
Aprovado na reunião n.º 229.º do Conselho de Administração, de 19 de Maio de 2014. 
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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
 
Este Plano foi elaborado tendo presente a estrutura proposta na Recomendação 1/2009 do CPC e encarado 

internamente não só como uma obrigação mas também como um instrumento de extrema utilidade para a gestão 

da Sociedade.  

São principais elementos deste instrumento:  

Riscos: Identificar, relativamente a cada área e serviço, os riscos de corrupção e infracções conexas;  

Medidas: Com base na identificação dos riscos, identificar as medidas adoptadas que previnam a sua 

ocorrência;  

Responsáveis: Identificar e definir e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano;  

Execução: Elaboração do relatório anual sobre a execução do plano.  

    

2.2.2.2. CCCCaracterização daaracterização daaracterização daaracterização da    entidadeentidadeentidadeentidade    
    

A PORTIMÃO URBIS tem por missão a gestão de serviços de interesse geral e promoção do desenvolvimento local e 

regional, tal como definido no Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local, acompanhando e executando as 

políticas de desenvolvimento do Município, com vista ao crescimento e reforço da coesão económica local e 

regional, nos domínios: 

• Da promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de serviços na área da educação, ação social, 

cultura, saúde e desporto; 

• Do desenvolvimento dos Mercados e Feiras Tradicionais promovendo a modernização de infraestruturas e a 

dinamização de feiras e mercados tradicionais; 

• Da gestão e do apoio à operação de equipamentos e infraestruturas municipais, promovendo a redução de 

custos de manutenção e operação através da exploração de sinergias a nível de recursos humanos e 

materiais afetos a essas atividades; 

• Da promoção e gestão do espaço público, ordenamento e fiscalização da venda ambulante, da atividade 

publicitária e da ocupação da via pública; 

• Da gestão do sistema de transportes públicos e do estacionamento público urbano. 
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3.3.3.3. OrganogramaOrganogramaOrganogramaOrganograma    
    

        O organograma geral da PORTIMÃO URBIS é o seguinte: 

 

 

 

4.4.4.4. Identificação dos responsáveisIdentificação dos responsáveisIdentificação dos responsáveisIdentificação dos responsáveis    

 

Vide Anexo 1. 
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5. Identificaçdentificaçdentificaçdentificação das principais actividades susceptíveis a rão das principais actividades susceptíveis a rão das principais actividades susceptíveis a rão das principais actividades susceptíveis a riscos de corrupção e infracções iscos de corrupção e infracções iscos de corrupção e infracções iscos de corrupção e infracções conexasconexasconexasconexas 
    

ActividadesActividadesActividadesActividades    RiscosRiscosRiscosRiscos    
Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 

do Riscodo Riscodo Riscodo Risco    
MedidasMedidasMedidasMedidas    ResponsáveisResponsáveisResponsáveisResponsáveis    

Contratação PúblicaContratação PúblicaContratação PúblicaContratação Pública    

Processo de 
Aquisição por ajuste 
directo 

- Supressão dos 
procedimentos obrigatórios 
- Selecção incorrecta do 
procedimento de concurso 
- Relevância / justificação / 
formalização dos 
argumentos que 
estabelecem a necessidade 
- Favorecimento de 
fornecedores 
-Corrupção passiva para 
acto ilícito 
- Participação económica em 
negócio 
- Tráfico de influência 
- Fraccionamento de 
despesa 
- Realização de despesas 
sem cabimento prévio    

Médio    

- Divulgação do  
CCP 
- Controlo interno ao nível 
da despesa 
- Avaliação da relevância e 
oportunidade das 
aquisições 
- Esquema sequencial 
hierarquizado de aprovação 
e autorização no decurso 
da aquisição 

- Todas as 
unidades cujos 
responsáveis 
tenham 
competência para 
autorizar despesa 
- Área de Serviços 
Partilhados    

Processo de aquisição 
de empreitadas 

- Definição de cláusulas 
jurídicas e técnicas para 
benefício de terceiros 
- Impedimentos dos 
concorrentes 
- Criação de modelos de 
avaliação de propostas para 
favorecimento de 
concorrentes 
- Insuficiente ou deficiente 
especificação do modelo a 
aplicar nas avaliações de 
propostas 
- Execução de trabalhos a 
mais e a assunção de 
compromissos sem 
autorização prévia 

Médio    

- Orçamento anual 
- Privilegiar a realização de 
concursos públicos 
- Mapa de acções 
- Segregação de funções 
- Explicitação de forma clara 
dos critérios de adjudicação 

    

- Todas as 
unidades cujos 
responsáveis 
tenham 
competência para 
autorizar despesa 
- Área de Serviços 
Partilhados    

Verificação dos bens 
ou 
Serviços prestados 

- Desvio, retenção ou não 
entrega pelo fornecedor dos 
bens ou serviços 
contratados 

Médio 

- Acompanhamento local 
para verificação de que o 
bem ou serviço foi bem 
executado 
- Supervisão da boa e 
atempada execução dos 
contratos por parte dos 
empreiteiros, 
nomeadamente através da 
elaboração de relatórios de 
acompanhamento, 
calendarização e 
sinalização dos prazos 
contratuais de maior 
relevância 
- Segregação de funções  
- Esquema sequencial para 
concretização do processo 
de aquisição e verificação 
da materialização do 
mesmo 

Todas as 
unidades 
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ActividadesActividadesActividadesActividades    RiscosRiscosRiscosRiscos    
Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 

do Riscodo Riscodo Riscodo Risco    
MedidasMedidasMedidasMedidas    ResponsáveisResponsáveisResponsáveisResponsáveis    

Gestão de Bens PúblicosGestão de Bens PúblicosGestão de Bens PúblicosGestão de Bens Públicos    

Fundo de Caixa | 
Definição de 
necessidade, 
aprovação, selecção, 
aquisição e controlo 

- Má utilização da verba 
atribuída 
- Aquisição de bens fora do 
âmbito do fundo de maneio 
devido a urgências 

Fraco    

- Sensibilização para a 
boa utilização 
- Elaboração e 
divulgação de norma 
sobre o fundo de caixa 

Todas as áreas que 
utilizam fundo de 
caixa    

Gestão Orçamental | 
Assegurar a gestão 
orçamental, 
elaboração, 
acompanhamento, 
execução e controlo 
do orçamento 

- Desvio de fundos 
Improvável    

- Reporte trimestral 
- Procedimentos 
internos de 
acompanhamento da 
execução do orçamento 

    

- Área de Serviços 
Partilhados    

Gestão do Património 
| Assegurar a gestão 
Patrimonial 

- Apropriação ou utilização 
indevida de bens públicos, 
nomeadamente por abates 
sem autorização 
- Fragilidades a nível de 
controlo do inventário do 
economato e do património 
(não etiquetagem de bens, 
transferência ou cedência 
de bens sem autorização) 

Fraco 
- Implementação de 
medidas de controlo de 
património e inventário 
- Gestão de stocks 

- Área de Serviços 
Partilhados 
- Unidade de Gestão 
da Manutenção e 
Serviços Técnicos 

    

ActividadesActividadesActividadesActividades    RiscosRiscosRiscosRiscos    
Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 

do Riscodo Riscodo Riscodo Risco    
MedidasMedidasMedidasMedidas    ResponsáveisResponsáveisResponsáveisResponsáveis    

ProveitosProveitosProveitosProveitos    

Gestão Orçamental | 
Assegurar a gestão 
orçamental, 
elaboração, 
acompanhamento, 
execução e controlo 
do orçamento 

- Não registo do proveito 
- Atraso na cobrança da 
dívida 

Fraco 

- Medidas de controlo 
interno 
- Emissão atempada de 
cartas a solicitar o 
pagamento 

- Área de Serviços 
Partilhados    

    

ActividadesActividadesActividadesActividades    RiscosRiscosRiscosRiscos    
Qualificação Qualificação Qualificação Qualificação 

do Riscodo Riscodo Riscodo Risco    
MedidasMedidasMedidasMedidas    ResponsáveisResponsáveisResponsáveisResponsáveis    

PessoalPessoalPessoalPessoal    

Recrutamento e 
Selecção 

- Favorecimento do 
candidato 

Médio 

- Nomeação de júris 
diferenciados para 
cada procedimento 
- Decisão colegial 
- Aprovação de norma 
interna 

- Área de Serviços 
Partilhados    

Processamento de 
remunerações  

- Pagamentos indevidos 
Médio 

- Segregação de 
funções entre o 
processamento, registo 
contabilístico e 
pagamento de 
vencimentos 
- Verificação mensal 

- Área de Serviços 
Partilhados 
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6.6.6.6. Controlo e Monitorização do PlanoControlo e Monitorização do PlanoControlo e Monitorização do PlanoControlo e Monitorização do Plano    

O presente plano de acção, bem como a execução das medidas preventivas de risco propostas, será objecto de 

avaliação, no final de cada ano civil, elaborando-se subsequentemente um relatório de execução, a cargo da 

Unidade de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos.  

O Presente plano será dado a conhecer a todos os colaboradores, sendo o mesmo publicitado na página internet. 

Os gestores de cada área/unidade serão responsáveis pela execução efectiva do plano no que se refere às 

medidas propostas para os respectivos serviços. 

 

7.7.7.7. Glossário de situações de corrupção e infracções conexasGlossário de situações de corrupção e infracções conexasGlossário de situações de corrupção e infracções conexasGlossário de situações de corrupção e infracções conexas    

Por forma a clarificar e tipificar os conceitos em causa, designadamente a noção de corrupção, configuram 

designadamente situações de corrupção: 

Abuso de poder 

Comportamento do funcionário que abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, com 

intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa. 

Concussão 

Conduta do funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por 

si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber, para si, para o Estado ou 

para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que 

lhe não seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou 

coima. 

Corrupção 

A prática de um qualquer acto ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa 

de uma qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou para terceiro 

Corrupção activa 

Dádiva ou promessa, por si, ou por interposta pessoa, a funcionário, ou a terceiro, com o conhecimento 

daquele, de vantagem patrimonial ou não patrimonial, que a este não seja devida, quer seja para a prática 

de um acto lícito ou ilícito. 

Corrupção passiva para acto ilícito 

Solicitação ou aceitação, por si ou por interposta pessoa, de vantagem patrimonial ou promessa de 

vantagem patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, para a prática de um qualquer acto ou 

omissão contrários aos deveres do cargo. 
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Crime Conexo 

Acto em que se obtém uma vantagem (ou compensação) não devida, sendo exemplos, o suborno, o 

peculato, o abuso de poder, a concussão, o tráfico de influência, a participação económica em negócio e o 

abuso de poder. 

Muito próximos da corrupção, existem outros crimes igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das 

instituições. São eles o peculato, o suborno, o tráfico de influências, o abuso de poder e a participação 

económica em negócio. 

Peculato 

Conduta do funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de 

dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse 

ou lhe seja acessível em razão das suas funções. 

Suborno 

Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de vantagem 

patrimonial ou não patrimonial, a prestar falso depoimento ou declaração em processo judicial, ou a 

prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou tradução, sem que estes venham a ser cometidos. 

Tráfico de Influência 

Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para 

si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua 

influência, real ou suposta, junto de qualquer entidade pública. 

Abuso de poder 

Conduta do funcionário que, abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, com intenção 

de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa. 

Participação económica em negócio 

O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação económica ilícita, lesar em 

negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, 

administrar, fiscalizar, defender ou realizar. 
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Anexo 1 

    

• Conselho de Administração: 

o Presidente do Conselho de Administração: Pedro José Romão Reis 

o Vogais do Conselho de Administração: João Carlos Pinhota Santana e Pedro Luís Cabrita Guerreiro 

Poucochinho 

• Apoio ao Conselho de Administração: Luís Filipe Landeira da Silva Elísio 

• Área de Planeamento, Estudos e Controlo: Margarida Carvalho Costa Sanches Esteves Rosado 

• Área de Serviços Partilhados: Patricia Carla Soares de Figueiredo 

o Unidade de Gestão Financeira: Patricia Carla Soares de Figueiredo 

o Unidade de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos: Cátia Correia Moreira 

o Unidade de Apoio jurídico: Maria Alexandra Martins Rodrigues Evangelista 

o Unidade de Sistemas de Informação: Rui Daniel Mourinho Santos Dias 

• Área de Gestão de Equipamentos:  

o Parque de Feiras e Exposições / Portimão Arena: André Miguel dos Santos Varges Gomes 

o Mercados Municipais e Feiras Tradicionais: João Pedro Mascarenhas Gonçalves Valongo 

o Unidade de Gestão da Manutenção e Serviços Técnicos: Ricardo Rodrigues Silva 

• Área da Fiscalização: Margarida Carvalho Costa Sanches Esteves Rosado 

o Unidade de Fiscalização de Mercados Municipais, Feiras, Mercados Tradicionais e Venda Ambulante: 

Desidério Manuel da Costa Cabrita 

o Unidade de Fiscalização do Espaço Público e Atividade Publicitária: Carlos Manuel Braz Heliodoro 

• Unidade de Mobilidade e Transportes: Raquel da Costa Pina Carvalho 

• Área Comercial, Marketing e Comunicação:  

o Unidade Comercial: André Miguel dos Santos Varges Gomes 

o Unidade de Marketing e Comunicação: Ana Maria Mendes 

• Unidade de Gestão de Prestação de Serviços: João Carlos Pinhota Santana 

 

 


