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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 28/11/2022  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 28 
de novembro de 2022, tomou a seguinte deliberação: -------------------------------------  
 
“REGULAMENTOS --------------------------------------------------------------------  
 
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE 
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENALVA DO CASTELO: -------------------------------------------------------------  
O Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: -------------------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da sua atividade o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) aprovou em 
um de julho de dois mil e nove, a Recomendação número um, sobre “Planos de gestão de 
riscos de corrupção e infrações conexas”, nos termos da qual os órgãos máximos das 
entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua 
natureza, teriam de elaborar um “Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal, consciente da importância de tal ferramenta para controlo e 
prevenção de atos ilícitos e gestão de riscos entre Cidadãos e a Administração, aprovou, 
em reunião ordinária a vinte e nove de dezembro de dois mil e nove, o primeiro “Plano de 
prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara 
Municipal de Penalva do Castelo”. -----------------------------------------------------------------  
Tal Plano aplica-se, de forma genérica, aos membros dos órgãos municipais, aos 
Dirigentes Municipais e a todos os trabalhadores e colaboradores do Município. -----------  
A responsabilidade pela implementação, execução e avaliação do Plano é uma 
responsabilidade do Órgão Executivo e do Presidente da Câmara, bem como de todo o 
pessoal com funções dirigentes. ---------------------------------------------------------------------  
A probabilidade de ocorrência de riscos de gestão é transversal a todos os serviços 
municipais, muito embora tenha sido definido alvo das suas preocupações, o combate 
preventivo a situações de eventual ilicitude – corrupção – nas áreas de intervenção 
municipal que, pela sua natureza, são mais delicadas e ou suscetíveis de integrar 
eventuais práticas de atos de corrupção, a saber: contratação pública, concessão de 
benefícios públicos, gestão urbanística e recursos humanos. ------------------------------------  
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A estratégia antes enunciada, não invalida que, após a elaboração do relatório anual sobre 
a execução do Plano e, caso se conclua pela necessidade de intervenção noutras áreas 
sensíveis a atos de corrupção ou conexos a estes, sejam introduzidos, no âmbito de uma 
Revisão ao Plano vigente, novos riscos e ou novas medidas de tratamento de risco 
identificadas, e, consequentemente, a atualização do Plano, porquanto o mesmo 
consubstancia um conjunto de oportunidades de melhoria. -------------------------------------  
Neste enfoque, os objetivos do Plano são os seguintes, a saber: ---------------------------------  
a) Identificar, relativamente a cada Unidade, os riscos de corrupção e infrações conexas;--  
b) Estabelecer medidas que previnam a ocorrência de corrupção ou outro ato análogo na 
Câmara Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------  
c) Definir e identificar os vários responsáveis envolvidos na gestão do plano e 
implementação do Plano; -----------------------------------------------------------------------------  
d) Elaborar, anualmente, um relatório sobre a execução do Plano. ----------------------------  
Assim e, havendo a necessidade de se proceder a ajustamentos e atualizações do 
Plano existente neste Município de Penalva do Castelo, à nova estrutura 
orgânica, e ao cumprimento das metodologias definidas pelo Conselho de 
Prevenção e Corrupção (CPC) e do proposto pelo Tribunal de Contas, proponho 
que a Câmara Municipal, delibere aprovar o “Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, Incluindo os de corrupção e infrações conexas da Câmara Municipal de 
Penalva do Castelo”, que se anexa.” --------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o “Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, Incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Penalva 
do Castelo”, que se anexa à presente ata e que dela passa a fazer parte integrante.” --------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Chefe da Unidade 
Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 30 de novembro de 2022. 

O Presidente da Câmara, 
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