
 
 

EPRM – ESCOLA PROFISSIONAL DE RIO MAIOR, LDA, EM  

Sede: Avenida Mário Soares – Apartado 206 – 2040-413 RIO MAIOR * Contribuinte nº 504 617 656 * Capital Social: 5 000 euros   

Reg.Cons.Reg.Com. Rio Maior, nº 1055 * Tel. 243 999 450 * Fax: 243 999 459 * E-mail: geral@eprm.pt * Sítio: www.eprm.pt 

PL.GI.01.01|1/5 

 

 

Escola Profissional de Rio Maior 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE 
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Aprovado em Conselho de Gerência de 19/03/2014 e ratificado em Assembleia Geral de 

30/04/2014. 
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PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

O Conselho da Prevenção da Corrupção foi criado pela Lei nº 54/2008 de 4 de setembro. 

A Recomendação nº 1/2009 do Conselho da Prevenção da Corrupção, de 1 de Julho de 2009, 

estabelece que os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores e 

património públicos devem dispor de planos de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. 

Por sua vez, o artigo 43º, nº 2, alínea j) da Lei nº 50/2012 de 31/08/2012, estabelece que as 

empresas locais devem manter permanentemente atualizado no seu sítio na Internet o “Plano 

de prevenção da corrupção e dos riscos de gestão”. 

Com fundamento nestes normativos apresenta-se o ‘Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas’ para a EPRM – Escola Profissional de Rio Maior, Lda, EM., 

adiante abreviadamente designada por ‘EPRM’. 

PARTE I 

1. Atribuições da entidade 

Nos termos do artigo 4º dos Estatutos da EPRM, esta entidade tem como objeto o ensino 

profissional. 

A EPRM pode exercer atividades acessórias ou complementares relacionadas com o seu 

objeto principal, entendendo-se como tal qualquer atividade relacionada com o ensino ou 

com a preparação dos seus educandos para se integrarem no mercado de trabalho, cabendo-

lhe ministrar a preparação adequada para o exercício de atividades profissionais qualificadas, 

devendo também contribuir para a melhoria do nível cultural e educacional da população e 

desenvolvimento da região em que se insere. 

A EPRM poderá ainda desenvolver outras atividades cujas competências lhe sejam delegadas 

pelo Município de Rio Maior. 

A atividade da EPRM está confinada à circunscrição do território do Município de Rio Maior. 

2. Estrutura Orgânica e identificação dos responsáveis 

De acordo com o Regulamento Interno aprovado pela Assembleia geral da EPRM em 

27/06/2012, a estrutura orgânica da entidade e a identificação dos responsáveis dos 

Departamentos é a seguinte: 
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PARTE II 

Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas 

Tendo em conta as funções da entidade, os potenciais riscos de corrupção e infrações 
conexas, estão relacionados com as aquisições de bens e serviços. 
 

1. Aquisições de valor superior a 25.000,00 euros  

 Grau de risco: “Fraco” 

A aquisição e alienação de imóveis ou a realização de investimentos de valor superior a 

25.000 euros não previstos no respetivo orçamento carecem de autorização da Assembleia-

geral da entidade, nos termos da alínea h) do art.º 14.º dos Estatutos. 

 

2. Aquisições de valor superior a 5.000,00 euros 

 Grau de risco: “Fraco” 

2.1 – O Responsável de Departamento, subscreve uma “Informação Interna” ou uma 

“Proposta de Despesa”, dirigida ao Conselho de Gerência da Empresa, na qual justifica a 

necessidade de aquisição do bem/serviço. 

Essa informação deve permitir ao Órgão Decisor (Conselho de Gerência) averiguar se: 

 A aquisição visa substituir ou reforçar os recursos existentes ou atender a uma nova 

exigência da Empresa; 

 Não existem alternativas, quer através da utilização de recursos próprios, 

nomeadamente existentes noutra unidade orgânica, quer através do reforço das 

capacidades existentes; 

 A configuração e a quantidade dos bens e serviços a adquirir se adequam às 

necessidades da Empresa; 

 A aquisição se insere nas atribuições da Empresa; 

 A mesma está prevista no respetivo Orçamento e Plano de Atividades; 

 É efetuada uma estimativa do custo dos bens/serviços a adquirir, através da 

apresentação dos respetivos orçamentos de consulta a fornecedores do mercado; 

2.2 - Depois de averiguados todos os aspetos acima, o Conselho de Gerência emite o 

respetivo “Despacho” favorável, ou não, à respetiva aquisição. 

2.3 - Os Serviços Administrativos na posse do Despacho do Conselho de Gerência, se 

favorável, emitem a respetiva ‘Nota de Encomenda’, numerada sequencialmente, na qual 

deverá constar: 

 Identificação do Fornecedor; 

 Identificação do Requisitante e respetiva Unidade Orgânica; 

 Quantidade, Descrição, Preço Unitário e Valor Total dos bens/serviços a adjudicar, 

conforme orçamento de consulta apresentado e anexo à referida “Informação Interna” 

ou “Proposta de Despesa”; 

 Identificação da “Informação Interna” ou “Proposta de Despesa” e data do respetivo 

Despacho do Conselho de Gerência que autorizou a adjudicação. 

2.4 - Após a emissão da ‘Nota de Encomenda’ a mesma é assinada por um membro do 

Conselho de Gerência da Empresa ou por ambos os Responsáveis de Departamento; 

2.5 - Aquando da receção e conferência da fatura do Fornecedor é verificado pelos Serviços 

Administrativos se o valor dos bens/serviços que consta na mesma corresponde à ‘Nota de 

Encomenda’, anexando-se a mesma à respetiva Fatura; 



 
 

EPRM – ESCOLA PROFISSIONAL DE RIO MAIOR, LDA, EM  

Sede: Avenida Mário Soares – Apartado 206 – 2040-413 RIO MAIOR * Contribuinte nº 504 617 656 * Capital Social: 5 000 euros   

Reg.Cons.Reg.Com. Rio Maior, nº 1055 * Tel. 243 999 450 * Fax: 243 999 459 * E-mail: geral@eprm.pt * Sítio: www.eprm.pt 

PL.GI.01.01|4/5 

 

2.6 - Após esta primeira conferência pelos Serviços Administrativos, é solicitado ao 

Responsável de Departamento ou em quem ele delegue, nomeadamente o responsável do 

setor de destino, a confirmação do fornecimento dos bens/serviços e respetivas quantidades; 

2.7 - Posteriormente a fatura é “visada” por um membro do Conselho de Gerência, 

nomeadamente quanto ao seu enquadramento a nível do Código dos Contratos Públicos, após 

o que, e verificando-se que todo o processo de aquisição está devidamente enquadrado, é 

lançada pelos Serviços Administrativos na Conta-Corrente do respetivo Fornecedor. 

 

3. Aquisições não frequentes, de valor inferior a 5.000,00 euros 

 Grau de risco: “Fraco” 

3.1 - O Responsável da unidade orgânica, subscreve uma “Informação Interna” ou uma 

“Proposta de Despesa”, dirigida ao Conselho de Gerência da Empresa, ou apenas ao 

Presidente do Conselho de Gerência nos termos da delegação de competências deliberada 

pelo Conselho de Gerência, na qual justifica a necessidade de aquisição do bem/serviço. 

Essa informação deve permitir ao Órgão Decisor (Conselho de Gerência ou apenas o seu 

Presidente) averiguar se: 

 A aquisição visa substituir ou reforçar os recursos existentes ou atender a uma nova 

exigência da Empresa; 

 Não existem alternativas, quer através da utilização de recursos próprios, 

nomeadamente existentes noutra unidade orgânica, quer através do reforço das 

capacidades existentes; 

 A configuração e a quantidade dos bens e serviços a adquirir se adequam às 

necessidades da Empresa; 

 A aquisição se insere nas atribuições da Empresa; 

 A mesma está prevista no respetivo Orçamento e Plano de Atividades; 

 É efetuada uma estimativa do custo dos bens/serviços a adquirir, através da 

apresentação dos respetivos orçamentos de consulta a fornecedores do mercado; 

3.2 - Depois de averiguados todos os aspetos acima, o Conselho de Gerência, ou apenas o 

seu Presidente, emite o respetivo “Despacho” favorável, ou não, à respetiva aquisição. 

3.3 – No caso de o Despacho do Conselho de Gerência, ou apenas do seu Presidente, ser 

favorável, os serviços asseguram o cumprimento do disposto nos pontos 2.3 a 2.7 acima 

descritos. 

 

4. Aquisições frequentes, de valor inferior a 5.000,00 euros 

 Grau de risco: “Fraco” 

4.1 – Qualquer funcionário da Entidade, seja ele Professor ou Não Docente, identificando uma 

necessidade, subscreve uma “Requisição de Bens e Serviços”, dirigida ao respetivo Diretor de 

Departamento, na qual justifica a necessidade de aquisição do bem/serviço. 

Essa informação deve permitir ao Órgão Decisor (Diretor de Departamento) averiguar se: 

 A aquisição visa substituir ou reforçar os recursos existentes ou atender a uma nova 

exigência da Empresa; 

 Não existem alternativas, quer através da utilização de recursos próprios, 

nomeadamente existentes noutra unidade orgânica, quer através do reforço das 

capacidades existentes; 

 A configuração e a quantidade dos bens e serviços a adquirir se adequam às 

necessidades da Empresa; 

 A aquisição se insere nas atribuições da Empresa; 

 A mesma está prevista no respetivo Orçamento e Plano de Atividades; 
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 É efetuada uma estimativa do custo dos bens/serviços a adquirir, através da 

apresentação dos respetivos orçamentos de consulta a fornecedores do mercado; 

4.2 - Depois de averiguados todos os aspetos acima, o Diretor de Departamento, emite o 

respetivo “Despacho” favorável, ou não, à respetiva aquisição. 

4.3 – No caso de o Despacho ser favorável, os serviços asseguram o cumprimento do 

disposto nos pontos 2.3 a 2.7 acima descritos. 

 

PARTE III 

Medidas Preventivas dos riscos 

Face à análise dos possíveis riscos de corrupção e infrações conexas, são de implementar as 

seguintes medidas preventivas dos mesmos: 

• Implementação de um Sistema Estruturado de Avaliação das Necessidades da 

Empresa; 

• Mecanismos de Controlo Interno; 

• Aquisições de bens/serviços com base no Código dos Contratos Públicos; 

• Segregação de funções dentro dos vários sectores em articulação sempre com o 

Conselho de Gerência; 

• Controlo efetivo das situações de acumulações de funções públicas com atividades 

privadas; 

• Controlo de conflitos de interesses; 

• Outras que, face aos possíveis riscos, o Conselho de Gerência entenda implementar. 

 

PARTE IV 

Estratégias de aferição da efetividade, utilidade, eficácia e eventual 
correção das medidas propostas 

O presente plano de prevenção, será alvo de acompanhamento por parte do Conselho de 

Gerência da Empresa, em articulação com os Responsáveis das Unidades Orgânicas. 

Prevê-se a elaboração de relatórios de execução do Plano e uma permanente avaliação sobre 

a necessidade de atualização do mesmo, nomeadamente quanto às medidas preventivas e 

estratégias a implementar na Empresa. 

 

Rio Maior, 07 de março de 2014 

O Conselho de Gerência 

João António Lopes Candoso  

Adelino da Costa Bernardes  

Sérgio Mendes Gonçalves  

 
 


