Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção
e Infrações Conexas (PPRCIC)
ATUALIZADO EM 23NOV20

NÃO CLASSIFICADO

Referências:
a) Constituição da República Portuguesa, aprovada por decreto de 02 de abril de 1976 - VII Revisão
Constitucional;
b) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;
c) Lei nº 54/2008 de 04 de setembro - Criação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC);
d) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07 de janeiro;
e) Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 90/2015, de 29 de maio;
f) Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março;
g) Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro;
h) Decreto-Lei n.º 186/2014, de 29 de dezembro – aprova a orgânica do Exército;
i) Recomendação nº1/2009, do CPC, de 01 de julho;
j) Recomendação n.º 5/2012, do CPC, de 07 de novembro;
k) Norma de Gestão de Riscos – Federation of European Risk Management Associations (FERMA) – 2003;
l) Carta Ética da Administração Pública – dez princípios éticos da Administração Pública, aprovada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 27 de fevereiro.
1. SITUAÇÃO
a. A corrupção constitui-se como uma séria ameaça ao regular funcionamento das instituições,
produzindo efeitos, essencialmente, na qualidade da democracia e do desenvolvimento económico
e social, mas também na seriedade e credibilidade das relações entre a administração pública e os
cidadãos;
b. Em termos criminais, é um comportamento voluntário que lesa um bem tutelado pelo Direito,
passível de pena repressiva (prisão, multa, perda de mandato, inelegibilidade, exclusão de atuação
em mercados públicos, ou outros) aplicáveis aos infratores, através de processo judicial;
c. Conceito de Corrupção e de Infrações Conexas (no espectro da atuação pública):
(1) Corrupção
Prática de um qualquer ato ou a sua omissão, contra o recebimento ou a promessa de uma
qualquer compensação que não seja devida para o próprio ou para terceiro. Configura assim a
apropriação ilegítima da coisa pública, entendendo-se como o uso ilegal dos poderes da
Administração Pública ou de organismos equiparados, com o objetivo de serem obtidas
vantagens.
(2) Infrações Conexas
As infrações conexas, igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das instituições, podem
surgir sob diversas formas, designadamente:
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(a) Abuso de poder
Conduta do agente público 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.
(b) Peculato
Conduta do agente público 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.
(c) Participação económica em negócio
Conduta do agente público 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.
(d) Concussão
Conduta do agente público 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.
(e) Tráfico de influência
Conduta do agente público que, 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.
(f)

Suborno
Conduta do agente público tendente a 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.

d. A Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, que cria o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), entidade
administrativa independente a funcionar junto do Tribunal de Contas (TC), desenvolve uma atividade
de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas;
e. O CPC deliberou, na reunião de 1 de julho de 2009, efetuar uma recomendação sobre a elaboração
de planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, tendo sido solicitado a todos os
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serviços da administração pública que elaborassem os respetivos planos com o objetivo de identificar
situações potenciadoras de riscos de corrupção e infrações conexas e adotar medidas preventivas e
corretivas que possibilitem a eliminação desses riscos ou minimizem a probabilidade da sua
ocorrência;
f. Face ao exposto, e de acordo com as recomendações superiores, o Colégio Militar (CM) está dotado
do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC). Este Plano contém
medidas preventivas de gestão do risco de corrupção no CM, promovendo o reforço da transparência
e concorrência nos atos de contratação, imparcialidade na avaliação e regime disciplinar, bem como
fortalecer uma cultura ética anticorrupção e a prática de uma política de “tolerância zero”, com
consequente participação criminal de todos os indícios de corrupção que venham a ser detetados,
dando-se seguimento às recomendações do CPC sobre os PPRCIC.

2. MISSÃO E POSSIBILIDADES
De acordo com o Quadro Orgânico 07.04.02, de 02JUN15, aprovado por S. Exa. o General CEME, a missão
e possibilidades do CM são as seguintes:
a. Missão do Colégio Militar
O Colégio Militar ministra os cursos do ensino básico e do ensino secundário, em regime de externato
ou internato, destinados a filhos de militares e civis, e assegura a formação militar de base.
b. Possibilidades do Colégio Militar
(1) Ministrar aos alunos uma forte educação cívica, formação moral, intelectual e física, em
conjugação com o cultivar das virtudes militares e capacidade de liderança;
(2) Observar, nos cursos ministrados, os objetivos e os conteúdos programáticos fixados pelo
Ministério da Educação, bem como o que diz respeito à matrícula dos alunos e à avaliação
escolar;
(3) Integrar nos seus cursos alunos estrangeiros, ao abrigo de acordos de Cooperação
Internacionais;
(4) Apoiar socialmente a Família Militar e despertar a vocação para a Carreira Militar.
c. Sem prejuízo das continuadas melhorias decorrentes da dinâmica que caracterizam os sistemas
formativos, encontram-se atualizados os seguintes documentos estruturantes de natureza
Formativa, Científica, Pedagógica e Militar:
(1) Projeto Educativo (PE) do CM para o triénio 2019-2022, aprovado em Conselho Escolar de
03JUN19;
(2) Regulamento Interno (RI), aprovado em Conselho Escolar de 06JUL20;
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(3) Projeto Curricular (PC) (2020-2021), aprovado em Conselho Pedagógico de 21ABR20;
(4) Planeamento Anual de Atividades (PAA) (2020-2021), aprovado em Conselho Pedagógico de
21ABR20.
d. O CM é um Estabelecimento Militar de Ensino, que faculta aos seus alunos uma sólida formação
intelectual, afetiva, ética, estética, física e militar, tendo como referência a divisa “UM POR TODOS,
TODOS POR UM”, a qual resume os saudáveis conceitos dos valores colegiais impressos no Código
de Honra do Aluno.
Cumpridos os requisitos de admissão, o CM pode ser frequentado por qualquer cidadão, e o seu
sistema de ensino pretende Educar pelos "Valores", Liderar pelo "Exemplo" e Ensinar para a
"Excelência” com a finalidade de formar cidadãos solidários, com uma sólida formação intelectual,
cultural, física e moral, com plena consciência dos seus direitos e deveres, respeitadores da pessoa
humana e do meio ambiente, defensores do património cultural e histórico da sua Pátria,
interveniente e participativo nas responsabilidades sociais que a cada cidadão compete.
O CM desenvolve um sistema de ensino regular, tendo como finalidade principal promover o acesso
dos seus alunos ao sistema de ensino superior. Funciona num sistema de ensino misto, num regime
de frequência optativo, entre externato e internato para o sexo masculino, e exclusivamente em
regime externato para o 1º ciclo.
A educação no CM promove o desenvolvimento de um conjunto de princípios e valores à luz da
identidade nacional e das virtudes militares, materializando assim, um projeto educativo único na
sociedade portuguesa.
Desde sempre, o CM cultivou e procurou desenvolver nos seus alunos o respeito pelos outros, pelo
desenvolvimento dos atributos da solidariedade, autoestima, da autonomia, da coragem, da lealdade
e da responsabilidade, que aliado a uma boa preparação intelectual, física e moral, lhe permite
constituir-se como uma verdadeira escola de formação integral.
Decorrente da sua natureza própria, consubstanciada no Decreto Lei nº125/2015 (Estatuto dos EME)
e particularizada no seu projeto educativo e na decorrente vivência colegial, o Colégio Militar por
força do disposto no Decreto- Lei nº 54/2018, de 6 de julho, aposta na inclusão, onde todos e cada
um dos alunos admitidos, independentemente da sua situação pessoal e social, encontram respostas
que lhes possibilitam a aquisição de um nível de educação e formação facilitadores da sua plena
inclusão social. Neste sentido, é feito um esforço para corresponder às potencialidades de cada um,
às suas expectativas e necessidades no âmbito de um projeto educativo comum e plural que
proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em efetivas condições de equidade,
contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesão social.
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Neste contexto, no respeito pela diferença, são aplicadas as medidas universais, previstas no Artº 8º,
sempre que houver necessidade, nomeadamente:
(1) As medidas universais correspondem às respostas educativas que o Colégio Militar tem
disponíveis para todos os alunos com objetivo de promover a participação e a melhoria das
aprendizagens;
(2) Consideram-se medidas universais, entre outras: a diferenciação pedagógica; as acomodações
curriculares; o enriquecimento curricular; a promoção do comportamento pró-social; a
intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos.
O CM desenvolve o seu PE de acordo com os princípios orientadores (pilares do Conhecimento)
definidos no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI:
(1) Aprender a Ser, o que pressupõe o desenvolvimento da autonomia, do discernimento e da
responsabilidade pessoal;
(3) Aprender a Conhecer, o que também significa aprender a aprender, exercitando a atenção e a
concentração, a memória e o pensamento;
(4) Aprender a Viver em Comunidade, o que implica compreender e respeitar o outro, as diferenças
e reconhecer as interdependências.

3. EXECUÇÃO
a. Identificação dos Responsáveis e Organograma
(1) O Diretor do CM é Oficial de posto de Coronel do Exército;
(2) O Subdiretor do CM é Oficial de posto de Tenente Coronel do Exército;
(3) O CM é composto dos seguintes órgãos:
(a) Direção;
(b) Órgãos de Conselho;
(c) Estado-Maior;
(d) Serviço Escolar;
(e) Companhia de Serviços;
(f) Corpo de Alunos.
(4) Anexo A – ORGANOGRAMA DO COLÉGIO MILITAR;
(5) Anexo B – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
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b. Conflito de interesses, incompatibilidades, impedimentos e escusa
(1) O conflito de interesses apresenta uma relação direta com o fenómeno da corrupção. Com
efeito, de acordo com o documento em referência j), os organismos públicos devem incluir nos
seus planos, mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflito de interesses;
(2) Os agentes públicos encontram-se em situação de conflito de interesses nas seguintes
circunstâncias:
(a) Quando um agente público, pelo exercício das suas funções ou por causa delas, tenha de
tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos em que possam
estar em causa interesses particulares seus ou de terceiros, que prejudiquem ou possam
prejudicar (ou suscitar dúvida) a isenção e rigor do exercício de funções;
(b) Quando trabalhadores que deixaram o cargo público para assumirem funções privadas, e
pelo exercício dessas funções tiveram acesso a informação privilegiada com interesse para
a entidade privada e/ou podem ainda ter influência na entidade pública onde exerceram
funções, através de ex-colaboradores.
(3) Declaração de inexistência de conflito de interesses, incompatibilidades, impedimentos e
escusa:
(a) A declaração de inexistência de conflitos de interesses destina-se a reforçar a
imparcialidade, a sensibilizar para os riscos associados, bem como para salvaguardar os
agentes públicos de potenciais imputações pela não declaração de conflito de interesse,
numa fase posterior à sua intervenção em qualquer procedimento administrativo;
(b) O regime de incompatibilidades, impedimentos e escusa, encontra-se preconizado na lei
vigente, designadamente nos diplomas em referência a), b) e d);
(c) Em face do ante exposto em (a) e (b), todos os servidores públicos a prestar serviço no CM
deverão subscrever uma declaração relativa a conflito de interesses, incompatibilidades,
impedimentos e escusa.
(4) Anexo C – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO RELATIVA A CONFLITOS DE
INTERESSES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSA;
(5) Anexo D – LEGISLAÇÃO RELEVANTE NA PARTE APLICÁVEL A CONFLITO DE INTERESSES,
INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSA.
c. Conduta ética e deontológica profissional
(1) Com vista a estabelecer os princípios, regras e valores transversais a observar no cumprimento
das atividades desenvolvidas por toda a Administração Pública, foi aprovada, através do
documento em referência l), a Carta Ética da Administração Pública;
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(2) Pretende-se, com a divulgação deste documento, melhorar a atitude individual e a conduta
coletiva dos colaboradores do CM nos relacionamentos profissionais internos e externos,
prevenindo procedimentos contrários à ética e inadequados à conduta, de forma a reforçar a
imagem e o prestígio deste Estabelecimento Militar de Ensino;
(3) A Carta Ética deve ser interpretada em harmonia com as normas em vigor em matéria de
direitos, deveres e responsabilidades dos trabalhadores em funções públicas;
(4) Anexo E – CARTA ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEZ PRINCÍPIOS ÉTICOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
d. Áreas de Risco
(1) A gestão do risco é uma responsabilidade transversal a toda a cadeia de comando do CM. O risco
de corrupção e infrações conexas gera impactos extremamente negativos, colocando em causa
o funcionamento das instituições como um todo;
(2) O PPRCIC, identifica, prevê e previne potenciais áreas de risco no CM com base na identificação
de áreas e funções críticas;
(3) Áreas identificadas com probabilidade de risco:
(a) Gestão de Pessoal;
(b) Logística e Gestão Financeira;
(c) Gestão Escolar;
(d) Gestão de Serviços;
(e) Gestão do Corpo de Alunos.
(4) Anexo F – METODOLOGIA SUBJACENTE À ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS;
(5) Anexo G – MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS.
e. Avaliação e Atualização do Plano
(1) O Diretor do CM
(a) É o gestor do Plano e estabelece a arquitetura e os critérios da gestão de risco, promovendo
a sua revisão sempre que considerar necessário;
(b) Sempre que surjam riscos importantes, é o responsável pela aplicação do Plano e pela
eficácia das medidas de controlo do risco, devendo informar a cadeia hierárquica de
potenciais riscos identificados e contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria do Plano.
(2) O Subdiretor do CM
(a) Através do Gabinete de Autoavaliação, no final de cada ano, elabora um Relatório Anual de
Execução do Plano;
(b) Sempre que necessário, recomendará a atualização do Plano.
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f. Divulgação e aplicação do Plano
Após aprovação, todos os servidores públicos a prestar serviço no CM deverão:
(1) Ser notificados, através de correio eletrónico, da versão mais atualizada do Plano;
(2) No prazo máximo de 5 dias úteis após a notificação, subscrever a declaração de inexistência de
conflitos de interesses (Anexo C), procedendo à sua entrega no Gabinete de Apoio à Direção.

O Diretor do Colégio Militar
(Original assinado e arquivado no GabApDir)

António Emídio da Silva Salgueiro
Cor Art Res
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Anexo A (ORGANOGRAMA DO COLÉGIO MILITAR), ao PPRCIC/CM

A Organização atual do Colégio Militar (CM) decorre do Quadro Orgânico 07.04.02 aprovado por Despacho de 02 de junho de 2015, de Sua Exª o
General Chefe do Estado-Maior do Exército sendo, genericamente, a seguinte:
1. A Direção do CM é composta pelo respetivo Diretor e Subdiretor, são nomeados por escolha pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército.
2. Os Órgãos de Conselho, nomeadamente o Conselho Pedagógico, emitem pareceres, no âmbito das suas competências, tendo em especial
atenção o apoio à Direção no que respeita aos objetivos específicos da ação educativa do CM.
3. O Estado-Maior é composto pelo Gabinete da Direção, a Secção de Pessoal, a Secção de Logística, o Gabinete de Autoavaliação e o
Secretariado de Admissões.
4. O Serviço Escolar, como sistema funcional, tem a seu cargo a coordenação e a ação executiva dos assuntos e atividades de ensino, admissão,
exames dos alunos e projetos envolventes do Ministério da Educação ou outras entidades exteriores.
5. A Companhia de Serviços agrega um conjunto de órgãos de execução responsáveis por manter as instalações e a vivência no interior do CM
nas melhores condições, tendo em conta os recursos disponíveis.
6. O Corpo de Alunos tem como missão garantir o enquadramento do Batalhão Colegial, sendo o órgão com a responsabilidade primária pela
formação comportamental dos alunos.
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Anexo B (IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS), ao PPRCIC/CM
FUNÇÃO

NOME

NIM

POSTO

Diretor

António Emídio da Silva Salgueiro

02803883

Coronel

Subdiretor

Rui Manuel Afonso Rodrigues

07143290

Tenente-Coronel

Chefe do Gabinete de Apoio à Direção

Mário Rocha Silva

19438195

Tenente-Coronel

Adjunto da Secção de Comunicações e Sistemas de Informação e Segurança

Humberto Joaquim Calado Dinis Lopes

07995988

Sargento-Ajudante

Chefe da Secção de Pessoal

João António Carvalho Baptista

04771992

Tenente-Coronel

Chefe da Secção de Logística

Eliseu Augusto do Nascimento

07568083

Tenente-Coronel

Chefe da Subsecção Financeira

Paulo Jorge Pires Fernandes

12684804

Capitão

Chefe do Secretariado de Admissões (em acumulação)

Mário Rocha Silva

19438195

Tenente-Coronel

Chefe do Serviço Escolar

Pedro Raimundo de Freitas Ferreira

91001085

Professor (civil)

Comandante da Companhia de Serviços

Paulo Jorge Pires Fernandes

12684804

Capitão

Chefe da Secção de Manutenção e Transportes

Luís Manuel da Costa Lindo Fernandes

16868600

1º Sargento

Chefe da Unidade de Saúde tipo I

Maria de Fátima Mendes

14709790

Tenente

Comandante do Corpo de Alunos

Pedro Miguel Pisco Magrinho

34743193

Tenente-Coronel

Comandante da 1ª Companhia de Alunos

Ana Claúdia de Fernandes e Rouquinho

17810410

Capitão

Comandante da 2ª Companhia de Alunos

Luís Miguel Costa Freire

14343710

Capitão

Comandante da 3ª Companhia de Alunos

José Miguel Pereira Covelo

08418502

Capitão

Comandante da 4ª Companhia de Alunos

Hugo Jorge Amaral Monteiro

17485304

Capitão

Chefe da Secção do Serviço de Internato (em acumulação)

Lourenço Lemos de Oliveira e Aguiar

15384791

Sargento-Chefe
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Anexo C (DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO RELATIVA A CONFLITOS DE INTERESSES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSA), ao
PPRCIC/CM

Eu, .................................................................................................... (nome), titular do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º ............................,
válido até ..........................., a exercer as funções na categoria de .............................................., no/na …………......................................................
(Subunidade/Secção) do Colégio Militar, declaro ter tomado conhecimento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do
Colégio Militar, bem como do regime de incompatibilidades, impedimentos e escusa previstos na lei portuguesa para o exercício de funções públicas,
assumindo desempenhar as minhas funções profissionais em respeito por tal legislação e em conformidade com os princípios de Transparência,
Ética e Deontologia profissional que lhes estão associados.
Mais declaro não ter conhecimento de qualquer circunstância de facto ou de direito, designadamente qualquer conflito de interesses, que me
impeçam de exercer as referidas funções no cumprimento escrupuloso dos enunciados princípios da Transparência, Ética e Deontologia profissional.
Mais declaro ainda que informarei, por escrito, o meu superior hierárquico, da ocorrência superveniente de qualquer circunstância suscetível de
configurar violação do que aqui declaro.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Lisboa, …...... de ........................... de 20......
.......................................................
…………………………
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Anexo D (LEGISLAÇÃO RELEVANTE NA PARTE APLICÁVEL A CONFLITO DE INTERESSES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSA), ao
PPRCIC/CM
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
TÍTULO IX
Administração Pública Artigo 266.º (Princípios fundamentais)
1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem atuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos
princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé.
Artigo 269.o (Regime da função pública)
1. No exercício das suas funções, os trabalhadores da Administração Pública e demais agentes do Estado e outras entidades públicas estão
exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como é definido, nos termos da lei, pelos órgãos competentes da Administração.
2. Não é permitida a acumulação de empregos ou cargos públicos, salvo nos casos expressamente admitidos por lei.
3. A lei determina as incompatibilidades entre o exercício de empregos ou cargos públicos e o de outras atividades.
Artigo 271.º (Responsabilidade dos funcionários e agentes)
1. Os funcionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas são responsáveis civil, criminal e disciplinarmente pelas ações ou omissões
praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte violação dos direitos ou interesses legalmente protegidos
dos cidadãos, não dependendo a ação ou procedimento, em qualquer fase, de autorização hierárquica.
2. É excluída a responsabilidade do funcionário ou agente que atue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior
hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas tiver reclamado ou tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.
3. Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de qualquer crime.
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CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SECÇÃO VI
Das garantias de imparcialidade
Artigo 69.o
Casos de impedimento
1. Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da Administração Pública e os respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que,
independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos, não podem intervir em procedimento administrativo ou
em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública, nos seguintes casos:
a. Quando nele tenham interesse, por si, como representantes ou como gestores de negócios de outra pessoa;
b. Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem
viva em condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como
qualquer pessoa com quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil;
c. Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante à que deva ser
decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa abrangida pela alínea anterior;
d. Quanto tenham intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou hajam dado parecer sobre questão a resolver;
e. Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às
dos cônjuges, parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em
economia comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil;
f. Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua intervenção, ou proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea
b) ou com intervenção destas.
2. Excluem-se do disposto no número anterior:
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a. As intervenções que se traduzam em atos de mero expediente, designadamente atos certificativos;
b. A emissão de parecer, na qualidade de membro do órgão colegial competente para a decisão final, quando tal formalidade seja requerida
pelas normas aplicáveis;
c. A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do n.º 2 do artigo 195.º.
3. Sob pena das sanções cominadas pelos n.os 1 e 3 do artigo 76.º, não pode haver lugar, no âmbito do procedimento administrativo, à prestação
de serviços de consultoria, ou outros, a favor do responsável pela respetiva direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica
procedimental, por parte de entidades relativamente às quais se verifique qualquer das situações previstas no n.º 1, ou que hajam prestado
serviços, há menos de três anos, a qualquer dos sujeitos privados participantes na relação jurídica procedimental.
4. As entidades prestadoras de serviços no âmbito de um procedimento devem juntar uma declaração de que se não encontram abrangidas pela
previsão do número anterior.
5. Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o início do procedimento, deve a entidade prestadora de serviços
comunicar desde logo o facto ao responsável pela direção do procedimento e cessar toda a sua atividade relacionada com o mesmo
Artigo 70.º
Arguição e declaração do impedimento
1. Quando se verifique causa de impedimento em relação a qualquer titular de órgão ou agente da Administração Pública, deve o mesmo comunicar
desde logo o facto ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial, consoante os casos.
2. Quando a causa de impedimento incidir sobre outras entidades que, sem a natureza daquelas a quem se refere o n.º 1, se encontrem no exercício
de poderes públicos, devem as mesmas comunicar desde logo o facto a quem tenha o poder de proceder à respetiva substituição.
3. Até ser proferida a decisão definitiva ou praticado o ato, qualquer interessado pode requerer a declaração do impedimento, especificando as
circunstâncias de facto que constituam a sua causa.
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4. Compete ao superior hierárquico ou ao presidente do órgão colegial conhecer da existência do impedimento e declará-lo, ouvindo, se considerar
necessário, o titular do órgão ou agente.
5. Tratando-se do impedimento do presidente do órgão colegial, a decisão do incidente compete ao próprio órgão, sem intervenção do presidente.
6. O disposto nos n.ªs 3 a 5 aplica-se, com as necessárias adaptações, às situações referidas no n.º 2.
Artigo 71.º
Efeitos da arguição do impedimento
1. O titular do órgão ou agente ou outra qualquer entidade no exercício de poderes públicos devem suspender a sua atividade no procedimento,
logo que façam a comunicação a que se refere o n.º 1 do artigo anterior ou tenham conhecimento do requerimento a que se refere o n.º 3 do
mesmo preceito, até à decisão do incidente, salvo determinação em contrário de quem tenha o poder de proceder à respetiva substituição.
2. Os impedidos nos termos do artigo 69.º devem tomar todas as medidas que forem inadiáveis em caso de urgência ou de perigo, as quais carecem,
todavia, de ratificação pela entidade que os substituir.
Artigo 72.º
Efeitos da declaração do impedimento
1. Declarado o impedimento, é o impedido imediatamente substituído no procedimento pelo respetivo suplente, salvo se houver avocação pelo
órgão competente para o efeito.
2. Tratando-se de órgão colegial, se não houver ou não puder ser designado suplente, o órgão funciona sem o membro impedido.
Artigo 73.º
Fundamento da escusa e suspeição
1. Os titulares de órgãos da Administração Pública e respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que, independentemente da sua
natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos devem pedir dispensa de intervir no procedimento ou em ato ou contrato de direito
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público ou privado da Administração Pública quando ocorra circunstância pela qual se possa com razoabilidade duvidar seriamente da
imparcialidade da sua conduta ou decisão e, designadamente:
a. Quando, por si ou como representante ou gestor de negócios de outra pessoa, nele tenha interesse parente ou afim em linha reta ou até ao
terceiro grau da linha colateral, ou tutelado ou curatelado dele, do seu cônjuge ou de pessoa com quem viva em condições análogas às dos
cônjuges;
b. Quando o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, ou algum parente ou
afim na linha reta, for credor ou devedor de pessoa singular ou coletiva com interesse direto no procedimento, ato ou contrato;
c. Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o procedimento, pelo titular do órgão ou agente, seu
cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou afim na linha reta;
d. Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre o titular do órgão ou agente, ou o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições
análogas às dos cônjuges, e a pessoa com interesse direto no procedimento, ato ou contrato;
e. Quando penda em juízo ação em que sejam parte o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas
às dos cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem viva em economia comum, de um lado, e, do outro, o interessado, o seu cônjuge
ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem viva em economia comum.
2. Com fundamento semelhante, pode qualquer interessado na relação jurídica procedimental deduzir suspeição quanto a titulares de órgãos da
Administração Pública, respetivos agentes ou outras entidades no exercício de poderes públicos que intervenham no procedimento, ato ou
contrato.
Artigo 74.º
Formulação do pedido
1. Nos casos previstos no artigo anterior, o pedido deve ser dirigido à entidade competente para dele conhecer, indicando com precisão os factos
que o justifiquem.
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2. O pedido do titular do órgão ou agente só é formulado por escrito quando assim for determinado pela entidade a quem for dirigido.
3. Quando o pedido seja formulado por interessado na relação jurídica procedimental, é sempre ouvido o titular do órgão ou o agente visado.
4. Os pedidos devem ser formulados logo que haja conhecimento da circunstância que determina a escusa ou a suspeição.
Artigo 75.º
Decisão sobre a escusa ou suspeição
1. A competência para decidir da escusa ou suspeição é deferida nos termos referidos nos n.os 4 a 6 do artigo 70.º.
2. A decisão deve ser proferida no prazo de oito dias.
3. Sendo reconhecida procedência ao pedido, é observado o disposto nos artigos 71.º e 72.º.
Artigo 76.º
Sanções
1. São anuláveis nos termos gerais os atos ou contratos em que tenham intervindo titulares de órgãos ou agentes impedidos ou em cuja preparação
tenha ocorrido prestação de serviços à Administração Pública em violação do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 69.º.
2. A omissão do dever de comunicação a que alude o n.º 1 do artigo 70.º constitui falta grave para efeitos disciplinares.
3. A prestação de serviços em violação do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 69.º constitui o prestador no dever de indemnizar a Administração
Pública e terceiros de boa-fé pelos danos resultantes da anulação do ato ou contrato.
4. A falta ou decisão negativa sobre a dedução da suspeição não prejudica a invocação da anulabilidade dos atos praticados ou dos contratos
celebrados, quando do conjunto das circunstâncias do caso concreto resulte a razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da atuação
do órgão, revelada na direção do procedimento, na prática de atos preparatórios relevantes para o sentido da decisão ou na própria tomada da
decisão.
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LEI GERAL DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS
TÍTULO I
Objeto e âmbito de aplicação
Artigo 1.º
Objeto
1. A presente lei define e regula os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas.
2. Complementarmente, a presente lei define o regime jurídico-funcional aplicável a cada modalidade de constituição da relação jurídica de
emprego público.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação subjetivo
1. A presente lei é aplicável a todos os trabalhadores que exercem funções públicas, independentemente da modalidade de vinculação e de
constituição da relação jurídica de emprego público ao abrigo da qual exercem as respetivas funções.
2. A presente lei é também aplicável, com as necessárias adaptações, aos atuais trabalhadores com a qualidade de funcionário ou agente de
pessoas coletivas que se encontrem excluídas do seu âmbito de aplicação objetivo.
Artigo 3.º
Âmbito de aplicação objetivo
1. A presente lei é aplicável aos serviços da administração direta e indireta do Estado.
2. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo anterior, a presente lei não é aplicável às entidades públicas empresariais nem aos gabinetes de
apoio quer dos membros do Governo quer dos titulares dos órgãos referidos nos nºs 2 e 3.
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SECÇÃO II
Garantias de imparcialidade
Artigo 19.º
Incompatibilidades e impedimentos
1. No exercício das suas funções, os trabalhadores em funções públicas estão exclusivamente ao serviço do interesse público, tal como é definido,
nos termos da lei, pelos órgãos competentes da Administração.
2. Sem prejuízo de impedimentos previstos na Constituição e noutros diplomas, os trabalhadores com vínculo de emprego público estão sujeitos
ao regime de incompatibilidades e impedimentos previsto na presente secção.
Artigo 20.º
Incompatibilidade com outras funções
As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade.
Artigo 21.º
Acumulação com outras funções públicas
1. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas não remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto

interesse público.
2. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto

interesse público e apenas nos seguintes casos: a. Participação em comissões ou grupos de trabalho;
b. Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros
públicos;
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c. Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças, da Administração Pública e da educação e que, sem prejuízo do cumprimento da duração semanal do trabalho, não se
sobreponha em mais de um quarto ao horário inerente à função principal;
d. Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de idêntica natureza.
Artigo 22.º

Acumulação com funções ou atividades privadas
1. O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções ou atividades privadas, exercidas em regime de trabalho autónomo ou
subordinado, com ou sem remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas.
2. Para efeitos do disposto no artigo anterior, consideram-se concorrentes, similares ou conflituantes com as funções públicas as atividades
privadas que, tendo conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se
dirijam ao mesmo círculo de destinatários.
3. O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas que:
a. Não sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas;
b. Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas;
c. Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas;
d. Não provoquem prejuízo para o interesse público ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
4. No exercício das funções ou atividades privadas autorizadas, os trabalhadores da Administração Pública não podem praticar quaisquer atos
contrários aos interesses do serviço a que pertencem ou com eles conflituantes.
5. A violação do disposto no número anterior determina a revogação da autorização para acumulação de funções, constituindo ainda infração
disciplinar grave.
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Artigo 23.º
Autorização para acumulação de funções
1. A acumulação de funções nos termos previstos nos artigos 27.º e 28.º depende de autorização da entidade competente.
2. Do requerimento a apresentar para o efeito deve constar a indicação:
a. Do local do exercício da função ou atividade a acumular;
b. Do horário em que ela se deve exercer;
c. Da remuneração a auferir, quando seja o caso;
d. Da natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e do respetivo conteúdo;
e. Das razões por que o requerente entende que a acumulação, conforme os casos, é de manifesto interesse público ou não incorre no previsto
nas alíneas a) e d) do n.º 4 do artigo anterior;
f. Das razões por que o requerente entende não existir conflito com as funções desempenhadas, designadamente por a função a acumular não
revestir as características referidas nos n.ºs 2 e 3 e na alínea c) do n.º 4 do artigo anterior;
g. Do compromisso de cessação imediata da função ou atividade acumulada no caso de ocorrência superveniente de conflito.
3. Compete aos titulares de cargos dirigentes, sob pena de cessação da respetiva comissão de serviço, nos termos do respetivo estatuto, verificar
da existência de situações de acumulação de funções não autorizadas, bem como fiscalizar o cumprimento das garantias de imparcialidade no
desempenho de funções públicas.
Artigo 24.º
Proibições específicas
1. Os trabalhadores não podem prestar a terceiros, por si ou por interposta pessoa, em regime de trabalho autónomo ou subordinado, serviços no
âmbito do estudo, preparação ou financiamento de projetos, candidaturas ou requerimentos que devam ser submetidos à sua apreciação ou
decisão ou à de órgãos ou serviços colocados sob sua direta influência.
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2. Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e indevidamente, de atos ou tomar parte em contratos em cujo processo de formação
intervenham órgãos ou unidades orgânicas colocadas sob sua direta influência.
3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, consideram-se colocados sob direta influência do trabalhador os órgãos ou serviços que:
a. Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela;
b. Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados;
c. Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a cujo titular tenha intervindo como representante do empregador público, para o fim
específico de intervir nos procedimentos em causa;
d. Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados;
e. Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham, há menos de um ano, sido beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou
obtido menção relativa à avaliação do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido intervenção;
f. Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo órgão ou serviço.
4. Para efeitos das proibições constantes dos pontos 1. e 2., é equiparado ao trabalhador:
a. O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes em qualquer grau, colaterais até ao segundo grau e pessoa que
com ele viva em união de facto;
b. A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha, direta ou indiretamente, por si mesmo ou conjuntamente com as pessoas referidas na
alínea anterior, uma participação não inferior a 10 /prct.
5. A violação dos deveres referidos nos pontos 1. e 2. constitui infração disciplinar grave.
6. Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os trabalhadores devem comunicar ao respetivo superior hierárquico, antes
de tomadas as decisões, praticados os atos ou celebrados os contratos referidos nos pontos 1. e 2., a existência das situações referidas no n.º 4.
7. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
442/91, de 15 de novembro, na redação atual.
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Anexo E (CARTA ÉTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEZ PRINCÍPIOS ÉTICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), ao PPRCIC/CM
Dez Princípios Éticos da Administração Pública Princípio do Serviço Público
Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses
particulares ou de grupo.
Princípio da Integridade
Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de carácter.
Princípio da Justiça e da Imparcialidade
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, atuando 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 políticas,
ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social.
Princípio da Proporcionalidade
Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização da atividade administrativa.
Princípio da Colaboração e da Boa Fé
Os funcionários, no exercício da sua atividade, 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 atividade administrativa.
Princípio da Informação e da Qualidade
Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida.
Princípio da Lealdade
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante.
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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 forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização profissional.
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Anexo F (METODOLOGIA SUBJACENTE À ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS), ao PPRCIC/CM

Gestão do Risco
1. O Risco pode ser definido como a combinação de um acontecimento e das suas consequências. De acordo com a FERMA, a gestão de riscos
protege e acrescenta valor à organização e aos diversos intervenientes.
2. O Exército tem aprovado a Publicação Doutrinária do Exército (PDE - 5 - 00 Planeamento Tático e Tomada de Decisão), que aborda no seu
Anexo E a Gestão do Risco. Apesar de a publicação versar o planeamento tático e a tomada de decisão pelo comandante, aborda a avaliação
dos perigos para determinar os riscos. Nesse contexto, será importante manter a terminologia adotada pelo Exército, apesar de no âmbito
civil a terminologia utilizada ser diferente, embora aplicada ao mesmo conceito. Foram assim adaptados os conceitos da PDE ao presente
Plano, tendo sido definidos dois fatores:
a. Grau de Probabilidade de Ocorrência
Grau de probabilidade

Descrição

FREQUENTE

Ocorre com muita frequência, sabe-se que ocorre regularmente

PROVÁVEL

Ocorre diversas vezes

OCASIONAL

Ocorre esporadicamente

RARO

Remotamente provável

IMPROVÁVEL

Pode assumir-se que não vai ocorrer, mas não é impossível
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b. Grau de Severidade

Graus de severidade

Descrição
Forte impacto negativo na organização;
Surgimento de evidentes indícios criminais;

MUITO GRAVE

Degradação significativa (severa) em capacidades e sistemas de gestão de recursos;
Danos colaterais significativos.
Impacto negativo na organização;

GRAVE

Surgimento de indícios de infração disciplinar ou criminal;
Danos menores no equipamento ou sistemas de gestão de recursos.
Pouco ou nenhum impacto negativo na organização;

MARGINAL

NEGLIGENCIÁVEL

Surgimento de indícios de infração disciplinar;
Pouco ou nenhum impacto negativo na organização.
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3. Avaliação do Risco
A avaliação do risco resulta da conjugação dos dois fatores anteriormente analisados.
PROBABILIDADE

SEVERIDADE

Frequente

Provável

Ocasional

Raro

Improvável

Muito grave

E

E

H

H

M

Grave

E

H

H

M

L

Marginal

H

M

M

L

L

M

L

L

L

L

Negligenciável

E (Extremely) – Risco Elevado: Isto implica que o risco associado a essa missão, atividade ou acontecimento pode ter graves consequências em capacidades e sistemas de
gestão, para além das associadas à mesma, com forte impacto negativo na organização e evidentes indícios criminais. Face à necessidade imperiosa de continuação da missão,
atividade ou acontecimento devem ser acauteladas extraordinárias medidas de monotorização da sua execução, devendo o risco ser conhecido e aprovado pelo escalão
apropriado.
H (High) – Risco Alto: O risco associado a esta missão, atividade ou acontecimento pode ter um impacto negativo na organização podendo afetar equipamentos e sistemas
de gestão e existindo indícios de infração disciplinar ou criminal. Isto sugere que a missão, atividade ou acontecimento deve ser cuidadosamente acompanhada durante a sua
execução, devendo o risco ser aprovado e conhecido pelo escalão apropriado.
M (Moderate) – Risco Moderado: O risco associado a esta missão, atividade ou acontecimento pode ter um reduzido impacto na organização podendo existir indícios de
infração disciplinar. Sugere-se a monotorização periódica e aleatória da missão, atividade ou acontecimento.
L (Low) – Risco Baixo: O risco associado a esta missão, atividade ou acontecimento não tem impacto na organização. Sugere-se a monotorização periódica da missão, atividade
ou acontecimento.
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Anexo G (MATRIZ DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVAS), ao PPRCIC/CM
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