
Unidade Orgânica  Orgânica 

Responsável

Missão Principais 

Actividades

Riscos Identificados Freq. do 

Risco

Medidas Propostas Monitorização  2011/07/25

Departamento de 

Obras e Meio 

Ambiente

Divisão de Obras 

Municipais

Em especial, promover a formação e execução dos 

contratos de EOP cumprindo a legislação em vigor.

Administração Directa 

Parque Auto

Engº Reis 

Pereira 

Rede Viária, Transito 

e sinalização

Contratação Pública Inexistência de declaração, nos casos em que a execução de 

projectos é confiada a gabinetes externos especializados, em 

que estes comprovem que não têm quaisquer relações 

profissionais com as entidades adjudicatárias ou empresas do 

mesmo consórcio ou grupo económico (empresas que irão 

concorrer para executar a obra).

PF

Exigência aos gabinetes 

especializados externos que 

participem na elaboração dos 

projectos de execução que 

declarem, por escrito que eles 

( ou as sociedades a que 

pertencem), não têm quaisquer 

interesses ou relações 

profissionais com as empresas 

adjudicatárias ou do mesmo 

consórcio ou grupo 

económico e que comprovem 

que a sua  responsabilidade 

profissional está devidamente 

coberta por seguro 

profissional. Medida não implementada

Autos de Medição mensais efectuados somente por um 

funcionário/fiscal do dono da obra

MF Exigência da presença de dois 

funcionários (fiscal e outro) na 

vistoria 

Implementada a medida que implica a apresença 

de dois funcionários na vistoria.

Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no caderno de 

encargos, com especificação, nomeadamente, de marcas ou 

denominações comercias.

F

Que os requisitos fixados não 

determinam o afastamento de 

grande parte dos potenciais 

concorrentes, mediante a 

imposição  de condições 

inusuais ou demasiado 

exigentes e/ ou restritivas.

Foi parcialmente implementada a eliminação de 

menções a marcas ou denominações comerciais, 

na mediada em que tal situação ainda ocorre nos 

casos em que os cadernos de encargos são feitos 

externamente.

F - Frequente M F - Muito frequente P F - Pouco frequente
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