e 
obrigatórios. 

Verificação se todos os itens para 
pagamento dos vencimentos, foram 
considerados 

jan/12 
Correto 
Processamento de 
Vencimentos 

Ausência de 
Reclamações 

M.10. Segregação de 
funções. 

O trabalho é conferido por 
trabalhador diferente do executante. 

jan/12 

Correto 
Processamento de 
Vencimentos e 
Suplementos 
Remuneratórios 

Ausência de 
Reclamações 

(1) Com a publicação e entrada em vigor da Estrutura Organizativa dos SIMAR, através do aviso 11181/2014 - DR - 2.ª série - n.º 193 de 07 de outubro, foi criada a Divisão Administrativa e Documental tendo sido atribuídas algumas das responsabilidades 
antes integradas na DRH, cujas atividades se apresentam autonomamente na ficha respetiva. 

(2) Os procedimentos de recrutamento de trabalhadores abertos em 2014, ainda não estão em fase de aplicação das medidas que se propõem garantir a imparcialidade da seleção, pelo que não é possível a resposta solicitada. 
(3) No Item A1, a M2 não tem aplicabilidade, uma vez que é a própria lei que determina as situações em que há lugar à realização de provas de conhecimentos ou de outros métodos. 
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DRAL – Departamento de Resíduos e Apoio Logístico 

 

DRAL/DRU – Divisão de Resíduos Urbanos 

A.1. Recolha e transporte de resíduos sólidos 
urbanos (recolha indiferenciada, seletiva e de 
monos). 

R.1. Não recolha de resíduos 
sólidos urbanos. 

F E 

M.1. Elaborar plano de 
prioridades (na recolha de 
resíduos sólidos urbanos por 
tipo de atividade e por turno) 
e proceder à sua 
implementação e 
consequente monitorização 
dos trabalhos. 

Plano aprovado, implementado a 
28/02/2014 e monitorização diária. 

41671 

Positivo em termos de 
cumprimento do 
Plano. Contudo, o 
facto de a recolha 
indiferenciada ser 
prioritária influencia a 
recolha seletiva, o 
que resulta em perda 
de receita para os 
SIMAR. 

Relatórios diários da 
atividade, 
apresentados pelos 
Encarregados 
Operacionais e 
pedidos e/ou 
reclamações de 
Munícipes, que ficam 
registados em 
Webdoc. 

M.2. Proceder a análise de 
reclamações. 

Registo de reclamações telefónicas e 
escritas. 

2012 

É possível determinar 
qual o circuito que 
não está a funcionar 
corretamente. 

Folhas de registo e 
documentos 
externos, que 
tramitam via Webdoc.  

  

R.2. Recolha de resíduos com 
características/ quantidade 
diferente da contratualizada 
com empresa ou instituição. 

PF M 

M.3. Monitorização regular 
do desempenho da entidade 
contratante de acordo com 
as quantidades e/ou 
qualidade contratualizadas. 

As prestações de serviço foram 
reavaliadas pelo Setor de Estudos e 
Planeamento. 

Final de 2013 e 
início de 2014. 

Foram analisadas 
algumas situações de 
dívida, e reajustados 
os valores com base 
na real produção de 
resíduos urbanos. 

Contactos efetuados 
com as empresas. 
Mapa de produção de 
resíduos entregues 
em 2014. 

M.4. Implementação de 
procedimentos de controlo, 
com recurso a fluxograma de 
verificação de cumprimento 
do quadro legal.  

Criação de um fluxograma 
distribuído aos Encarregados 
Operacionais para controlo e, ao 
Apoio Administrativo para ser anexo 
a todos os novos pedidos. 

jul/05 

Favorável.  Porém, o 
Apoio Administrativo 
não anexa o 
fluxograma a novos 
pedidos. 

Cumprimento do 
fluxograma. 

 
 
 
 
A.2. Gestão do equipamento de deposição de 
resíduos sólidos. 
 
 
 

 
R.3. Incumprimento ou falta 
de transparência dos 
procedimentos aprovados 
para a colocação/reparação 
de equipamentos de 
deposição de resíduos 
sólidos. 
 

 
 
 
 
F 
 
 
 
 

 
 
 
 
E 
 
 
 
 

M.5. Controlo mensal da 
atividade de planeamento e 
distribuição de equipamento 
com recurso a checklist. 

Foi criado um relatório diário da 
atividade, por turno, que é analisado 
diariamente. 

jul/05 
Possibilidade de 
aferição da realização 
de trabalho.  

Base de dados da DRU 
e mapas de colocação 
de equipamento.  

M.6. Validação da checklist 
mensal com a lista de stock 
de equipamentos. 

Confrontação do relatório diário com 
a listagem de stock de 
equipamentos. 

jul/05 

É possível aferir o 
stock e quantificar o 
equipamento a 
adquirir. 

Base de dados da 
DRU, mapas de 
colocação de 
equipamento e lista 
de stock.  
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A.2. Gestão do equipamento de deposição de 
resíduos sólidos. (cont) 

 
 
 
 
 
 
R.3. Incumprimento ou falta 
de transparência dos 
procedimentos aprovados 
para a colocação/reparação 
de equipamentos de 
deposição de resíduos 
sólidos. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

M.7. Aprovação e divulgação 
do documento "Termos de 
referência para a elaboração 
de projetos de sistemas de 
remoção de resíduos sólidos 
urbanos" aos promotores 
imobiliários quando da 
entrega do projeto de 
loteamento ou construção. 

O documento foi aprovado em 2008. 
Elaboração de pareceres com 
proposta de divulgação do 
documento em causa: Doc 
I/13250/2012, I/3388/2013 e 
I/12651/2013. No decurso do ano de 
2014 o documento não foi divulgado.  

jun/05 

Não é possível apurar 
resultados na medida 
em que o documento 
ainda não foi 
encaminhado para as 
Câmaras Municipais 
de Loures e Odivelas, 
para divulgação. 
O documento foi 
revisto em 2013. 

--- 

M.8. Obrigatoriedade de 
entrega de documento que 
ateste o cumprimento das 
obrigações legais por parte 
do promotor.  

Medida não adotada (o documento 
"Termos de referência para a 
elaboração de projetos de sistemas 
de remoção de resíduos urbanos" 
ainda não foi divulgado 

--- --- --- 

 

DRAL/DGF – Divisão de Gestão de Frotas* 

A.1. Afetação de viaturas e equipamentos. 
R.1. Afetação incorreta de 
viaturas e equipamentos 

PF M 

M.1. Conferência e 
atualização periódica da 
listagem de afetação. 

atualização da afetação de viaturas 2012 

 
Resultados 
medianamente 
satisfatórios. Mitigou-
se a afetação 
incorreta de viaturas 
e equipamentos. 

Diminuiu-se o nº de 
insatisfações dos 
utilizadores das 
viaturas, distribuídas 
pelas diversas 
Unidades Orgânicas. 

M.2. Acompanhamento e 
supervisão da elaboração dos 
relatórios. 

Ainda que, em 2012, tenha sido 
implementada a utilização de um 
Mapa Diário, não se conseguiu 
implementar a medida, 
nomeadamente de imputação de 
custos de viaturas no sistema 
minimal. 

--- --- 

Registos webdoc a 
informar (da não 

imputação de viaturas 
no sistema minimal) 

junto da Div. 
Financeira. 

M.3. Formação. 

Medida não adotada (não existe 
qualquer Informação interna a 
solicitar formação junto dos recursos 
humanos). 

 --- --- --- 
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A.2. Cedência de viaturas a entidades externas. 
R.2. Utilização indevida ou 
incorreta de viaturas cedidas. 

PF M 
M.4. Implementação de 
mecanismos de controlo de 
utilização das viaturas. 

Controlo nos locais de pesagem, 
implementação de sistema GPS em 
fase de projeto (ainda não existem 
quaisquer GPS nas viaturas). 

 --- --- --- 

A.3. Monitorização da utilização das viaturas e 
máquinas. 

R.3. Ausência ou incorreção 
no registo de utilização de 
viaturas e máquinas. 

F R 

M.5. Acompanhamento e 
supervisão da elaboração dos 
relatórios. 

Medida não adotada (não existem 
bases de dados com relatórios 
diários) 

--- --- --- 

M.6. Formação. 

Medida não adotada (não existe 
qualquer Informação interna a 
solicitar formação junto dos recursos 
humanos). 

 --- --- --- 

R.4. Falhas ou incorreções no 
preenchimento e entrega das 
folhas de serviço. 

MF E 

M.7. Promover ações de 
esclarecimentos junto das UO 
utilizadoras das viaturas. 

Medida não adotada (não existe 
qualquer Informação interna e/ou e-
mails a prestar esclarecimentos). 

 --- --- --- 

M.8. Monitorização do 
preenchimento das folhas de 
serviço. 

Medida não adotada (não se 
conseguiu implementar medidas de 
controlo para a verificação correta 
do preenchimento das folhas de 
serviço, ainda que grande 
percentagem das mesmas apresente 
preenchimento incorreto). 

--- --- --- 

R.5. Extravio dos documentos 
das viaturas. 

PF M 
M.9. Verificação regular dos 
documentos das viaturas. 

distribuição de documentos por 
turno para algumas viaturas 

2012 redução de extravio** 
 
Documentos das 
viaturas. 

R.6. Existência de viaturas e 
máquinas em más condições 
para utilização. 

MF M 
M.10. Promover o controlo 
regular do estado das 
viaturas. 

Medida não adotada (não foi 
possível implementar medidas de 
controlo de utilização de viaturas; 
não existência de bases de dados 
com informação sobre má utilização 
ou danos nas viaturas com causas 
evidentes de uso incorreto) 

--- --- --- 

R.7. Utilização indevida de 
combustíveis. 

F E 

M.11. Controlo do consumo 
das viaturas com recurso a 
aplicação informática 
adequada. 

Controlo mensal e relatório anual 2012 
constatação do 
consumo e melhor 
controlo** 

Aplicação informática 
especifica com 
relatórios detalhados. 
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A.4. Promover a manutenção e reparação da frota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.8. Acompanhamento 
deficitário das reparações 
realizadas no exterior. 

F E 

M.12. Afetação de RH a esta 
atividade, com elaboração de 
relatórios de visita. 

Afetação de um técnico superior com 
formação adequada para 
acompanhamento integral das 
reparações das viaturas especiais de 
RSU efetuadas no exterior. 

2º sem/2014 

Satisfatório. 
Melhorou-se o 

acompanhamento ou 
seja diminuiu-se o 

risco de 
"acompanhamento 

deficitário das 
reparações realizadas 

no exterior". 

Relatórios de visita. 
Informações sobre as 

prestações. 
Base de dados com 

registos de troca de e-
mails e informação 

diversas. 

M.13. Efetuar controlo após 
receção das viaturas e das 
máquinas. 

teste da viatura em serviço 

 
 
 

 2º sem/2013  

 
Satisfatório. A medida 
contribuiu 
positivamente para 
reduzir o risco de 
("acompanhamento 
deficitário das 
reparações realizadas 
no exterior"). 

Registo em base de 
dados própria com 
registo de reclamação 
ao prestador com 
devolução da viatura. 
Informações a propor 
penalidades nos casos 
que se verificou 
incumprimento dos 
contratos. 

 
 
 
 
 
 
 
R.9. Frota em mau estado de 
conservação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.14. Melhorar condições da 
oficina no que respeita a 

instalações, equipamentos e 
ferramentas. 

Aquisição de equipamento e 
ferramentas prioritários. jan/2014 

 

Aumentou-se o nº de 
reparações e 
qualidade das 

mesmas contribuindo 
positivamente para o 

estado de 
conservação de 

viaturas. 

Registo de faturas de 
ferramentas e 
equipamento.  

Cobertura da oficina do Juncal - 
medida a adotar. 

--- --- --- 

Melhoramento no pavimento da 
oficina do Fanqueiro - medida a 
adotar. 

--- --- --- 
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A.4. Promover a manutenção e reparação da frota. 
(cont) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.9. Frota em mau estado de 
conservação. (cont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

M.15. Recrutar/(re)afetar 
pessoal para manutenção da 
frota. 

Contratos de inserção (não foi 
possível a afetação de pessoal para a 
função de mecânico, mas afetou-se 
temporariamente duas pessoas 
através dos contratos de inserção, 
para a lavagem e lubrificação de 
viaturas especiais dos RSU). 

 ---- 

Positiva. A afetação 
de pessoas às 

Lavagens e 
lubrificação de VE dos 

RSU é o primeiro e 
fundamental passo de 

manutenção básica 
das viaturas, 

contribuindo para a 
melhoria do bom 

estado de 
conservação da frota. 

Informações e troca 
de emails com o setor 
de recrutamento da 

DRH.  

M.16. Elaborar e dar 
cumprimento ao Plano de 

Manutenção. 

Acompanhamento do Plano de 
Manutenção 

2012 Aumento do número 
de avarias 

Registo com aumento 
do nº de avarias nas 
viaturas.  

Implementação do Plano de 
Manutenção - não foi possível o 
cumprimento na íntegra do Plano. 

2014 
Aumento do número 
de avarias 

Registo com aumento 
do nº de avarias nas 
viaturas.  

M.17. Promover a renovação 
da frota. 

Efetivou-se parte do Plano de 
renovação de frota de veículos 
ligeiros e de pesado combinado de 
Limpeza de Fossas. 

2º sem/2014 

 
A renovação da frota 

aumentou a 
qualidade da frota, ou 

seja  
 diminuiu o risco 
("frota em mau 

estado de 
conservação") 

Faturas de aquisição 
de 10 viaturas ligeiras 

de 2 lugares; 5 
viaturas ligeiras de 5 
lugares; 4 Viaturas 

ligeiras de caixa 
aberta e um pesado 

combinado de 
Limpeza de Fossas. 

 
 
 
 
 
 
R.10. Desvio de peças de 
viaturas e ferramentas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 

M.18. Controlo regular do 
economato. 

Controlo das requisições e 
orçamento com identificação da 

obra e matricula a que se destina.  
out/2014 

 
A aplicação desta 

medida positiva na 
mitigação do risco 

("desvio de peças de 
viaturas e 

ferramentas") 

Registo em base de 
dados própria 

partilhada pela 
Divisão de com todas 

as requisições e 
orçamento. *** 

 
M.19. Análise detalhada das 
folhas de serviço 
provenientes das reparações 
das avarias e controlo da 
aplicação de peças. 
 
 

Teste da viatura em serviço - 
procedeu-se ao controlo da 
aplicação das peças nas 
reparações.*** 

out/2014 

Satisfatório. A 
aplicação desta 

medida diminuiu o 
risco ("desvio de 

peças de viaturas e 
ferramentas"). 

Relatórios com 
informações sobre as 
prestações e receção 

de todas as peças 
substituídas, com a 

confirmação do 
Encarregado de 

oficina. *** 
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A.4. Promover a manutenção e reparação da frota. 
(cont) 

 
 
 
R.10. Desvio de peças de 
viaturas e ferramentas. (cont) 

 
 
 
F 

 
 
 
E 

 
 
M.19. Análise detalhada das 
folhas de serviço 
provenientes das reparações 
das avarias e controlo da 
aplicação de peças. (cont) 

Teste da viatura em serviço - 
procedeu-se à devolução de viatura 
caso se verificasse anomalias na 
reparação.*** 

out/2014 

Satisfatório. A 
aplicação desta 

medida diminuiu o 
risco ("desvio de 

peças de viaturas e 
ferramentas"). 

Relatórios com 
informações sobre as 
prestações e receção 

de todas as peças 
substituídas, com a 

confirmação do 
Encarregado de 

oficina. *** 

A.5. Transporte de trabalhadores dos SMAS de 
Loures. 

R.11. Existência de erros ou 
não execução dos percursos 
programados. 

F E 

M.20. Rotatividade dos 
trabalhadores que realizam 
os transportes de forma a 
que todos estejam 
familiarizados com as rotas 
programadas. 

Medida não adotada.  
No entanto, foi dado conhecimento, 
a todos os trabalhadores, os circuitos 
de transporte. 

--- --- --- 

A.6. Gestão dos contratos de aquisição de bens e 
serviços. 

R.12. Favorecimento 
decorrente de utilização de 
critérios subjetivos na seleção 
de entidades a convidar ou 
na análise tendenciosa de 
propostas e consequente 
adjudicação.   

PF M 

M.21. Clarificação dos 
critérios de adjudicação. 

Definição de critérios de adjudicação 
mais objetivos. 

1/1/2014 

Registo de Propostas 
mais claras e sem 
reclamações de 
concorrentes. 

Cadernos Encargos 
dos CPU 8/2014; CP 

6/2014. 

M.22. Implementação de 
rotatividade nas equipas que 
elaboram os cadernos de 
encargos.*** 

Medida não adotada.    --- ** ** 

M.23. Implementação de 
rotatividade nas equipas que 
integrem os júris dos 
concursos. 

Alterações nos membros dos Júris da 
Divisão. 

NR NR NR 

R.13. Pagamentos indevidos. F E 
M.24. Implementação de 
mecanismos de controlo de 
faturação. 

requisições para cada fatura 2014 
Não existência de 
pagamentos 
indevidos. 

Faturas e respetivas 
requisições. 

* DTO - Divisão até 8/10/2014; DGF - Divisão Gestão Frota- 8/10/2014 a 31/12/2014. 
**- mantem-se a informação do relatório do primeiro semestre, por não se poder confirmar qualquer alteração durante o 2º período. 
*** - Apenas se confirma após a criação da DGF a 8/10/2014 

 

DRAL/DAL – Divisão de Apoio Logístico* 

A.1. Gestão dos contratos de aquisição de bens e 
serviços 

R.1. Favorecimento 
decorrente de utilização de 
critérios subjetivos na seleção 
de entidades a convidar ou 
na análise tendenciosa de 
propostas e consequente 
adjudicação.   

PF M 

M.1. Clarificação dos critérios 
de adjudicação. 

Definição de critérios objetivos 2012 
Transparência no 
processo** 

NR 

M.2. Implementação de 
rotatividade nas equipas que 
elaboram os cadernos de 
encargos. 

Medida não adotada.  --- --- --- 

M.3. Implementação de 
rotatividade nas equipas que 
integrem os júris dos 
concursos. 

Alterações nos membros dos Júris 
dos procedimentos 

NR NR NR 

R.2. Pagamentos indevidos. F E 
M.4. Implementação de 
mecanismos de controlo de 
faturação. 

confirmação da receção dos bens, 
realização de serviços e montantes 
faturados 

2012 
Não existência de 
pagamentos 
indevidos** 

NR 
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A.2. Manutenção de estações elevatórias. 

R.3. Incumprimento das 
obrigações contratuais das 
entidades externas 
prestadoras de serviços de 
reparação. 

PF M 

M.5. Aplicação de sanções 
por incumprimento. 

descriminação das Penalizações no 
CE e não confirmação das faturas 

jan/2014 NR 

Fichas de intervenção 
emitidas pelo SE, 
documento emitido 
pelo fornecedor com 
número de obra após 
realização do serviço 
e registo webdoc 

M.6. Monitorização da 
prestação de serviços. 

fiscalização ao serviço efetuado pelo 
fornecedor através do 
acompanhamento in loco pelo Setor 
da eletromecânica. 

jan/2014 NR 

Fichas de intervenção 
emitidas pelo SE, 
documento emitido 
pelo fornecedor com 
número de obra após 
realização do serviço 
e registo webdoc 

A.3. Manutenção de edifícios. 

R.4. Incumprimento das 
obrigações contratuais das 
entidades externas que 
procedem a intervenções nos 
edifícios. 

PF M 

M.7. Aplicação de sanções 
por incumprimento. 

Descriminação das Penalizações no 
CE e não confirmação das faturas 

jan/2014 NR 

Fichas de intervenção 
emitidas pelo SE, 

documento emitido 
pelo fornecedor com 
número de obra após 
realização do serviço 
e registo webdoc. ** 

M.8. Monitorização da 
prestação de serviços. 

Fiscalização ao serviço efetuado pelo 
fornecedor através do 
acompanhamento in loco pelo SE  

jan/2014 NR 

Fichas de intervenção 
emitidas pelo SE, 
documento emitido 
pelo fornecedor com 
número de obra após 
realização do serviço 
e registo webdoc.** 

*Até 8/10/2014 as atribuições estavam sobretudo nas competências na DTO e o Setor de Portaria e Vigilância DRHA 
**- mantem-se a informação do relatório do primeiro semestre, por não se poder confirmar qualquer alteração durante o 2º período 

  



 

 

Principais Atividades Riscos Identificados Freq. do Risco 
Grad.  

do Risco 
Medidas Propostas Medidas Adotadas 

Data de  
Implementação 

Resultados Obtidos Evidência 

 
 

 

 
Página 174 de 189 

 
 

DEA – Departamento de Exploração de Águas 

 

DEA/DERA – Divisão de Exploração de Redes de Águas 

A.1. Autorizações para a instalação de contadores 
e/ou execução de ramais. 

R.1. Autorizar instalações 
sem que estejam reunidas as 
condições regulamentares.   

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Verificação e controlo 
da entrega de documentação 
necessária à boa instrução do 
pedido através de checklist. 

  Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DF-R1 
e R2 

A.3. Exploração de Redes 

R.1. Autorização de aumento 
do número de contadores e 
ou ramais sem que estejam 
reunidas as condições 
regulamentares. 

Pouco 
Frequente 

Reduzido 

M.1. Controlo dos 
documentos entregues por 
verificação através de 
checklist. 

Por cada solicitação são preenchidos 
os formulários em causa e 
verificados pela respetiva 
coordenação e posteriormente pela 
chefia da Divisão. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAA-
R1 

A.5. Receção de infraestruturas. R.1. Omitir defeitos de obra. 
Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Rotatividade dos 
técnicos. 

Controle das folhas de piquete, 
inspeção vídeo com rotatividade de 
trabalhadores. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R5 

M.2. Inspeção vídeo de 
coletores. 

Controle das folhas de piquete, 
inspeção vídeo com rotatividade de 
trabalhadores. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R5 

M.3. Análise das intervenções 
do Piquete. 

Controle das folhas de piquete, 
inspeção vídeo com rotatividade de 
trabalhadores. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R5 

 

DEA/DRM – Divisão de Redes e Manutenção 

A.1. Remodelação e construção de redes, 
construção de ramais e construção sumidouros. 

R.1. Apropriação indevida de 
materiais. 

Pouco 
Frequente 

Reduzido 

M.1. Proceder, mensalmente, 
à conferência dos materiais 
requisitados à DA. 

Informações mensais da Divisão de 
Aprovisionamentos com listagem das 
requisições. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R1 

M.2. Conferir os serviços 
emitidos e orçamentados. 

Articulação das requisições ao 
armazém com as folhas de obra 
diárias 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R1 

R.2. Execução indevida de 
reparações da 
responsabilidade dos 
proprietários. 

Pouco 
Frequente 

Reduzido 

M.1. Maior rigor na 
fundamentação e controlo na 
identificação das 
necessidades de execução de 
reparações. 

Escrutínio mais apurado das 
informações prestadas, com 
validação no terreno quando surjam 
duvidas. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Procedimento 
burocrático sem 
evidência física 

A.2. Limpeza e desobstrução de redes e ramais. 

R.1. Execução indevida de 
trabalhos, da 
responsabilidade dos 
proprietários, no interior das 
propriedades. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 

M.1. Maior rigor na 
fundamentação das 
necessidades e no controlo 
da execução de trabalhos. 

Controle entre as folhas do 
Prestador de Serviços e o técnico 
que confere as faturas. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R2 

M.2. Monitorização do 
trabalho executado. 

Controle entre as folhas do 
Prestador de Serviços e o técnico 
que confere as faturas 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R2 
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A.3. Limpeza de fossas. 
R.1. Efetuar mais deslocações 
que as efetivamente pagas 
pelo cliente. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.1. Monitorização dos 
volumes pagos e dos 
entregues para tratamento. 

Controle das folhas do Piquete pelo 
Encarregado. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R3 

A.4. Aquisições serviços. 
R.1. Faturação de serviços 
não realizados. 

Pouco 
Frequente 

Moderado 
M.1. Monitorização dos 
serviços realizados. 

Controle entre as folhas do 
Prestador de Serviços e o técnico 
que confere as faturas. 

Janeiro de 2012 
Não foram verificadas 
anomalias 

Anexo exemplo DAR-
R4 
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CA - Conselho de Administração 

A.1. Gestão da Empresa cumprindo os Estatutos e a 
Lei 

R.1. Não cumprimento das 
obrigações legais, derivado às 
sucessivas alterações 
legislativas 

PF M 
M.1. Atualização permanente 
do Quadro Legislativo. 

A implementar em 2015       

R.2. Não apresentação de 
informação à Tutela nos 
prazos previstos para o 
efeito. 

PF M 

M.2. Planeamento adequado 
para processamento, 
estabelecimento e prestação 
de informação. 

A implementar em 2015       

 

DF – Departamento Financeiro 

A.1. Aquisição de bens e serviços. 

R.1. Ausência de 
imparcialidade. 

PF M 

M.1. Divulgação das 
consequências de práticas 
que conduzam à ausência de 
imparcialidade. 

Base de dados de escolha aleatória 
de fornecedores 

em atualização     

M.2. Difundir a 
obrigatoriedade de entrega 
de uma Declaração de 
Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e 
Impedimentos. 

Entrega da Declaração de 
Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e Impedimentos 

01-01-2009, com 
assinatura de 
declaração que fica 
anexa aos 
procedimentos 

Cumprimento do 
imperativo legal 

Declarações 

R.2. Incumprimento das 
Obrigações Legais de não 
repartição da despesa. 

PF M 
M.3. Planeamento atempado 
e valoração adequada dos 
bens a adquirir. 

Inclusão do Plano de Investimentos 
no Orçamento anual 

1993, mantendo-se 
essa 
obrigatoriedade 
todos os anos 

Cumprimento do 
imperativo legal 

Instrumentos de 
Gestão Previsional 

R.3. Incumprimento das 
Obrigações Contratuais. 

PF M 

M.4. Monitorização e 
acompanhamento do 
cumprimento das condições 
contratuais. 

Atualização sistemática de ficheiros 
de controlo 

01-01-2009 
Garantia do 
cumprimento das 
condições de contrato 

Ficheiros 

M.5. Aplicação das 
penalizações contratuais em 
caso de incumprimento. 

Atualização sistemática de ficheiros 
de controlo 

01-01-2009 
Garantia do 
cumprimento das 
condições de contrato 

Débitos a 
Fornecedores 

 
 
 
A.2. Gestão Financeira. 
 
 
 
 

 
 
 
R.4. Não arrecadação de 
receita por desconformidade 
nas cobranças. 
 
R.4. Não arrecadação de 

 
 
 
 
PF 
 
 
 

 
 
 
 
M 
 
 
 

M.6. Controlo de acessos às 
instalações para a prática 
desportiva. 

Inserção dos alunos de Instituições 
no programa informático da gestão 
da prática desportiva 

01-09-2009 
Minimização ou 
anulação de prática 
indevida 

Listagens  

M.7. Cruzamento e 
verificação de dados entre a 
receita arrecadada e a tabela 
aprovada. 

Verificação aleatória dos valores 
cobrados 

01-01-2009 
Diminuição de 
aplicação de tarifários 
incorretos 

Listagens  
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A.2. Gestão Financeira. (cont) 

receita por desconformidade 
nas cobranças. (cont) 

PF M 

M.8. Validação da valoração 
dos recibos. 

Verificação de todos os recibos 
emitidos, pela responsável de área 

01-09-2009 

Diminuição da 
possibilidade de 
incorreções na 
emissão de recibos 

Débitos e Créditos de 
correção 

R.5. Não arrecadação de 
receita por incumprimento 
contratual. 

F M 

M.9. Notificação do 
incumprimento à entidade. 

Envio de correspondência ao 
devedor 

01-09-2009 Diminuição da dívida  Ofícios e mails 

M.10. Renegociação dos 
planos de pagamento. 

Contacto com os clientes para 
renegociação dos planos de 
pagamento 

01-09-2009 Diminuição da dívida  Planos de pagamento 

R.6. Incorreção na 
classificação de documentos 
contabilísticos. 

PF M 

M.11. Acompanhamento 
sistemático por parte da 
Chefia. 

Verificação aleatória dos 
lançamentos efetuados 

01-01-2009 
Minimização de 
incorreções nos 
lançamentos 

Correção dos 
Lançamentos 

M.12. Revisão posterior por 
parte do TOC. 

Acompanhamento sistemático dos 
lançamentos efetuados 

01-10-2005 
Minimização de 
incorreções nos 
lançamentos 

Correção dos 
Lançamentos 

M.13. Auditorias semestrais 
efetuadas pelo ROC. 

Elaboração de relatórios e contas 
semestrais 

30-06-2007 
Certificação semestral 
dos elementos 
contabilísticos  

Documentos de 
Prestação de Contas 

R.7. Pagamentos indevidos. PF M 

M.14. Obrigatoriedade de 
implementação de checklist 
de verificação dos requisitos 
legais para efetuação de 
pagamentos. 

Implementação de checklist para 
verificação dos requisitos legais para 
efetuação de pagamentos. 

01/11/2012 

Confirmação da não 
existência de 
pagamentos sem 
cumprimento dos 
requisitos legais 

Checklist 

A.3. Gestão dos Bens da Empresa. 

R.8. Utilização indevida dos 
bens. 

PF M 

M.15. Normalização de 
procedimentos para garantir 
as boas práticas na utilização 
dos bens. 

Elaboração e implementação de 
regulamento de utilização de bens da 
empresa 

A implementar     

R.9. Furtos por acesso 
indevido às Instalações. 

PF R 
M.16. Manutenção do 
sistema de segurança e de 
seguros adequados. 

Existência de contrato de vigilância e 
segurança; Existência de apólices de 
seguros adequados 

1992, com 
atualizações 
permanentes 

Minimização da 
possibilidade de 
acesso indevido às 
Instalações; 
Reposição de valores 
seguros em caso de 
furto 

Contratos de 
vigilância e apólices 
de seguro 

 

DT – Departamento Técnico (e Desportivo) 

 
 
 
 
A.1. Gestão das Atividades Desportivas. 
 
 
 
 

R.1. Não garantir a boa 
prática desportiva. 

PF M 
M.1. Promover o 
cumprimento dos manuais 
técnicos e pedagógicos. 

Promover o cumprimento dos 
conteúdos dos níveis 

jan/14 
Progressão 
pedagógica dos 
alunos 

Aumento do número 
de alunos nos níveis 
mais elevados, 
conforme listagens 

R.2. Acesso indevido à prática 
desportiva. 

PF M M.2. Controlo de acessos. 
Listagens das aulas para professores 
atualizadas, e informação sobre não 
pagantes 

 Jan/2014 

Cruzamento de 
informação baixou a 
possibilidade de 
existirem frequências 
sem pagamento. 

Redução progressiva 
ao longo do ano de 
situações detetadas, 
conforme listagens. 
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A.1. Gestão das Atividades Desportivas. (cont) 

R.3. Subaproveitamento dos 
espaços destinados à prática 
desportiva. 

PF M 

M.3. Promover 
calendarização adequada e 
atempadamente por forma a 
maximizar a utilização dos 
espaços. 

Atribuição das aulas aos espaços na 
construção dos horários 

01/09/2014     

 

DOMCE – Departamento Operacional de Manutenção e Conservação de Equipamentos 

A.1. Assegurar o bom funcionamento dos 
equipamentos. 

R.1. Má qualidade da água 
para a prática desportiva. 

F M 

M.1. Incrementar o controlo 
e a monitorização da 
temperatura e da qualidade 
da água. 

É efetuada a recolha de temperatura 
e água para análise e registado em 
papel (registo diário) 

Início da atividade 
da piscina 

Deteção de eventuais 
anomalias e correção 
imediata 

Registo diário 

R.2. Condições de 
funcionamento 
desadequadas. 

PF M 

M.2. Verificar, 
permanentemente, as 
condições de funcionamento 
e de segurança dos espaços e 
das instalações. 

Foi efetuado contrato de 
manutenção dos equipamento e 
vistorias diárias às instalações 

Momentos 
diferentes 

Deteção de eventuais 
anomalias sendo 
corrigidas de imediato 
ou proposto aquisição 
de material ou 
serviços 

Relatórios e 
informações internas 

M.3. Reportar, 
atempadamente, situações 
que carecem de intervenção 
e/ou reparação. 

É efetuada Informação interna para 
planificação da aquisição ou efetuada 
compra imediata de material 

Início da atividade 
da piscina 

Rápida intervenção 
para repor a 
normalidade 

Informações internas 
ou autorizações de 
despesa  

 

DADM – Departamento de Administração 

A.1. Gestão administrativa e de RH da Empresa. 

R.1. Incumprimento do 
Quadro Legal. 

F M 

M.1. Manter atualizada a 
informação relativa ao 
cumprimento das disposições 
legais. 

Consulta do Diário da República, e 
outras fontes de informação 
disponíveis 

1992, mantendo-se 
a consulta para 
manter atualizada a 
informação 

Manutenção do 
Quadro Legal 
atualizado 

Pasta com a 
Legislação atualizada 

R.2. Ausência de 
imparcialidade na 
contratação de pessoal. 

PF M 
M.2. Clarificar os critérios de 
seleção de pessoal. 

Utilização de grelha que espelha e 
valoriza os critérios de seleção a 
adotar no procedimento 

01-09-2007 

Diminuir a 
possibilidade de 
utilização de critérios 
que imprimam 
imparcialidade no 
procedimento 

Grelha existente nos 
processos 
desenvolvidos 

R.3. Existência de incorreções 
nos registos. 

F M 
M.3. Manutenção do sistema 
informático adequado. 

Manutenção diária da base de dados 
de registo de correspondência 

1996, com 
atualizações 
sempre que as 
mesmas se 
justificam 

Fiabilidade dos dados 
do registo de 
correspondência 

Base de dados de 
registo de 
correspondência 

R.4. Incorreto processamento 
de vencimentos, subsídios e 
abonos. 

PF M 

M.4. Implementar a 
obrigatoriedade de validação 
da informação recebida 
previamente ao 
processamento. 

Controlo e validação sucessiva das 
informações desde a Chefia da Área 
que emita a informação, pela Técnica 
de RH e pela Chefia do DADM 

11-09-2006 

Redução da 
possibilidade de 
processamento 
incorreto 

Processamentos 
salariais 
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GINF – Gabinete de Informática 

A.1. Gerir os sistemas informáticos. 
R.1. Inexistência de garantia 

de funcionamento do sistema 
informático. 

PF M 
M.1. Atualizar, 
permanentemente, os 
softwares. 

Atualização mensal dos softwares da 
empresa 

Desde janeiro 2014 
Funcionamento 
regular do software 

Ficheiro em excel 

F M 
M.2. Implementar sistema de 
suporte para reporte de 
deficiências e anomalias 

A implementar no 1.º semestre de 
2015 

      

F M 
M.3 Alojamento do sistema 
informático no SMAS Loures 

Em implementação       

 

SAC – Serviço de Atenção ao Cliente 

A.1. Proceder ao recebimento de valores. 
R.1. Não arrecadação da 
receita devida. 

F E 

M.1. Instituir obrigatoriedade 
de entrega de recibo. 

Reforço junto dos funcionários das 
secretarias da emissão e entrega das 
faturas aos utentes. 

01/01/2014 

Conformidade entre a 
receita arrecadada e 
os pagamentos 
efetuados 

Caixas dos 
funcionários e 
conferência das caixas 

M.2. Afixar, em local visível, 
aviso informando a 
obrigatoriedade de entrega 
de recibo de todas as receitas 
cobradas. 

  
Decreto-Lei 
198/2012 de 24/08 

O programa de gestão 
emite 
automaticamente a 
fatura/recibo 

Programa certificado 

 

AM – Área de Marketing 

A.1. Gestão da imagem institucional. 
R.1. Transmissão de 
informação incorreta. 

F E 
M.1. Validar os conteúdos 
previamente à sua 
divulgação. 

Revisão e validação obrigatória de 
todos os conteúdos previamente à 
sua divulgação. 

1.º semestre 2014 
Redução das 
incorreções nos 
materiais 

Documento validado 
pela Administração 

 

SECRET – Secretariado (do CA) 

A.1. Desenvolvimento de todas as tarefas inerentes 
ao apoio ao CA. 

R.1. Deficiente controlo dos 
prazos para cumprimento de 
obrigações legais. 

PF M 

M.1. Planeamento adequado 
de ações através de 
implementação checklist de 
verificação de cumprimento 
de prazos. 

A implementar em 2015       

R.2. Má gestão de agenda. PF M 

M.2. Planeamento e 
cruzamento das ações 
desenvolvidas, com as 
solicitações diárias chegadas 
ao Gabinete. 

Existência de agenda eletrónica 
partilhada 

02-01-2005 
Controlo rigoroso da 
agenda 

Agenda eletrónica 

A.2. Acompanhamento das concessões da empresa. 
R.3. Incumprimento das 
condições contratuais. 

F E 

M.3. Acompanhamento 
regular das condições da 
prestação dos serviços. 

Visitas pontuais às Concessões 02-01-1993 

Diminuto número de 
reclamações, 
relativamente ao 
serviço prestado pelos 
concessionários 

Livros de 
Reclamações 
existentes nos 
espaços 

M.4. Acionamento das 
cláusulas contratuais por 
incumprimento. 

Acompanhamento dos 
concessionários para garantir o 
cumprimento contratual 

02-01-1993 
Diminuição do risco 
de incumprimento 

Cessações de 
contratos e 
instauração de 
processos judiciais 
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CA - Conselho de Administração 

A1 - Planear, deliberar e controlar a execução 
R1 - Incumprimento das 
obrigações legais 

PF R 

M1 - Controlo nas funções de 
segregação e autonomia da 
Unidades Orgânicas.                

Decisão coletiva do Conselho de 
Administração. Publicação dos atos 
no site da empresa. Propostas 
anexas às atas das reuniões. 

jan/13 Diminuição do risco. 

Colocação da 
informação exigida 
legalmente no site da 
empresa. 

M2 - Obtenção de declaração 
de compromisso referente a 
incompatibilidades e 
impedimentos dos 
trabalhadores. 

        

 

DF – Direção de Fiscalização 

A1 - Gestão do Serviço Fiscalização do 
Estacionamento na via pública 

R1 - Incumprimento das 
obrigações legais inerentes à 
gestão do serviço de 
fiscalização. 

PF R 

M1 - Elaboração do mapa 
mensal de cruzamento de 
dados.              

Mapas diários informatizados das 
ações de fiscalização. 

jul/13 Diminuição do risco. 
Mapa mensal das 
ações em formato 
excel. 

M2 - Acompanhamento 
sistemático, pelo Presidente 
do Conselho de 
Administração, do registo 
informático das ações. 

Todas as ações são registadas 
informaticamente de forma 
automática. 

jul/13 Diminuição do risco. 
Registos obtidos via 
PDA. 

R2 - Favorecimento na 
fiscalização do 
estacionamento na via 
pública 

PF R 

M3 - Monitorização do 
sistema SOFTPARK.          

Mapas mensais das ações. jan/12 Diminuição do risco. 
Mapa mensal das 
ações em formato 
excel. 

M4 - Fiscalização/supervisão 
aleatória. 

Supervisão aleatória das ações pelo 
Diretor do Serviço. 

jan/12 Diminuição do risco. 
Verificação no 
terreno. 

M5 - Elaboração de mapas 
diários e mensais de dados. 

Mapas mensais de ações. jan/12 Diminuição do risco. 
Relatórios diários por 
agente. 

R3 - Cobrança indevida de 
receita por bloqueamentos e 

remoções. 
PF R 

M6 - Segregação de funções. Controlo das diversas funções. jan/12 Diminuição do risco. 
Inserção automática 
dos valores via PDA. 

M7 - Cruzamento diário de 
dados. 

Controlo diário de receitas e inserção 
automática dos valores no sistema. 

jul/13 Diminuição do risco. 
Elaboração de mapa 
diário. 

M8 - Informatização das 
ações. 

Todas as ações são registadas 
informaticamente de forma 
automática. 

jan/12 Diminuição do risco. Uso exclusivo de PDA. 

R4 - Desvio da receita 
cobrada por bloqueamentos 
e remoções. 

PF R 

M9 - Segregação de funções. Controlo diário da receita. jan/12 Diminuição do risco. Mapa diário de ações. 

M10 - Cruzamento diário de 
dados. 

Cruzamento e controlo diário. jan/12 Diminuição do risco. Mapa diário de ações. 

A1 - Gestão do Serviço Fiscalização do 
Estacionamento na via pública (cont) 

R4 - Desvio da receita 
cobrada por bloqueamentos 
e remoções. (cont) 

PF R 
M11 - Informatização das 
ações. 

Ações inseridas automaticamente no 
sistema. 

jan/12 Diminuição do risco. 
Registos obtidos via 
PDA. 

R5 - Ausência de 
imparcialidade no momento 
de decidir pelo 
bloqueamento e/ou 

PF R 

M12 - Segregação de 
funções. 

Controlo informático. jan/12 Diminuição do risco. NR 

M13 - Cruzamento diário de 
dados. 

Controlo diário de receitas. jan/12 Diminuição do risco. NR 
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remoção. M14 - Informatização das 
ações. 

Ações informatizadas. jan/12 Diminuição do risco. Aplicação específica. 

R6 - Desvio da receita 
cobrada nos parquímetros no 
momento da sua 
recolha/coleta. 

PF R 

M15 - Acompanhamento das 
ações. 

Controlo dos tickets de recolha. jan/12 Diminuição do risco. 
Controlo físico de 
todos os tickets de 
recolha. 

M16 - Cofres abertos sob 
sistema de videovigilância. 

Sistema de videovigilância e controlo 
de tickets de recolha. 

jan/12 Diminuição do risco. 
Sistema de 
videovigilância. 

 

DA – Direção Administrativa 

A1 - Gestão de Recursos Humanos 

R1 - Incumprimento dos 
procedimentos inerentes ao 
processo de gestão de 
recursos humanos. 

PF R 

M1 - Estabelecimento de pré-
requisitos contratuais.               

Implementação de registos 
informáticos. 

jan/12 Diminuição do risco. Registo informático. 

M2 -  Nomeação de júri para 
os concursos de seleção e 
recrutamento. 

    Diminuição do risco. Registo informático. 

R2 - Informação 
insuficiente/incorreta no 
controlo de assiduidade. 

PF R 
M3 - Cruzamento de dados 
com duplo controlo. 

Dados de controlo automático em 
sistema informático. 

mar/12 Diminuição do risco. 
Relatório de 
verificação. 

R3 - Incorreções nos 
procedimentos referentes a 
segurança e higiene no 
trabalho. 

PF R 
M4 - Controlo trimestral das 
ações. 

Elaboração de manual e relatório. mar/13 Diminuição do risco. 
Inserção no software 
Primavera. 

A2 - Gestão do Parque de Sacavém 

R4 - Desvio de receita. PF R 

M5 - Elaboração de mapas 
mensais para cruzamento de 
dados. 

Elaboração de mapas mensais e 
controlo automático de cartões. 

abr/13 Diminuição do risco. 
Inserção no software 
Primavera. 

M6 - Monitorização do 
sistema. 

Ligação ao processo de faturação do 
software Primavera. 

dez/12 Diminuição do risco. 
Cruzamento de dados 
em mapas. 

R5 - Favorecimento. PF R 

M7 - Elaboração de mapas 
mensais para cruzamento de 
dados. 

Mapas mensais de cruzamento de 
dados. 

jan/12 Diminuição do risco. 
Registo 
informatizado. 

M8 - Monitorização do 
sistema. 

    Diminuição do risco. 
Registo 
informatizado. 

A3 - Gestão do Serviço de Atendimento 

R6 - Desvio de receita 
referente a avenças, 
autorizações de 
estacionamento e/ou dísticos 
de residentes. 

PF R 

M9 - Monitorização do 
sistema. 

Sistema informatizado e tipificação 
de atribuição de regulamento. 

mai/13 Diminuição do risco. Mapas mensais. 

M10 - Elaboração de mapas 
de controlo mensais. 

Mapas mensais de ações. jan/12 Diminuição do risco. Mapas mensais. 

M11 - Controlo por 
amostragem. 

Controlo trimestral aleatório. mar/12 Diminuição do risco. 
Sistema 
informatizado. 



 

 
 

R7 - Ausência de 
imparcialidade relativamente 
a avenças, autorizações de 
estacionamento e/ou dísticos 
de residentes. 

PF R 

M12 - Monitorização do 
sistema. 

Informação inserida 
automaticamente na aplicação. 

jan/12 Diminuição do risco. Mapas mensais. 

M13 - Elaboração de mapas 
de controlo mensal. 

Mapas mensais de ações. jan/12 Diminuição do risco. Mapas mensais. 

M14 - Controlo por 
amostragem. 

Tipificação da atribuição de dísticos 
em regulamento. 

mai/13 Diminuição do risco. Relatórios trimestrais. 

A4 - Gestão do Serviço de Contraordenações 

R8 - Registo incorreto ou 
inexistente de infrações. 

PF R 
M15 - Monitorização do 
software SIGO/ANSR e 
SOFTPARK 

Sistema automatizado de 
notificações de contraordenações. 

jul/13 Diminuição do risco. 
Sistema 
informatizado. 

R9 - Anulação ou prescrição 
do processo de 
contraordenação por 
deficiência de instrução. 

PF R 

M16 - Monitorização 
automática do sistema de 
gestão de contraordenações 
através da aquisição de 
software específico à 
empresa Mailtec. 

Automatização mensal do sistema. jul/13 Diminuição do risco. 
Sistema 
informatizado. 

A5 - Gestão do Aprovisionamento 
R10 - Ineficiência ao nível do 
processo de aquisição de 
bens e serviços. 

PF R 
M17 - Aquisição previamente 
autorizada pelo Conselho de 
Administração. 

Adoção de procedimento para 
autorização prévia de aquisição. 

mai/14 Diminuição do risco. Documento próprio. 

A6 - Gestão de Procedimentos de Contratação 
Pública 

R11 - Incumprimento dos 
normativos legais. 

PF R 
M18 - Segregação de 
funções. 

Formação adequada. jan/12 Diminuição do risco. Cursos de formação. 

 

DF – Direção Financeira 

A1 - Gestão da Faturação R1 - Pagamentos indevidos. PF R 
M1 - Supervisão do TOC e do 
Presidente do Conselho de 
Administração. 

Pagamentos previamente 
autorizados. 

jan/13 Diminuição do risco. 

Assinatura prévia do 
Presidente do 
Conselho de 
Administração 

A2 - Gestão de Caixa e Tesouraria 

R2 - Desvio de receita. 

PF R 
M2- Elaboração de folha de 
caixa diária. 

Mapas trimestrais. jan/13 Diminuição do risco. 
Mapas trimestrais de 
controlo. 

PF R 
M3 - Controlo mensal de 
valor em caixa. 

Mapa mensal de caixa. jan/13 Diminuição do risco. Mapa mensal. 

R3 - Pagamentos indevidos. PF R 
M4 - Faturação previamente 
verificada. 

Autorização prévia do Presidente do 
Conselho de Administração. 

jan/13 Diminuição do risco. 

Assinatura prévia do 
Presidente do 
Conselho de 
Administração 

A3 - Gestão da Contabilidade 

R4 - Registos contabilísticos 
incorretos por erros no 
processamento. 

PF R 
M5 - Supervisão do 
Presidente do Conselho de 
Administração, 

Mapas trimestrais. jan/13 Diminuição do risco. 
Mapas em formato 
excel. 

R5 - Registos contabilísticos 
incorretos por erros de 
informação. 

PF R 
M6 - Supervisão do TOC e do 
Auditor Externo/Revisor 
Oficial de Contas. 

Execução trimestral. jan/12 Diminuição do risco. 
Mapas trimestrais de 
controlo. 
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GAJ – Gabinete de Apoio Jurídico 

A1 - Gestão de Processos R1 - Pagamentos indevidos. PF R M1 - Outsourcing. NR NR NR NR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


