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INTRODUÇÃO 

o Conselho de Prevençl10 de Corrupçao, com o objectivo de proceder ao levantamento dos 

riscos de corrupção e infracções conexas nas áreas de contratação pública e de concessão de 

beneficios fiscais, solicitou em meados de 2009, aos Serviços e Organismos da Administração Central, 

regional e local, directa ou indirecta, incluindo o seclar empresarial local, a resposta a um questionário, 

que a Viseu Novo oportunamente efecluou. 

Desse inquérito, bem como do respectivo Relatório síntese, surgiu a recomendação para que MOS 

órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos elaborassem 

Planos de GestlJo de Riscos e fnfracçfJes Conexas" 

Apresenta~se de seguida o referido Plano da responsabilidade da Viseu Novo. 
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I. COMPROMISSO ÉTICO 

No Seguimento da Recomendação do Conselho de PrevençfJo da Corrvpçt1o, datado de 1 de 

Julho de 2009, no qual foi fixado um prazo para os Serviços elaborarem um Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e InfracçOes Conexas, a Viseu Novo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana 

de Viseu SA, consciente de que a corrupção é um sério obstáculo ao normal funcionamento das 

Instituições e que constitui, actuatmente, uma das grandes preocupações, não apenas do Estado 

mas também das Organizações de âmbito global e regiona l, prejudicando gravemente a fluidez das 

relações entre os cidadãos a Administração, elaborou o seu Plano de Prevenção de Risco de 

Corrupção. 

Este Plano é assumido como uma oportunidade de melhoria do Sistema de Controlo Interno 

existente. Reconhece-se Que é um documento de características novas, Que envolverá um esforço 

especial para a sua implementação, devido á inexperiência de Serviços e intervenientes. 

A especificidade e complexidade do tema da corrupção suscitaram algumas dúvidas sobre o 

alcance e extensão das medidas a propor. 

Contudo estamos confiantes na disponibilidade de todos para colaborarem na 

implementação do presente Plano, que constitui uma responsabilidade enquanto agentes ao serviço 

do interesse público. 

Importa-nos rea lçar que as relações que se estabelecem entre os membros dos órgãos, os 

funcionários e demais colaboradores da Viseu Novo, bem como no seu conlacto com a população, 

assentam, nomeadamente, num conjunto de princípios e valores, cujo conteúdo está, em parte, já 

vertido na Carta Ética da Administração Pública: 

• Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se pretende 

atingir; 

• Comportamento profissional; 

• Consideração ética nas aeções; 

• Responsabilidade social ; 

• Não exercicio de actividades extemas que possam interferir com o desempenho das 

suas funções na SRU ou criar situações de conflitos de interesses; 

• Promoção, em tempo útil, do debate necessário á tomada de decisões; 

• Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas e 

das disposições regulamentares; 

• Manutenção da mais estrita isenção e objectividade; 

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

• Publicitação das deliberações e das decisões dos membros dos órgãos; 

• Igualdade no tratamento e não discriminação; 

• Declaração de qualquer presente ou benefício que possam influenciar a imparcialidade 

com que exercem as suas funções. 
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11. Atribuições da entidade, Organograma e Identificação dos responsáveis 

A VISEU NOVO SRU Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, S.A., é uma empresa de 

capitais públicos, da Câmara Municipal de Viseu e do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, que 

tem como missão conduzir o processo de reabilitação urbana da Área Critica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística de Viseu, onde se inclui na totalidade a Zona Histórica , ao abrigo do disposto 

no Decreto Lei 104/2004, de 7 de Maio. 

Constituída a 15 de Dezembro de 2005, à VISEU NOVO, SRU cabe o papel de orientar o 

processo, elaborar a estratégia de intervenção e actuar como mediador entre proprietários e investidores, 

entre senhorios e arrendatários e, em caso de necessidade, tomar a seu cargo a operação de 

reabilitação, com os meios legais que lhe foram conferidos. 

Conforme exposto no mencionado Decreto-Lei, compele à SRU: 

• Licenciar e autonzar operações urbanísticas; 

• Expropriar os bens imóveis e os direitos a eles inerentes destinados à reabilitação urbana, 

bem como constituir servidões administrativas para os mesmos fins; 

• Proceder a operações de realojamento; 

• Fiscalizar as obras de reabi litação urbana, exercendo, nomeadamente, as competências 

previstas na secção V do capítulo 111 do regime jurídico da urbanização e da edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.o 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção em vigor, com 

excepção da competência para aplicação de sanções administrativas por infracção 

contraordenacional, a qual se mantém como competência do município; 

• Exercer as competências previstas na al ínea b) do n.o 1 do artigo 42.°, no n.o 2 do artigo 44.° 

e no artigo 46.°, todos da Lei dos Solos. 

Assumidamente, consideram-se transfendas dos municípios para as SRU, as referidas 

competências, que as exercerão em exclusivo, durante o procedimento de reabilitaçao urbana, nas 

respectivas zonas de intervenção. 

Com a publicação do Decreto-Lei nO 307/2009 de 23 de Outubro, que estabelece o regime 

jurídico da reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana, substituindo o regime que regulava as 

Sociedades de Reabilitação Urbana, mantêm-se as competências atribuídas a estas sociedades. 

procurando-se regular de forma mais clara, a programação e o planeamento das intervenções a realizar 

nessas áreas de intervenção. 
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ORGANOGRAMA DA VISEU NOVO, SRU 
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Assembleia-geral 

Presidente: Dr. Hernãni Machado Duarte 

Voga l: Dr. Herrnínio Loureiro de Magalhães 

Secretário: Ora. Paula Cristina Rodrigues Cunha 

Conselho de Administracão: 

Presidente: Dr. Joaquim América Correia Nunes 

Administrador Não executivo: Dr. Jorge Amável da Silva Quinte la 

Administrador Delegado: Arqa Margarida sofia do Amara l Henriques 

Gabinete de Planeamento 

Arquitecta: Arq. Natália Susana Mendes Figueiredo 

Gabinete Administrativo e Financeiro 

Economista: Ora. Paula Cristina Rodrigues Cunha 

GARU - Gabinete de Apoio à Reabilitac!o Urbana 

Equipa técnica em fase de recrutamento 
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111. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ACTIVIDADES, DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS, DA QUALIFICAÇÃO DA 
FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS. 

Unidade Subunldade Miss;lo Principais Ad lvidadts Riscos fdenttfkados Frequénclil Medidas PropostlS l~bhaÇ;oc 

Orgànlca Orgânica 
,~ 

do risco ResPOnsavels 
Recrutamento por F8YOfecimenlo de cendidato; 

o 

j 
Recrutamento COIlCUI$O: Abuso de Poder; 

Nomeaçao de juris diferenciados para cada concurso; N, o 

~ 
o 
" Técnicos Superiores Corrupção passiva para acl0 ilicito; Inex,slenle Margarida • •• ~ Henriql.le$ .~ o Assistentes Técnicos Tr.::.flco de Influência; ., 8 

~ ~ Estagiários IntervençAo em processo em situação de 

Impedimento. 

VerificaçAo de material Desvio ou nAo fiscalização de quantidade li IneXIStente PromOÇl!o de 4 e~ de flllcalizaçào por ano, a promover pelo A>q . 

ConlroUlçào equando da sua reeepçllo qualidade de mercadorias: responsãvel pelas aquislÇÓll'S ou a entidades externas paro Margarida 

Publica Retenção de malerial pam uso proprio do averiguação • acompanhamento d. determinados trabalhos Henrlques 

trabalhador: -Enlrega, pelO$ fornecedores, de adjudicadO$ que requerem conhecimentos técnicos; 

quantidades de materla! inferiores is R&aVilliaça.o das regras de controlo interno axistent8&, visando o 

contratadas; reforço das medidas de prevenção da corrupç;llo e infracçOes 

Abl/SO de poder; conexas (ex. rotaçao de pessoal). 

Corrupçlio pa&Soiya para aelo Illci\O; 
B 

Trár,eo de InOuência o 

! Aquisiçao de bens, Aquisiçlle-s diversas 80 mesmo fornecedor para IneJUsten!!) Revi&llo das regras e~istentes. visando o reforço das medidas de • • o 
serviços e empreitadas por favorecimento de fornecedores; prevençao da corrupçao e infracçOes conexas (ex. rotaça.o de ~ 

" • Ajuste Oirecto; Violeça.o dO$ prlnclpios gerais de eon!rataça.o; pessoal: procedimentos de aquisiçao, entre150E a 1000E:, 

" ~ Fornecedor8& Corrupçao passiva para aelO ilicito: precedidos. como regra, de consuha a 2 fomecedores. e qual 

! ., 
Tráfico de InOuência pode ser feita através de correio elec1r6n lco 01.1 telefone; acima de " • •• " Participa~o econórnica em negócio: 1000€. pracedidos de pedido de orçamento/convite a um mlnimo 

o • , 
~ Abuso de poder. de três fornecedore • . Estes procedimentos apenas podem ser 

~ • 
~ afastados em casos devidamente justificados e fundamentados-

~ e~. urgência. especificidade do bem ou serviço a adquirir) ; 

• Aumento da rotatividade de fornecedores/prestadores de serviços " ~ •• Processos de aquisiça.o de Supressio dos proçedimen!os necessários! Ine~JSten!e Maior Informaçao e sensibilizaça.o dos trabalhadores sobre as 

'ê bens e s-erviços fases da reali:l:açlio da despesa (ex. prévias fases obrigatórias nos procedimentos de contralaçao; 
~ 

cabimentaçao e auto~açao da despesa pelo Maior exigéncia na planificaçao das actividades com adequada 

órg:kl competente); antecedência: Promoção de fonnaÇô1o na área do Planeamento; 

COI"llJpçao paSSN9 para ;elo ilicito: Aplicaçllio da ficha de avaliaça.o do desempenho do fornecedor/de 

Tf1lIfico de Innuência aVilliaçAo da satisfação da qualidade do forne<:imenlo. de forma 

-Participação econômica em negócio aleatória aos processos de aquisição 

ViolaçAo das regras gerais de aulorizaçào de 

despesa; 

Voolaçao dos princlplos gerais de conlrataçAo. 



Unidade Subunidade Missão Principais Actividades Riscos Identificados 

Orgãnica Orgânica 

Aquisição de bens Repetição de procedimentos de aquisição do 

Contratação mesmo bem 1 serviço ao longo do ano; 

Publica Fraccionamento da despesa; 

Corrupção passiva para acto ilicito ou licito 

Tráfico de Influência 

Participação económica em negócio 

Fornecimento de bens, Fornecimento por familiares ou pessoas com 

serviços e empreitadas relações de forte amizade ou inimizade; 

Informação privilegiada; 

Violação de segredo por funcionário; 

Intervenção em processo em situação de 

impedimento; Conluio entre os adjudicatários e 
o c os funcionários; Corrupção passiva para acto 
Q) 

E ilicito ou licito; Tráfico de Influência CIl 
Q) 
c Participação económica em negócio . .lll 
[l. 

Q) 
-c 

Pré consulta para Passagem de informação privilegiada; 
Q) determinação do preço Corrupção passiva para acto ilicito ou licito 

o ãí 
'CIl c 

base; Tráfico de Influência <>- :.õ 
~ CIl 

]2 (!) Participação económica em negócio. 
c Q) 

'E o Intervenção em processos Intervenção em processo em situação de -c -c CIl « Cl de contratação e processos impedimento (familiares ou pessoas com .91 
Q) 

Cl de júri de concursos relações de forte amizade ou inimizade); 
C; 

Corrupção passiva para acto ilícito ou licito; -c 
~ 
1ii Tráfico de Influência; 'c; 
'E Participação económica em negócio. 
-c « Inexistência de Favorecimento de fornecedores de forma obter 

mecanismos que possam beneficios; Corrupção passiva para acto ilicito 

identificar situações de ou licito; Tráfico de Influência; Participação 

conluio entre os económica em negócio 

adjudicatários e os 

funcionários. 

Apresentação de Não apresentação de documentos de 

documentos de habilitação. habilitação, apresentação de documentos fora 

de prazo ou apresentação de documentos 

falsos; Consideração como válida da 

adjudicação a um fornecedor que não está 

habilitada para tal; Corrupção passiva para acto 

ilicito ou licito; Tráfico de Influência; 

VISEU NOVO - SRU, S.A. I Solar dos Pel;(otos I Rua C mo de Vila 3500 - 105 VISEU 
Telefone.· Fax 232448098 N° MatricL.la, NIPe 507406.672 

Frequência Medidas Propostas Identificação 

do risco dos 
R,,~nnn~ó"'Pi~ 

Inexistente Maior exigência de planificação das actividades com adequada 

antecedência; Arq. 

Promoção de formação na área do Planeamento; Margarida 

Maior informação e sensibilização dos trabalhadores sobre a Henriques e 

necessidade de planificação anual; Arq. Natâlia 

Melhoria do processo de gestão de sfocks. Figueiredo 

Reforço dos testes de conformidade a processos de aquisição. 

Inexistente Ampla divulgação do regime de impedimentos; 

Subscrição de uma declaração de compromisso relativa a 

incompatibilidades, impedimentos ou escusa, a implementar de 

modo geral entre todos os trabalhadores 

Inexistente Quando possível, determinação do preço base sem consulta do 

mercado e cruzamento posterior com a consulta ao mercado; 

Realização preferencial de consultas ao mercado via recolha de 

preços disponibilizados na Internet. 

Inexistente Ampla divulgação do regime de impedimentos; 

Subscrição de uma declaração de compromisso relativa a 

incompatibilidades, impedimentos ou escusa, a implementar de 

modo geral entre todos os trabalhadores 

Inexistente Sensibilização para as consequências da corrupção e infracções 
conexas 

Inexistente Verificação periódica e aleatória de processos 
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Unldad~ Subunldade Mlsdo Principais Aetrvldades Riscos IdenUfIc.tdos Frequênc!a Medidas Propostas Idenhftcaç:lo 

Orgânica Organlca do ri$CO """ o,.,.""~...; .. .. 
Existência de 'rabalhos a Risco de avançar com a e~ecuçlio dos Ine'(Js'en'e Verfficaçêo periódica 11 aleatória de processos de empreitadas A«l. 

o ContrataçAo mais no âmbito das 'rabalhos sem prévia autoriZaçAo do 6tgilo Criaçêo de um Manual de procedimentos no ambho das Margarida , 
~ Publica Empreitadas competente e raalizar novo procedimenlo para empreitadas. Henriques e 

! efec1uar o pagamento des'es trabalhos; Afq. Natália 

~ COfl$ideraçllo como válida da adjud~çAo e Figuei.edo 

• um fomecedOf que nao esta habilitada para tal : " 
i * Corrupçao passiva para acto iII<;ito ou lici!o; 

:& , • Tráfico de Influência; 

• O 

'ê • RenO'laçlio de eootratos Falha no s.lstema de alerla do termo dos IneXlstenle Verificaçto da base do dados de contrBIOs e respectiva A<q. 
~ contratos, provocando a sua renovaçêo calenda~o , com elaboraçêo de lis'egem mensal dos Margarida ~ • r automática, sem possibiidacle de 8voliaçao da contrBIos sltSCepllveis de renovaçêo. para que a avaliaçêo da Henriques e 
~ 
~ 

necessidade de renovaçêo; mesma se processe com uma an,ecedêncla mlnlma de 50 dias Arq. Na'Alia , Favore<:imento de fornecedores; em .elaçAo à data de denúncia; Figueiredo 

•• Par1icip&Çao económica em negócio Criaçêo de um sistema de aler1as Informático. 'ê 
~ Corrupçao passiva para aelo illcilo ou licito; 

Tráfico da Influência; 

Gabinete EmiS$Ao de recibos . N~ emissao ou anulaçêo Indevida de recibos, Inexislenle Reforço das medidas de oonl.olo interno. numa perspectiva de 

Adminis,rativo Receita Contabilizar e controtar as de modo a eliminar a receita ou recebimento de prevençao da corrupçao e infracções oonelUlS (ex. sempre que 

e Financeiro reoeltas; dinheiro, ficando o funcionaria com o montanle um funeionArio anule um recibo deverá emi,)r Ilslagem de recibos 

CorrupçAo passiva par.õl aelo illcito: peculalo de anulados, anexar original e duplicado do recibo, jusHflC3r o moIillO 

uso; Abuso de poder da anulaçto e entregar ao responsável do serviço ou funcionAria 

designado, para conhecimento. JustifICar por escri,o e pedir 

autorizaçêo pafll efec1uar a respectiva anulaçêo ao responsével 

do Serviço ou quem o subsmua; çOnlrolo da utiliza~o do sistema 

informAtico de facluraçao). 

i , Falha de sistema Reforço das medidas de conllolo interno, numa p8rspoctiva de 

•• InfOfmâ!ieo Reeebimenlo de valores sem emissao de prevençêo da COlTUpçaO e infracç6es conelUls (ex. definiçao de o ., 
~ recibos; Abuso de Poder: COlTUpçAO passiva regras sobfe o procedimento a adoptar em caso de falha do 

pafll aelo illcilo. sistema informlitioo: SensibiliZaçilo pafll 115 oon~uências da 

corrupçao 11 infraÇÇÕ8S conelUlS. 

Preslaçêo de serviços ao Não facluraçêo; Abuso de Poder, Ine>JSlente Sensibilizaçêo para as consaquênc les da corrupçao e infracç6es 

exterior; Proc8S!IOS CorrupçAo passiva para aclo 111cilo. conelUls 

conferimento de faeluflls; 



Unidade Subunldade Mlssao Principais Activldades Riseosldentificados Frequ!!'nda Medidas Propostas Idenlifteaçâo 

Orgánka Orgânica do risco 
d~ 

• o . •. 
Gabinete OevoluÇ<1o de Valores via O custo da restituiçao da quantia entregue a AvaliaÇ<1o casuistica face aos valores em causa. 

Adminlstl"lltivo Receita cn, superiores li despesa mais ser igualou superior a 81>ta. 

e Financeiro Conferencia de valores Entrega de valores nao coincident81> com Inexistente RefOfÇO das medidas de controlo intemo, numa perspectiva de 

somatório de recibos; prevençio da corrupçao e infl"lleçOes conelUlS (e~. conferência 

• Corrupçao passiva pal"ll aeto illcito PecUlato: diária dos valores recebidos , com fothas de caixa discriminativas, 

11- Peculato de lISO; Abuso de poder. pelo responsável dos serviços ou funcionário d81>lgnado para ta l, 
! que nao tenha electuado recebimentos) . .. 
" ., 

ElaboroÇ<1o e cumprimento Alribuiç;1o de dias de férias em numero Verificaç:io anual. num periodo aleatório do cumprimento do 
~ do mapa de férias. superior ao que o funcionArio tem direito; programa especifico para esta área, no ambito do sistema de 

Corrupçao passiva para acto iIIato. controlo intemo existente; 

Revi6lto das regras existentes. visando o reforço das medidas de 

prevenÇ<1o da corrupçlllo e infracç6es conexas (ex. segregaÇ<1o de 

funções e rotatividade) . 

Gabinete Outros Exerciclo de aclMdade em Incompatibilidades: Acumulaçlllo de funções Inexistente Ample divulgaçêo do regime de acumulações: 

Administrativo Procedimentos acumulaÇólo de funções sem prévia eutorização. 

e Financeiro 

Deslocação em serviço DeslocaÇólo em serviço publico sem prévia Verificação anual. num perlodo eleatório. do cumprimento do 

pUblico. autorizaçao. programa especifico para esta êrsa. no êmbfto do sistema de 

controlo interno existente. 

Selecçlio de candidatos. Favorecimento de candidalos; Abuso de Poder; Inexistente Implementaçêo do Regulamento de mobilidade; 

Corrupçao passiva para aclo ilicito; Actuahzaç;1o das regras existentes, visando o reforço das 

Tráfico de Influência; Intervençêo em processo medidas de plevenÇ<1o da corrupçao e infracçOes conexas (ex. 

em situaç;1o de impedimento segregaçaio de funções e rotatividade 

Emlssao de Declarações Falsificaçlko de declarações ou certidões por RefOfÇO das medidas de prevençAo da corrupçao e infracçOes 
o 

conexas (ex. &egregaçaio de funções e rolatividade): previsão de • ou Certidoes funCionário li pedido ou em lroca de dinheiro ou 

f outros bens: Falsifocaça.o ou cootrafacçlio de regras sobre o processo de emissAo de declal<lçOOS e eertidões, ., 
·ê documen10: Corrupçao passiva para acio Hicito, incluónoo a verificaç;1o aleatória das declarações/certid6es 

~ Abuso de podei . em~ idas por um funcionário diferente daquele que as emitiu e a 

junÇólo, aquando da assinatura, do suporte da informaçêo; 

Promoçaio de verificações aleatórias, por amostragem, a um 

número mínimo de certidoes emitidas em cada ano \eciívo. 

Recepçao e a1endimento ViofaÇ<1o dos principios geraõs da Bctividade IneXIStente Sensibilizaçaio para as consequências da corrupçao e infrneçOes 

ao publico; Atendimento adminõstrn1iva; Paroialidade, falta de isenção, conexas; Ampla divufgaÇ<1o dos princlpios gerais da acttvidade 

telefónico tFoltamen10 diferenciado. administrativa; 

Formaçaio de lodos os funCionários sobre o CPA. 
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Unidade Subunldade Missao Pflnclpais Actlvldades Riscos Identificados Frequênc.a Medidas Proposlas Id~nl!ficação 

Orgânica Orgânica do rIsco d~ 
P. " ... ,~ 

Gabinele Património Abates. Sem abatido continuar nos serviços; Abates Realizaçao de tesles de CO/1formida<le quanto ao cymptimento do 

Adminn;trativo sem autorização; Abates sem a allloriza~o do Manual de Procedimentos I Controlo Intemo, numa perspectiva 

e F illélnceiro 6r}jào competente; Utilizaçao indevida, para de prevençAo da corrupção e infracç6es conexas (ex: 

fins privados, de bens abatidos conferências fisicas periódicas, a realizar pelo responsával pelo 

documentalmente no periodo até /I sua Sector, para verillcar se os bens abatidos ainda se enconlram no 

eHminaçào frsica; PrD90Ste indevida de envio local: se a autorizaç:lo de abale foi proferida pelo 6rglio com 

de bens para abate. compelências para o efe~o: se os bens a abaler foram isolados, 

em local de acesso restr~o e conlrolado e se a jUSlifoeaç:tD 60 

abate foi afectua<la por técnico intamo ou verificaç:;lio extama). 

Ellquatagem Equipamento nao atiquetado (por nêo estar IneKlstenle RealizaÇ;lio de testes de conformidade quanlo ao cumprimento do 

inventariado ou a el iqueta ter sido removida) . Manual de Procedimefllos I Co/'Itrolo Imerno, numa perspectiva 

Apropriaç:tD ou ulilizaçao indevida da ball$ de prevençAo da corrupçt.lo e infracç6es con.e.as (e~: 

pliblicos, designadamenle para fins privados; reconcili3çao dos regiSles contabiIistices com os registes do 

Peculato; Peculato de uso; Abuso de poder. inYentário; conferências fisicas periódicas para verificar se es 

bens estao invenlariados, a realizar pelo responsável) . 

~ 
Util izaçao de 6e1'l$ pliblieos ApropriaÇ;lio indevida de bens pllblieos: Reforço das medidas de controlo interno numa perspectiva de 

g Ulilizaçao indevida de bens publicas, prevençAo da COITUpçaO e infracç6es conallDS (n. ganeralizaçao .. designadamMte Pllra fins privados. da reslriçao do acesso a equipamenlDS audlovisuafs e o .. Violaçao do principio da prossecução do informáticos, verificaçào periódica e aleatória de um número 
~ 

interesse público; Peculillo; Peculato de uso; mlnimo de fichas de salda ou requfsiçAo interna e actualizaçllo da 

Abuso de poder regulamentaçao da requfsiçao de bens). 

Ampla divulgaÇ;lio dos principies gerais da actividade 

administrativa; 

SensibilizaÇ;lio para as cons.equências da corrupçao e infracç6es 

conexa$, 

Transret"ênCÍ8 de bens Transferência de bens sem comunicaçao; IneltÍstente Reforço das medidas de conlrolo interno numa perspectiva de 

ApropriaçAo indevida de bens públicos: prevençêo da corrupç:lo e infracç6es oone:<as (ex, realizaçAo de 

Desaparecimento do bem: conferências fisicas periódicas e aleatórias, a realizar a realizar 

DesaelualizaÇ;lio das fichas dos bens; Peculato; pelo responsável). 

Peculato de uso: Abuso de poder. 

Cedência de equipamento Cedência de aquiPllmento por pessoa ou Ólgêo Reforço das medidas de controlo interno numa pe~tiva de 

sem competência; prevençao da corrupçêo e infracç6es conexas {ex. realizaçao de 

Prática de aclas anuláveis, evenlualmente conferências fisicas periódicaS e aleatórias, a realizar a realizar 

geradora de Ulilizaçao indevida dos bens. pelo responsâveQ. 

c ,. , 



Unidade Subunldade Mlssáo Prlnclp.ais Actlvldades Riscos Identificados Frequêne1a Medidas Proposlas Ident,flcação 

Orgànlca Orgánlca do risco dw 
• - .".." . 

Gabinete ?alritn6nio Ofertas 11 Instituiçllo Ofertas 11 Instituição sem processo fonnal de Ine>:islenle Reforço das medidas de controlo interno. numa perspecHva de 

Admlllistrativo aceitação. prevenção da corrupçao e infracções conexas (ex. divulg-ação • 
~ 11 Financeiro Nl'io invenleriação de bens causadora de acrescida das r09r1lS sobre aceitação de doações 
e 
II eventual apropriaçao otJ util~o indevida de 
o • bens públicos. para fins privados; VIOlação do 
~ principio da prossecução do illteresse público; 

Peculato; Peculato de uso; Abuso de poder 

• 



Ficha de avaliação de desempenho de fornecedor I avaliação da satisfação da qualidade do fornecimento 

AVALlAÇAO DE FORNECEDORES DA Viseu Novo, SRU 

Serviço! Bem 

Fornecedor: 

Pessoa a Contactar: 

Tipo de fornecimento N° Fornecimentos 

A - cumprimento dos prazos de entrega - Sim - 2 ; Não - O 

B - cumprimento especificações requisição 

C - qualidade do Produto ou Serviço 

Avaliaçao: (A)+(3xB) + (3XC) 

Representante Serviço/bens: 

Nome/Função: 

Indice de Desempenho -Id 

A 
B' C' 

S N 

• Preencher de acordo com . na - não aplical/el; O - Mau Oustificar) 

t· Aceitável: 2 - Bom; 3- Muito Bom 

13 S 

Observações 



Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa 

1. Identificaçao 
Nome _________________________________________________________ _ 

Residência _____________________________ _ 

Localidade ____________________ Código Postal _____ _ 

Bilhete de Identidade _____________ ,1 Documento único ________ _ 

2. Funções 
Funções, _______________________________________________________ _ 

Unidade Orgânica/Serviço 

3. Declaração 

Declara ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na Lei. designadamente: 

- Na Constituição da República Portuguesa; 

- No Código do Procedimento Administrativo (CPA) (artigos 44.° a 51 .°) 

- No Regime de vinculaçao, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções 

públicas (artigos 26.° a 30.°) 

- No Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local 

do Estado. 

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunsUlncia pela qual 

possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente nas 

situações constantes do artigo 48.° do CPA. 

Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, impedimento 

ou escusa, dela dará imediato conhecimento ao respectivo superior hierárquico ou ao presidente do 

órgão ou júri de que faça parte. 

4. Observações 

________ de ________ de ___ __ 

, , 
T 1t.1 " A 

(Assinatura) 

I 'I I,; fT J 
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IV. Controlo e monitorização do Plano - Cronograma 

I I ~-

Pub!lca 

di utislaç:l<o da quahdac2 de fomec:imento. de forma aleatória ;00& ~ de 

1518 
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Manual de ProeecIimentol Controlo Irrt.emo 

. .... ~-, 
I ....... • 

.F. • P. 
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CONCLusOes: 

Os serviços da Viseu Novo, SRU devem: 

1. Promover, entre os trabalhadores, uma cultura de responsabilidade e de observaçao estrita de 

regras éticas e deontológicas. 

2. Assegurar que os seus trabalhadores estão conscientes das suas obrigações, nomeadamente 

no Que se refere à obrigatoriedade de denúncia de situações de corrupção; 

3. Promover uma cultura de lega lidade, clareza e transparência nos procedimentos, 

nomeadamente no que se refere à admissão de traba lhadores; 

4. Promover o acesso público e tempestivo a infonnação correcta e completa; 

Os trabalhadores da Viseu Novo, SRU devem: 

1. Actuaf respeitando as regras deontológicas inerentes às suas funções; 

2. Agir sempre com isenção e em confonnidade com a lei; 

3. Actuar de forma a reforçar a confiança dos cidadãos na integridade, imparcialidade e eficácia 

dos poderes públicos. 

Os trabalhadores da Viseu Novo, SRU não devem: 

1. Usar a sua posição e recursos públicos em seu beneficio; 

2. Tirar partido da sua posição para selVir interesses individuais, evitando que os seus 

interesses privados colidam com as suas funções públicas; 

3. Solicitar ou aceitas qualquer vantagem não devida, para si ou para terceiro, como 

contrapartida do exercício das suas funções (caso de ofertas/presentes). 

fi. ,. , I I, lo I lo 
l...j" ItlP 

., v, 
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Anexo: Carta Ética da Administração Pública 

Dez princípios Éticos da Administração Pública 

Principio do Serviço Público 

Os funcionários encontram-se ao selViço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo 

sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo. 

Principio da Legalidade 

Os funcionários actuam em confonnidade com os principios constitucionais e de acordo com a lei e o 

direito. 

Princípio da Justiça e da Imparcial idade 

Os funcionários, no exercício da sua aclividade, devem tratar de fonna justa e imparcial todos os 

cidadãos, actuando segundo rigorosos princípios de neutralidade. 

Princípio da Igualdade 

Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, 

sexo, raça, língua, convicções pol íticas, ideológicas ou religiosas, situação econ6mica ou condição 

social. 

Princípio da Proporcionalidade 

Os funcionários, no exercício da sua actividade, s6 podem exigir aos cidadãos o indispensável à 

realização da actividade administrativa. 

Princípio da Colaboração e da Boa Fé 

Os funcionários, no exercício da sua actividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o 

princípio da Boa Fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua 

participação na realização da actividade administrativa. 

Principio da Informação e da Qualidade 

Os funcionários devem prestar infonnações elou esclarecimentos de fonna clara, simples, cortês e 

rápida. 

Princípio da Lealdade 

Os funcionários, no exercício da sua actividade, devem agir de fonna leal, so lidária e cooperante. 

Princípio da Integridade 

Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de carácter. 

Princípio da Competência e Responsabilidade 

Os funcionários agem de fonna responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na 

valorização profissional. 
, I v , I I I I lJ 
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