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t'l- Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnf rações Conexas I DRAAC

1- Nota lntrodutória

1.1 - Enquadramento

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas, doravante designado

abreviadamente por Plano, foi elaborado por forma a dar cumprimento à

Recomendação n. eL/2009, de L de julho, do CPC, que obriga à elaboração dos Planos

de Prevenção de Riscos de Corrupçãoe lnfrações Conexa e respetivos relatóriosanuais

de execução dos mesmos. Foram ainda consideradas as Recomendações do CPC, de L

de julho de 2015, sobre Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e lnfrações

^^-^.,-^ 
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7 de janeirode 201-5, sobre Prevenção de Riscos de Corrupçãona Contratação Pública.

O Decreto Regulamentar Regional n.s 5/2020/M, de L5 de janeiro, veio definir a

orgânica da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturaise Alterações Climáticaq

que integra a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, a qual resulta da

reestruturação da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente,

mediante cisão, em Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e Direção

Regional do Ordenamento do Território.

A orgânica da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas foi aprovada

através do Decreto Regulamentar Regional n.e 32/2O2O|M, de 13 de rnaio, integrando

os domínios do ambiente e economia circular, alterações climáticas, recursos hídricos e

litoral.

Considerando o exposto, efetuou-se uma revisão do Plano que vigorava desde 20t6,

considerando a nova organização interna e as novas atribuições da DRAAC.

O plano de gestão de riscos aplica-se, de forma genérica, aos vários níveis de pessoal

dirigente e a todos os trabalhadores e colaboradores da DRAAC.

I.2 - M etodologia

A elaboração deste plano seguiu orientações expressas no Guiõo de boas práticas para

a prevenção e combate à corrupçõo na Administroçõo Pública (1OLL; OECI - CPLP).
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A metodologia genérica adotada, a qual contou com os contributos dos dirigentes

intermédios de Le e 2e grau da DRAAC, foi a seguinte:

L - Caracterização da DRAAC;

2 - ldentificação das áreas de intervenção das unidades orgânicas da DRAAC suscetíveis

de apresentar situações de risco;

3 - ldentificação e classificação dos riscos associados a cada área de intervenção;

4 -Apresentação de medidas e identificação de responsáveis.

A gestão do Plano, que inclui as atividades de elaboração, implementação, execução,

acompanhamento e revisão, é, em primeiro grau, da responsabílidade do Díretor

Regional, e, posteriormente, de todos os elementos que aíexercem funções, sejam ou

não titulares de cargos dirigentes.

Durante o primeiro trimestre do ano seguinte será elaborado e apresentado o Relatório

Anual de Execuçãodo Plano peloChefe de Divisãode Planeamentoe Gestão, com base

na s i nformações fornecidas pelos vá rios serviços envolvidos.

2 - Caracterização da Direção Regional do Ambiente e Alterações
Climáticas

2.t- Missão, Visão e Atribuições

A DRAAC é um serviçoexecutivo central da administraçãodireta da Região Autónoma

da Madeira, integrado na Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e

Alterações Cl imáticas.

Esta Direção Regionaltem por missão executar a política regional da gestão da qualidade

do ambiente e economia círcular, dos recursos hídricos, dos resíduos, do saneamento

básico, do litoral e das alterações climáticas, contribuindo para um desenvolvimento

sustentável e articulado entre as diversas políticas setoriais, regendo a sua ação pelos

valores da Sustentabilidade, lnovação, lntegridade e Cooperação.
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Através da concretização da Visão, pretende-se fazer da RegiãoAutónoma da Madeira,

uma região desenvolvida, sustentável e resiliente, assente em elevados padrões de

salvaguarda e valorização dos sistemas ambientais, e em abordagens integradas das

políticas públicas.

A DRAAC tem as seguintes atribuições:

o Propor os princípios orientadores da política regional do ambiente e economia

circular, da ação climática, dos recursos hídricos e do litoral;

. lmplementar as políticas, as estratégias e os instrumentos operacionais e legais do

ambiente e economia circular, da ação climática, dos recursos hídricos e do litoral

que promovam a valorização dos recursos e a competitividade das comunidades,

assegurando a sustentabilidade, a proteção do património natural e cultural e a

resi I iência dos sistemas;

o Promover a elaboração de propostas legislativas e regulamentares consideradas

necessárias e adequadas no âmbito da sua atuação;

r Exercer as competências de licenciamento e de acompanhamento dos diferentes

setores do ambiente;

. Coordenar os instrumentos de gestão ambiental, monitorização, informação e

participação pública, enquanto contributos para a melhoria da qualidade de vida

dos cidadãos;

o Promover e implementar as estratégias de comunicação, educação, formação e

sensibilização no domínio de atuação da DRAAC, incluindo o apoio aos vários

programas europeus de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, com

particular enfoque nas áreas emergentes das alterações climáticas e economia

circular, através do desenvolvimento de mecanismos de divulgação e de parcerias,

ajustados aos diferentes públicos;

o Promover e garantira participaçãodo público, a cidadania ambiental e o acesso à

informação nos processos de decisão no domínio de atuação da DRAAC;

o Promover a integração dos valores ambientais nos modelos de desenvolvimento

socioeconómico;

o Participar no desenvolvimento de políticas integradas transversais e sectoriais com

o objetivo de contribuir para a neutralidade carbónica;
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o Propor princípíos orientadores, Ímplementar e acompanhar a execução de políticas

e instrumentos operacionais e legaís que induzam à alteração do paradigma de

produção e de consumo com vista à transição para uma economia circular

potenciadora do cresci mento económ ico sustenta do, resi I iente e i ncl usivo;

o Exercer as competências de Autoridade Regional dos Resíduos;

o Propor princípios orientadores, implementar e acompanhar a execução de políticas

e instrumentos operacionais e legais para a prevenção da produção de resíduos e

para a integraçãoda gestão dos diversos fluxos específicos de resíduos nos modelos

de economia circular, assentes nas orientações europeias, nacionais e na

salvagua rda das especificidades regíonais;

o Promover a prevenção e redução do lixo marinho, estabelecendo a adequada

coordenação entre a gestão de resíduos, a economia circular, os resultados da

avaliação das quantidades e origens do lixo marinho presente no litoral,

promovendo a necessária articulação para a implementação de medidas corretivas

e mitigadoras;

o Promover a sustentabilidade social, económica e ambiental dos sistemas de gestão

de resíduos;

o Exercer as competências de Autoridade Regional de Avaliação de lmpacte

Ambiental;

o Propor e implementar princípios orientadores e acompanhar a execução de

políticas e instrumentos operacionais e legais no âmbito do combate às alterações

climáticas, na vertente da mitigação e adaptação (ação climática), integradas com

os diversos sectores socioeconómicos e sistemas biofísicos;

o Promover a integração de medidas relacionadas com alterações climáticas nas

políticas, estratégias e planeamentos regionais;

o Promover o aumento da consciencialização e da capacidade humana e institucional

na adoção de medidas de mitígação, adaptação, redução de impacto e alerta

precoce;

o Promover o reforço da resiliência e da capacidade de adaptação a riscos

relacionados com o clima e as catástrofes naturais;

6



[1-
a

Plano de Gestão de Ríscos de Corrupção e lnf rações Conexas I DRAAC

Promover mecanismos de capacitação para o planeamento e gestão eficaz da ação

climática;

Melhorar o conhecimento sobre a relação do sistema climático com o sistema

naturale humano da RegiãoAutónoma da Madeira;

Garantir a avaliação e gestão dos riscos de inundações na Região Autónoma da

Madeira, a fim de reduzir as suas consequências para a saúde humana, o ambiente,

o património cultural e as atividades económicas;

Exercer as competências de Autoridade Regional da Água, garantindo a aplicação

da política regional da gestão dos recursos hídricos da Região Hidrográfica do

A.rquipé!ago da M adei ra;

Promover o desenvolvimento e implementação de programas de monitorização e

avaliação da qualidade dos recursos hídricos, nomeadamente das águas

superficiais, subterrâ neas e costeiras;

Assegurar a aplicação do regime jurídico da gestão da qualidade das águas

balneares;

Promover a sustentabilidade social, económica e ambiental dos serviços de

abastecimento público de água, e de drenagem e destino final de águas residuais;

Garantir a aplicação na Região, do regime de qualidade das águas destinadas ao

consumo humano;

Exercer as competências de administração e de jurisdição do domínio público

marítimo, sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades,

nomeadamente, a secretaria regional com a tutela do mar, as autoridades

portuárias, marítimas e aduaneiras;

Desenvolver e implementar uma estratégia de gestão integrada da orla costeira

assegurando a sua proteção, valorização e monitorização, promovendo um

usufruto sustentável e conciliador de diferentes usos, atividades e interesses,

propondo os necessários instrumentos legislativos e normativos;

Assegurar a coordenação ou participação na elaboração dos instrumentos de

gestão territorial, de natureza sectorial, especial e territorial, com incidência na

faixa costeira;

a

o

a

a

a

o
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o
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o Assegurar a regularização dos usos e ocupações no litoral, instruindo os necessários

títulos de utilização privativa, em coerência com os instrumentos de ordenamento,

nomeadamente os programas de orla costeira, Íncluindo os planos de praia;

o Assegurar a demarcação do leito e margem das águas do mar, e a identificação dos

usos privativos existentes;

o Assegurar e acompanharos processos de delimitaçãodo domínio público marítimo;

o Promover o cumprimento da legislação em vigor em matéria de ambiente e

implementar os instrumentos e ações tendentes a garantir a prevenção, deteção e

correção de disfunções ambientais;

o Exercer as competências de inspeção ambiental e de entidade fiscalizadora de

forma a controlar as atividades com incidências ambientais;

o Promover a ação preventiva de comportamentos poluentes junto dos agentes

económicos e da população;

o Propor ou ordenar a cessação das ações ou omissões que consubstanciem uma

violação das normas jurídicas com incidência nas áreas de competência atribuídas;

o Emitir parecerestécnicos e recomendações aos responsáveis por estabelecimentos,

locais ou atividades com incidência ambiental;

o Aplicar o regime jurídicoda responsabilidade por danos ambientais;

o lnstaurar, instruir e decidir processos de contraordenação no âmbito das suas

áreas de atuação.

2.2- Organização e Funcionamento

A organização interna da DRAAC obedece ao modelo de estrutura hierarquizada e

compreende as seguintes unidades orgânicas nucleares e flexíveis:

B
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Figura 1- Organigrama da DRAAC

3 - ldentificação dos riscos e respetivas medidas de prevenção

3.1- ldentificação das áreas de risco

No âmbito das atividades desenvolvidas pela DRAAC, foram identificadas as seguintes

áreas passíveis de serem suscetíveis a riscos de corrupção e infrações conexas:

- Contratação pública;

- Recursos humanos;

- Atividade inspetiva;

9

- Licenciamentos;



qv
Plano de Gestãode Riscos de Corrupção e lnfraçõesConexas I DRAAC

- Atribuição de Concessões;

- Atribuição de Títulos de Utilização;

- Processos de Contraordenação;

- Outros serviços prestados.

3.2- Funções e Responsabilidades

Os intervenientes e respetivas funções e responsabilidades no âmbito deste plano são

os seguintes:

Tabela 1 - Funções e Responsabilidades no âmbito do Plano

3.3- Plano

De acordo com o Guiõo de boas práticos paro o prevenção e combote à corrupção na

Administracão Pública (ZOLI; OECI- CPLP), "a corrupção, em geral, consíste no uso ilegal

(ou socialmente imoral) por parte dos titulares de cargos públicos e dos funcionários

públicos ou equiparados do poder político, administrativo, judicial e financeiro que

detêm, com o objetivo de transferir valores financeiros ou outras vantagens/benefícios

indevidos para determinados indivíduos ou grupos, obtendo por isso qualquer

vantagem ilícita (ou socialmente imoral)".

A norma de Gestão de Riscos da FERMA (2003) define Risco como "a combinação da

probabilidade de um acontecimento e das suas consequências" e a sua estimativa pode

ser quantitativa, semi-quantitativa ou qualitativa em termos de probabílidade de

ocorrência e possível consequência.

Diretor Regional Gestor do Plano.

Dirigentes intermédios
de le e 2e grau

lmplementação e acompanhamento do Plano na parte
respetiva.

Chefe de Divisão da DPG
Execução e monitorização do Plano, e elaboração do
relatório anual.

1.0
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Segundo a mesma norma, Gestão de Riscos "é o processo através do qual as

organizações analisam metodicamente os riscos inerentes às respetivas atividades, (...)".

Neste plano os riscos são classificados de forma qualitativa na escala de elevado,

moderado e fraco, em função da combinação de duas variáveis: probabilidade de

ocorrência (elevada, média e baixa) e gravidade (elevada, média e baixa).

Probabilidade de ocorrência

Tabela 2 - Descrição da escala associada à probabilidade de ocorrência do risco

Gravidade:

Tabela 3 - Descrição da escala associada à gravidade do risco

Risco associado a um processo corrente e frequente da organízação,
.^^^ L:^Á+^^^^ l^ ^L.,:^- ^ ^.,^^r^LLI I I PrJULct) I il P\JLE)E) (,E UuVtdt L, trVEt tLLr.

Média
Risco associado a um processo esporádico da organização, que se

admite que venha a ocorrer ao longo do ano, com hipóteses de obviar

o evento através de ações concretas.

Risco associado a um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias

excecionais, com hipóteses de obviar o evento com o controlo

existente na organização.

ir.,l

Prejuízo na imagem e credibilidade do organismo e do próprio Estado,

podendo ocorrer prejuízos no desempenho organizacional e

financeiro, decorrentes da violação grave dos princípios associados ao

interesse público.

Média

A situação de risco pode causar danos no desempenho organizacional

decorrentes da perturbação do normal funcionamento do organÍsmo,

e causar prejuízos financeiros para o Estado.

Asituaçãode riscoem causa nãotem potencial para provocar prejuízos

financeiros ao Estado, não sendo as infrações suscetíveis de ser

praticadas, causadoras de danos relevantes na imagem e

operaciona I idade da i nstituição.

TI
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Para cada uma das áreas indicadas no ponto 3.1 foram identificados os riscos e

classificados de acordo com a seguinte matriz de risco:

Tabela 4 - Matriz de classificação do risco

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas da DRMC é apresentado

na tabela seguinte:

Probabilidade de
Ocorrência

Elevada Média Baixa

Gravidade

Elevada Risco Moderado

Média Risco Moderado

Baixa Risco Moderado
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Responúvel
*

UNIAAJ

DPG

UNIAAJ

DPG

Medldas de Prevenção de Riscos a

adotar
Divulgar orientações sobre os

procr-.dimentos internos a adotar no

âmbito da contratação pública (ex.: obter

3 propostas de fornecimento, de forma a

selecionar a que tiver o valor mais baixo).

Divulgar internamente sobre as

cons,3quências da corrupção e infrações

conexas.

Garantir a assinatura da Declaração de

lnexistência de Conflito de lnteresses em

todo:s os procedimentos prévio à

elabr:ração das propostas, enquanto

compromisso de honra pessoal.

Divulgar internamente orientações no

sentido de assegurar que as

especificações técnicas e jurídicas são

cumpridas, e se adequam à natureza da

contratação a efetuar.

Grau de Rlsco

CR

M

M

G

M

PO

M

Rlscos ldentlflcados

Violação dos procedimentos internos

de contratação. (ex.: cabimento prévio

e autorização da despesa pelo órgão

competente).

Deficiente fixação de especificações

técnicas e jurídicas da aquisição.

Unldade
Orgânica

Toda
DRAAC

a

Área

Contratação
Pública

13
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Responsável
*

UNIAAJ

DPG

Medldas de Prevenção de Rlscos a
adotar
Aumentar o nível de controlo das

especificações pela DAG e GJ, quando
justificável.

Divulgar internamente sobre as

consequências da corrupção e infrações

conexas.

Garantir a assinatura da Declaração de

lnexistência de Conflito de lnteresses em

todos os procedimentos prévio à

elaboração das propostas, enquanto
compromisso de honra pessoal.

Criar uma lista geral de fornecedores por

natureza dos bens que comercializam
(atua lização semestra l).

Assegurar que as propostas dos

fornecedores só serão aceites, se

remetidas para um correio eletrónico
específico para o efeito (email oficial da

DRAAC).

Grau de Risco

CR

M

G

M

PO

M

Riscos identlficados

Favorecimento e prestação de

informação privilegiada a pessoas

familiares ou com forte relação de

amizade.

Unidade
Orgânica

Área

Ë
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Responsável
rf

UNIAAJ

DPG

Toda a

DRAAC

Mediidas de Prevenção de Riscos a

adotar
Divulgar orientações sobre os

procedimentos internos a adotar no

âmbito da contratação pública.

Divulgar internamente sobre as

consequências da corrupção e infrações

cone.xas.

Reforçar a necessidade de

respcrnsabilização associada às funções

de Gr:stor de Contrato, nos termos da lei.

Apelar internamente ao cumprimento

dos deveres dos trabalhadores em

funções públicas, nomeadamente, do

dever de zelo e correção.

Apelar internamente ao cumprimento

dos deveres dos trabalhadores em

funçries públicas, nomeadamente, de

zelo, correção e assiduidade e reforçar o

conh,ecimento das regras do

Regulamento do Horário da SRAAC.

Grau de Risco

CR

M

M

M

G

M

M

M

PO

M

M

M

Riscos identificados

Ausência deliberada de rigor na

verificação do cumprimento do

contrato por parte do fornecedor (ex.:

entrega, pelos fornecedores, de

quantidades de bens inferiores às

contratadas).

Favorecimento de candidatos em

procedimentos concursais nos quais

participem trabalhadores da DRAAC

como membros do júri.

Prestação de falsas declarações

relativamente a ausências ao serviço.

Unidade
Orgânica

Toda
DRAAC

a

Área

Recursos
Humanos

15
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Responsável

UNIAAJ

DSRHL/DRHL

UNIAAJ

DSRHL/DRHL

Medidas de Prevenção de Riscos a
adotar
Efetua r o controlo dos boletins de

trabalho extraordinário/trabalho em dias

de descanso semanal e/ou ajudas de

custo, confrontando com os pedidos dos

trabalhadores e com os registos de saída

das viaturas.

Apelar internamente ao cumprimento
dos deveres dos trabalhadores em

funções públicas, nomeadamente, do
dever de zelo e correção.

Divulga r interna mente sobre as

consequências da corrupção e infrações

conexas.

Promover internamente o conhecimento

do Regime de Proteção de Dados

Pessoais, bem como a necessidade de

cumprir com os deveres dos

trabalhadores em funções públicas,

legalmente previstos.

Promover ações

f or mação/se nsi bi I izaçã o

de

aos

Grau de Risco

CR

M

M

M

G

M

M

M

PO

M

M

M

Riscos identificados

Prestação de falsas declarações

relativamente a trabalho

extraordinário/trabalho em dias de

descanso semanal e/ou pedidos de

ajudas de custo.

Transmissão ou uso indevido de

i nformação confidencia l.

Falta de rigor, isenção e objetividade

na realização de ações de inspeção.

Unidade
Orgânica

UNIAAJ

DSRHL/DRHL

Área

Atividade
inspetiva

í
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í

Responsável
*

UNIAAJ

DSAEC

DSRHL

Mediidas de Prevenção de Rlscos a

adotar
trabarlhadores que realizam ações de

insperção.

lntensificação do controlo realizado pela

estrutura dirigente da UNIAAJ através de

acompanhamento das equipas de

insperção nas diferentes fases das ações

de inspeção.

lmplementar mecanismos internos que

garantam a rotatividade das equipas de

insperção.

Divulgar internamente sobre o

cumprimento das regras a observar em

caso:; de acumulações de funções e sobre

as consequências da corrupção e

infrações conexas.

lmplr-'mentar mecanismos de controlo e

verificação de eventuais situações de

acumulação de funções

Grau de Risco
CR

M

M

G

M

PO

M

Riscos identlflcados

Ausência de mecanismos que

obriguem à rotatividade dos

elementos integrantes das equipas de

inspeção.

Acumulação de funções privadas por

parte dos técnicos e dirigentes

i ntervenientes nos procedi mentos.

Unidade
Orgânlca

DSAEC

DSRHL

Área

Licenciamentos

Atribuição
Concessões

de

de

de
Atribuição
Títulos

Utilização
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Responsável
l3

UNIAAJ

Medldas de Prevenção de Rlscos a
adotar

lmplementar medidas de organização do

trabalho, nas unidades orgânicas, por

forma a assegurar a rotatividade e

variabilidade, por parte dos técnicos, no

exercício das suas funções.

Estabelecer orientações internas
permitam uniformizar critérios
decisão, quando apl icável.

que

de

Controlo interno

hierárquico.

pelo superior

Divulgar internamente sobre as

consequências da corrupção e infrações

conexas.

Promover internamente o conhecimento

do Regime de Proteção de Dados Pessoais

e o Dever de Sigilo Profissional.

Grau de Risco

CR

M

M

GPO

M

Riscos identlficados

Falta de imparcialidade potenciada

pela intervenção sistemática de

determinado (s) técnico(s) ou dirigente

em processos da mesma natureza,
processos instruídos pelos mesmos

requerentes, ou processos instruídos
por requerentes com algum tipo de

proximidade, o que poderá propiciar o
favoreci mento ou desfavoreci mento.

Falta de uniformidade de critérios de

decisão.

Transmissão ou uso indevido de

informação confidencial.

Unldade
Orgânlca

UNIAAJ

Área

e outros serviços
prestados

Processos de

Contraordenação

r
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Tabela 5 - Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas da DRAAC

PO - Probabilidade de Ocorrência (Elevada; Média; Baixa); G - Gravidade (Elevada; Média; Baixa); Ctì - Classificação do Risco (Elevado;

Moderado; Fraco).

*Responsável: superiores hierárquicos das unidades orgânicas indicadas.

Responsável
*

Medldas de Prevenção de Rlscos a
adotar
Divulgar internamente sobre as

consequências da corrupção e infrações

conexas.

Estabelecer orientações

pernritam uniformizar

deci:;ão, quando aplicável

internas que

critérios de

Controlo interno

hieréirquico.

pelo superior

Divullgar internamente sobre as

cons,equências da corrupção e infrações

conexas.

Controlo interno

hierérrquico.

pelo superior

6rau de Rlsco
CR

M

M

GPO
Rlscos ldentlficados

Ausência deliberada de rigor, isençãoe

objetividade na condução dos

processos de contraordenação.

Emissão de documentos com

elementos falsos/inexatos, de forma

intencional.

Unldade
Orgânica

Área
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Funchal, 11 de dezembro de 2O2O

O Diretor Regional do Ambiente e Alterações Climáticas

ManuelAra Oliveira

4
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ANEXO l- Tipos legais de crime de corrupção e infrações cometidos no

exercício de funções públicas

coNcErTo/ DEFTNTçÃo

Crimes de corrupção e infrações conexas, cometidos no exercício de funções públicas,

previstos e punidos nos termos do Código Penal, na sua redação atual.

1. Crimes de Corrupção

Códlgo Penal (na sua versão atual)

Artigo 372.e

Recebimento indevido de vantagem

1 - O funcionário que, no exercício das suas funções ou por causa delas, por si, ou por

interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicÍtar ou aceitar, para si ou

para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é

punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias.

2 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der

ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou conhecimento daquele,

vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, no exercício das suas

funções ou por causa delas, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de

multa até 360 dias.

3 - Excluem-se dos números anteriores as condutas socialmente adequadas e conformes

aos usos e costumes.

Artigo 373.s

Corrupção passiva

1-O funcionário 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 a prática de um qua lquer acto ou omissão contrários

aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com

pena de prisão de um a oito anos.

2 - Se o acto ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e a vantagem não lhe

for devida, o agente é punido com pena de prísãode um a cinco anos.

Artigo 374.e

Corrupção ativa

1 - Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der

ou prometer a funcionário, ou a terceiro por indicação ou com conhecimento daquele,

vantagem patrimonialou não patrimonial com ofim indicado no n.s L do artigo 373.e,ê

punido com pena de prisão de um a cincoanos.

21'



,r/vPlano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas I DRAAC

2 - Se o fim for o indicado no n.e 2 do artigo 373.e, o agente é punido com pena de prisão

até três anos ou com pena de multa até 360 dias.

3 -A tentativa é punível.

2. lnfrações Conexas

Código Penal (na sua versão atual)

Artigo 205.e

Abuso de confiança

1 - Quem ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido entregue por

título não translativo da propriedade é punido com pena de prisão até três anos ou cot"rì

pena de multa.

2 - A tentativa é punível.

3 - O procedimento criminal depende de queixa.

4 - Se a coisa referida no n.e l for:

a) De valor elevado, o agente é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena

de multa até 600 dias;

b) De valor consideravelmente elevado, o agente é punido com pena de prisão de um a
oito anos.

5 - Se o agente tiver recebido a coisa em depósito imposto por lei em razão de ofício,
emprego ou profissão, ou na qualidade de tutor, curador ou depositário judicial, é punido

com pena de prisãode um a oito anos.

Arligo224.e

lnfidelidade

L - Quem, tendo-lhe sido confiado, por lei ou por ato jurídico, o encargo de dispor de

interesses patrimoniais alheios ou de os administrar ou fiscalizar, causar a esses

interesses, intencionalmente e com grave violação dos deveres que lhe incumbem,
prejuízo patrimonial importante é punido com pena de prisão até três anos ou com pena

de multa.

2 - A tentativa é punível.

3 - O procedimento críminal depende de queixa.

4 -É correspondentemente aplicávelo disposto nos n.es 2e 3 doartigo206.e e na alínea

a) do artigo207.s.

Artigo 234.e

Apropriação ilegítima
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1 - Quem, por força do cargo que desempenha, detiver a adminístração, gerência ou

simples capacidade de dispor de bens do sector público ou cooperativo, e por qualquer

forma deles se apropriar ilegitimamente ou permitir intencionalmente que outra pessoa

ilegitimamente se aproprie, é punido com a pena que ao

respetivo crime corresponder agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo.

2 -Atentativa é punível.

Artigo 235e

Administração danosa

L - Quem, infringindo intencionalmente normas de controlo ou regras económicas de uma

gestão racional, provocar dano patrimonial importante em unidade económica do sector

púb!ico ou cooperati'ro é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de mulu

até 600 dias.

2 - A punição não tem lugar se o dano se verificar contra a expectativa fundada do agente.

Artigo 257e

Falsificação praticada por funcionário

O funcionário que, no exercício das suas funções:

a) Omitir em documento, a que a lei atribui fé pública, facto que esse documento se

destina a certíficar ou autenticar; ou

b) lntercalar ato ou documento em protocolo, registo ou livro oficial, sem cumprir as

formalidades legais; com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, ou de

obter para si ou para outra pessoa benefício ilegítimo, é punido com pena de prisão de

um a cinco anos.

Artigo 335.e

Tráfico de influência

1. 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, é punido:

a)Com pena de prisãode seis mesesa cinco anos, se pena maisgrave lhe nãocouber por

força de outra disposição legal, se o fim for o de obter uma qualquer decisão ilícita

favorável;

b) Com pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias, se pena mais

grave lhe não couber por força de outra disposição legal, se o fim for o de obter uma

qua lquer decisão I ícita favorável.
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2. Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der otr

prometer vantagem patrimonial ou não patrimoníal às pessoas referidas no número
anterior para os fins previstos na alínea a) é punido com pena de prisão até três anos ou

com pena de multa.

Artigo 363.e

Suborno

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

vantagem patrimonial ou não patrimonial, a praticar os factos previstos nos artigos 359.e
(falsidade de depoimento ou declaração) ou 360.s (falsidade de testemunho, perícia,

interpretação ou tradução), sem que estes venham a ser cometidos, é punido com pena

de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias.

Artigo 375.e

Peculato

l-. O 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, é punido

com pena de prisão de um a oito anos, se pena mais grave lhe não couber por força de

outra disposição legal.

2. Se os valores ou objetos referidos no número anterior forem de diminuto valor, nos

termos da alínea c)do artigo 2O2.e, o agente é punido com pena de prisão até três anos

ou com pena de multa.

3. Se o funcionário der de empréstimo, empenhar ou, de qualquer forma, onerar va lores

ou objetos referidos no n.e L, é punido com pena de prisão até três a nos ou com pena de

multa, se pena maisgrave lhe não couber por força de outra disposição legal.

ArtÍgo 376.e

Peculato de uso

L. O funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins alheios
àqueles a que se destinem, de veículos ou de outras coisas móveis de valor apreciável,
públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem
acessíveis em razão das suas funções, é punido com pena de prisão até um ano ou com

pena de multa até L20 dias.

2. Se o funcionário, sem que especiais razões de interesse público o justifiquem, der a
dinheiro público destino para uso público diferente daquele a que está legalmente

afetado, é punido com pena de prisãoaté um ano ou com pena de multa até 120 dias.

Artigo 377.e

Participação económica em negócio
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1. O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação

económica ilícita,lesarem negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em

parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar, é

punido com pena de prisão até cinco anos.

2. O funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem

patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que

tinha, por força das suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a
disposição, administraçãoou fiscalização, ainda que sem os lesar, é punido com pena de

prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.

3. A pena prevista no número anterior é também aplicável ao funcionário que receber,

para si ou para terceiro, por qualquer forma, vantagem patrimonial por efeito de

cobrança, arrecadação, liquidação ou pagamento que, por força das suas funções, total

ou parcialmente, esteja encarregado de ordenar ou fazer, posto que não se verifique

prejuízo para a Fazenda Pública ou para os interesses que lhe estão confiados.

Artigo 379.e

Concussão

1. O 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 ratificaçãg

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, é
punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa ate 240 dias, se pena

mais grave lhe não couber por força de outra disposiçã o legal.

2. Se o facto for praticado por meio de violência ou ameaça com mal importante, o agente

é punido com pena de prisão de um a oito anos, se pena mais grave lhe não couber por

força de outra disposição legal.

Artigo 382.e

Abuso de poder

Ofuncionário que, fora dos casos previstos nos artigosanteriores, abusar de poderes ou

violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para

si ou para terceiro, benefício ilegítimoou causar prejuízo a outra pessoa, é punido com

pena de prisão até três anos ou com pena de multa, se pena mais grave lhe não couber

por força de outra disposição legal.

Artigo 383.e

Violação de segredo por funcionário

1. O funcionário que, sem estar devidamente autorizado, revelar segredo de que tenha

tomado conhecimento ou que lhetenha sido confiado no exercíciodassuas funções, ou
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cujo conhecimento lhe tenha sido facilitado pelo cargo que exerce, com intenção de

obter, para si ou para outra pessoa, benefício, ou com a consciência de causar prejuízo ao

interesse público ou a terceiros, é punido com pena de prisão até três anos ou com pena

de multa.

2. Se o funcionário praticar o facto previsto no número anterior criando perigo para a vida

ou para a integridade física de outrem ou para bens patrimoniais alheios de valor elevado

é punido com pena de prisão de um a cinco anos.

3. O procedimento criminaldepende de participaçãoda entidade que superintender no

respetivo serviço ou de queixa do ofendido.
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ANEXO ll- Direitos, Deveres e Obrigações

1. Deveres, direitos e obrigações da Função Administrativa

lmporta também ressalvar o papel de cada um como agente do estado, no que concerne

aos deveres, direitos, obrigações e responsabilidades.

L. Direitos, deveres e obrigações

A Constituição da República Portuguesa, Lei Basilar do nosso sistema jurídico, estabelece

os princípios fundamentais da Administração Pública.

Artigo 266.e

( Princípios funda menta is)

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.e

(Regime da Função Pública)

1. No exercício das suas funções, os trabalhadores da Função Pública e os demais agentes

do Estado e outras entidades públícas estão exclusivamente ao serviço do interesse
público, tal como é definido, nos termos da lei, pelos órgãos competentes da

Administração.

2. Ostrabalhadores da Função Pública e os demais agentes do Estado e outras entidades
públicas não podem ser prejudicados ou beneficiados em virtude do exercício de

quaisquer direitos políticos previstos na Constituição, nomeadamente por opção

pa rtidá ria.

3. Em processo disciplinar são garantidas ao arguido o sua audiência e defesa.

4. Não é permitida a acumulação de empregos ou cargos públicos, salvo nos casos

expressamente admitidos por lei.

5. A lei determina as incompatibilidades entre o exercÍcio de empregos de cargos públicos

e o de outras atividades.

Também a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) refere que:

Artigo 70.e

Deveres gerais do empregador público e do trabalhador
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1 - O empregador público e o trabalhador, no cumprimento das respetivas obrígaçõeg

assim como no exercício dos correspondentes direitos, devem agir de boa-fé.

2 - O empregador público e o trabalhador devem colaborar na obtenção da qualidade
do serviço e da produtividade, bem como na promoção humana, profissional e social do

trabalhador.

Artigo 71.e

Deveres do empregador público

L - Sem prejuízo de outras obrigações, o empregador público deve:

a) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador;

b) Pagar pontualmente a remuneração, que deve ser justa e adequada ao trabalho;

c) ProporcÍonar boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físicocomo moral;

d) Contribuir para a elevaçãodo nível de produtividade do trabalhador, nomeadamente
proporciona ndo-lhe formação profissiona l;

e) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que exerça atividades cuja

regulamentação ou deontologia profissional a exija;

f) Possibilitar o exercício de cargos em organizações representativas dos trabalhadores;

g) Prevenír riscos e doenças profissionais, tendo em conta a proteção da segurança e

saúde do trabalhador, devendo indemniza -lo dos prejuízos resultantes de acidentes de

trabalho;

h) Adotar, no que se refere à segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram,
para o órgão ou serviço ou para a atividade, da aplicação das prescrições legais e
convencíona is vigentes;

i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção de riscos

de acidente e doença;

j) Manter permanentemente atualizado oregistodo pessoal em cada um dos seus órgãos

ou serviços, com indicação dos nomes, datas de nascimento e de admissão, modalidades
de vínculo, categorias, promoções, remunerações, datas de início e termo das férias e

faltas que impliquem perda da remuneração ou diminuição dos dias de férias.

2 - O empregador público deve proporcionar ao trabalhador ações de formação
profissional adequadas à sua qualificação, nos termos de legislação especial.

ArtigoT2.e

Ga ra ntias do tra ba lhador

L - É proibido ao empregador público:
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a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, bem como

aplicar-lhe sanções disciplinares ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse exercício;

b) Obstar, injustificadamente, à prestação efetiva do trabalho;

c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que influencia desfavoravelmente nas

condições de trabalho próprias ou dos colegas;

d) Diminuir a remuneração, salvo nos casos previstos na lei;

e) Baixar a categoria do trabalhador, salvo nos casos previstos na lei;

f)Sujeitar o trabalhador a mobilidade, salvo nos casos previstos na lei;

g) Ceder trabalhadores do mapa de pessoal próprio para utilização de terceiros que sobre

esses trabalhadores exerçam os poderes de autorídade e direção próprios do empregador

público ou por pessoa por ela indicada, salvo nos casos especíalmente previstos;

h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pelo empregador

público ou por pessoa por ele indicada;

l) Explorar, com flns lucratlvos, qualsquer cantlnas, refeltórios, economatos ou outros

estabelecimentos diretamente relacionados com o trabalho, para fornecimento de bens

ou prestação de serviços aos trabalhadores;

j) Fazer cessar o vínculo e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, havendo o

propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade.

2 - Os trabalhadores têm o direito de frequentar ações de formação e aperfeiçoamento

necessárias ao seu desenvolvimento profissional.

Artigo 73.e

Deveres do trabalhador

L - O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na presente lei, noutros diplomas

legaise regulamentos e no instrumento de regulamentaçãocoletiva de trabalho que lhe

seja a plicável.

2 - São deveres gerais dos trabalhadores:

a) O dever de prossecução do interesse público;

b) O dever de isenção;

c)O dever de imparcialidade;

d) O dever de informação;

e) O dever de zelo;

f) O dever de obediência;

g)O dever de lealdade;
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h) O dever de correção;

i)O dever de assiduidade;

j) O dever de pontualidade.

2. Princípios Gerais da Atividade Administrativa

Os órgãos da Administração Pública no desempenho da sua atividade administrativa de
gestão pública estabelecem relações com os particulares, pelo que se torna necessário a

definição de princípiosgerais para o bom funcionamento dessa relação.

Assim, através do Código do Procedimento Administrativo, são definidos os princípios
gerais da atividade administrativa, pelos quais os órgãos da Administração Publica se

regem, patentes no artigo 3.e ao artigo 19.e:

. Príncípio da legalidade

. Princípio da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses

dos cidadãos

. Princípio da boa administração

. Princípío da igualdade

. Princípio da proporcionalidade

. PrincípÍos da justiça e da razoabilidade

. Princípio da imparcialidade

. Princípio da boa-fé

. Princípioda colaboraçãocom os particulares

. Princípio da participação

. Princípioda decisão

. Princípios aplicáveis à administração eletrónica

. Princípio da gratuitidade

. Princípio da responsabilidade

. Princípio da administração aberta

. Princípioda proteção dos dados pessoais

. Princípioda cooperação leal com a União Europeia

3. Responsabilidades Civil e Criminal

A Constituíção da República Portuguesa define as responsabilidades dos funcionários e

agentes do estado, tal como preceituado no seu no seu artigo 27L.e.
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Artigo 271e

(Responsabilidade dos funcionários e agentes)

l-. Osfuncionários e agentes do Estado e das demais entidades públicas são responsáveis

civil, criminal e disciplinarmente pelas acções ou omissões praticadas no exercício das

suasfunçõese por causadesse exercíciodeque resulteviolaçãodosdireitosou interesses

legalmente protegidos dos cidadãos, não dependendo a acção ou procedimento, em

qualquer fase, de autorização hierárquÍca.

2. É excluída a responsabilidade do funcionário ou agente que actue no cumprimento de

ordens ou instruções emanadas de legítimosuperior 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.

4. A lei regula os termos em que o Estado e as demais entidades públicas têm direito de

regresso contra os titttlares dos setls órgãos, fttncionários P agPntes.

As ações de responsabilidade civil encontram-se ainda previstas no anexo à Lei n.s

67/2007, de 31 de dezembro, na sua redação atual, que aprova o Regime da

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Pessoas Coletivas de Direito Público,

salvaguardando os regimes especiais de responsabilídade civil por danos decorrentes do

exercício da função administrativa (ex.: ações de dolo, negligência, omissão).

4. Sanções Disciplinares

O Estatuto Disciplinar dosTrabalhadores em Funções públicas, encontra-se regulado pela

LGTFP, referindo que:

Artigo 176.o

Sujeição ao poder disciplinar

1 -Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus superiores

hierárquicos.

2 - Os titulares dos órgãos dirigentes dos serviços da administração direta e indireta do

Estado são disciplinarmente responsáveis perante o membro do Governo que exerça a

respetiva superintendência ou tutela.

3 - Os trabalhadores ficam sujeitos ao poder disciplinar desde a constituição do vínculo

de emprego público, em qualquer das suas modalidades.

4 - A alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador não impede a punição por

infrações cometidas no exercício da função.

Artigo 180.e

Escala das sanções discíplinares
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1 - As sanções disciplinares aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas pelas

infrações que cometam são as seguintes:

a) Repreensão escrita;

b) Multa;

c) Suspensão;

d) Despedimento disciplinar ou demíssão.

2 - Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados é aplicável a sanção disciplinar de

cessação da comissão de serviço, a título principal ou acessório.

3 - Não pode ser aplicada mais de uma sanção disciplinar por cada infração, pelas

infrações acumuladas que sejam apreciadas num único processo ou pelas ínfrações

apreciadas em processos apensados.

4 - As sanções disciplinares são regístadas no processo individual do trabalhador.

Artigo 184.e

Repreensão escrita

A sanção disciplinar de repreensão escrita é aplicável a infrações leves de serviço.

Artigo 185.e

Multa

A sanção disciplinar de multa é aplicável a casos de negligência ou má compreensão dos

deveres funcionais, nomeadamente aos trabalhadores que:

a) Não observem os procedimentos estabelecidos ou cometam erros por negligência, de

que não resulte prejuízo relevante para o serviço;

b) Desobedeçam às ordens dos superiores hierárquicos, sem consequências importantes;

c) Não usem de correção para com os superiores hierárquicos, subordinados ou colegas

ou para com o público;

d) Pelo defeituoso cumprimento ou desconhecimento das disposições legais e

regulamentares ou das ordens superiores, demonstrem falta de zelo pelo serviço;

e) Não façam as comunícações de impedimentos e suspeições previstas no Código do

Procedi mento Adm i nistrativo.

Artigo 186.e

Suspensão

A sanção disciplinar de suspensão é aplicável aos trabalhadores que atuem com grave

negligência ou com grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais e
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àqueles cujos comportamentos atentem gravemente contra a dignidade e o prestígio da

função, nomeada mente qua ndo:

a) Deem informação errada a superior hierárquico;

b) Compareçam ao serviço em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes

ou drogas equiparadas;

c) Exerçam funções em acumulação, sem autorização ou apesar de não autorizados ou,

ainda, quando a autorização tenha sido concedida com base em informações ou

elementos, por eles fornecidos, que se revelem falsos ou incompletos;

d) Demonstrem desconhecimento de normas essenciais reguladoras do serviço, do qual

haja resultado prejuízos para o órgão ou serviço ou para terceiros;

e) Dispensem tratamento de favor a determinada entidade, singular ou coletiva;

f)Omitam informaçãoque possa ou deva ser prestada ao cidadãoou, com violaçãoda lei

em vigor sobre acesso à informação, revelem factos ou documentos relacionados com os

procedimentos administrativos, em curso ou concluídos;

g) Desobedeçam escandalosamente, ou perante o público e em lugar aberto ao mesmo,

às ordens superiores;

h) Prestem falsas declarações sobre justificação de faltas;

i) Violem os procedimentos da avaliação do desempenho, incluindo a aposição de datas

sem correspondência com o momento da prática do ato;

j) Agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente superior hierárquico, colega,

subordinado ou terceiro, fora dos locais de serviço, por motivos relacionados com o
exercício das funções;

k) Recebamfundos, cobrem receitasou recolham verbas de que não prestem contas nos

prazos legais;

l) Violem, com culpa grave ou dolo, o dever de imparcialidade no exercício das funções;

m) Usem ou permitam que outrem ou se sirva de quaisquer bens pertencentes aos órgãos

ou serviços, cuja posse ou utilização lhes esteja confiada, para fim diferente daquele a

que se destinam;

Artigo 187.e

Despedimento disciplinar ou demissão

As sanções de despedimento disciplinar ou de demissão são aplicáveis em caso de

infração que inviabilize a manutenção do vínculo de emprego público nos termos
previstos na presente lei.

ArtÍgo 188.e

Cessação da comissão de serviço
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1 - A sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço é aplicável, a título principal,

aos titulares de cargos dirigentes e equiparados que:

a) Não procedam disciplinarmente contra os trabalhadores seus subordinados pelas

infrações de que tenham conhecimento;

b) Não participem criminalmente infração disciplinar de que tenham conhecimento no

exercício das suas funções, que revista caráter penal;

c) Autorizem, informem favoravelmente ou omitam informação, relativamente à situação
jurídico-funcional de trabalhadores, em violação das normas que regulam o vínculo de

emprego público;

d) Violem as normas relativas à celebração de contratos de prestação de serviço.

2 - A sanção disciplinar de cessação da comissão de serviço é sempre aplicada

acessoriamente aos tÍtulares de cargos dirigentes e equiparados por qualquer infração

disciplinar punida com sanção dísciplinar igual ou superior à de multa.

5. lncompatibilidades e autorizações

No desempenho das suas funções como agente da administração pública, o trabalhador
poderá ser confrontado com situações que poderão ser impeditivas para esse exercícig
sendo que estas situações se encontram preceituadas na LGTFP, nos seguintes artigos:

Artigo 19.e

lncompatibil idades e im pedimentos

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.e

lncompatibilidade com outras funções

As funções públicas são, em regra, exercidas em regime de exclusividade.

Artigo 21.0

Acumulação com outras funções públicas

L - 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:
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a) Participação em comissões ou grupos de trabalho;

b) Participaçãoem conselhos consultivos e em comissões de fiscalizaçãoou outros órgãos

colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;

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

atívidades de idêntica natureza.

Artigo 22.e

Acumulação com funções ou atividades privadas

L - O exercíciode 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 asfunções 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 violaçãodo disposto no número anterior determina a revogaçãoda autorização para

acumulação de funções, constituindo ainda infração disciplinar grave.

Artigo 23.0

Autorização para acumulação de funções
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1 - A acumulação de funções nos termos previstos nos artigos anteriores depende de
prévia

autorização da entidade competente.

2 - Do requerimento a apresentar para efeitos de acumulação de funções devem constar
as

seguintes indicações:

a) Local do exercício da função ou atividade a acumular;

b) Horário em que ela se deve exercer, quando aplicável;

c) Remuneração a auferir, quando aplicável;

d) Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a desenvolver e respetivo conteúdo;

e)Justificação do manifesto interesse público na acumulação, quando aplicável;

f)Justificação da inexístência de conflito com as funções públicas, quando aplicável;

g) 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.

6. Denúncia

A corrupção é um crime público, pelo que as autoridades são obrigadas a investigar a

partir do momento que existe uma denuncia.

Como tal, é fundamental que os funcionários ou agentes da Administração Pública
tenham presente que têm o dever legal de denunciar situações de corrupção, sendo que

esta denuncia deverá ser efetuada à Polícia Judiciária, ao Ministério Público ou a qualquer
outra autoridade judicial ou policial, verbalmente, por escrito, ou através do formulário
eletrónico disponível no portal da Procuradoria-Geral da República.

No caso de os atos de corrupção serem praticados por funcionários ou agentes da

Administração Pública, a infração é passível de dupla responsabilidade (penal e

disciplinar) e a denúncia é obrigatoriamente reportada ao superior hierárquico, que

deverá iniciar os procedimentos para instaurar o respetivo processo disciplinar, dando
conhecimento ao Ministério Público dos factos passíveis de serem considerados infração
penal.
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