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INTRODUÇÃO 

 

A Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 01 de Julho de 2009, 

publicada no DR, 2ª. Série, nº. 140, de 22 de Julho de 2009, estabelece que “Os órgãos 

dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património 

públicos, seja qual for a sua natureza, devem, … elaborar planos de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas…” 

Estes planos têm como objetivo identificar situações potenciadoras de riscos de 

corrupção e infrações conexas e adotar medidas preventivas e corretivas que 

possibilitem a eliminação dos riscos ou a probabilidade da sua ocorrência. 

Na verdade, subordinada à Constituição e à Lei, toda a atuação administrativa tem 

que obedecer aos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da 

imparcialidade. 

A realização de outros interesses, pessoais ou de terceiros, o tratamento preferencial 

ou o uso de critérios diversos na apreciação de situações idênticas, consubstanciam atos 

ilícitos, alguns dos quais se encontram tipificados como crimes. 

São crimes cometidos no exercício de funções públicas: a corrupção (artigo 372.º a 

374.º Código Penal (CP)), o peculato (artigo 375.º CP), o peculato de uso (artigo 376.º 

CP), a participação económica em negócio (artigo 377.º CP), a concussão (artigo 379.º 

CP), o abuso de poder (artigo 382.º CP) e a violação de segredo por funcionário (artigo 

383.º CP). 

Corrupção» Prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, 

contra o recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, 

para o próprio ou para terceiro. 

Tipos de corrupção: 

 Corrupção ativa» Quem por si ou por interposta pessoa com o seu 

consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário ou a terceiro com 
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conhecimentos daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao 

funcionário não seja devida (artigo 374.º do CP). Por exemplo, quando alguém 

entrega dinheiro em troca de um favor. 

 Corrupção passiva para ato ilícito» O funcionário que por si, ou por 

interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, 

para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não 

patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão contrários aos 

deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação (artigo 

372.º, n.º1, do CP). Quando alguém recebe dinheiro para cumprir ou omitir 

certos atos. 

 Corrupção passiva para ato lícito» O funcionário que por si, ou por interposta 

pessoa com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou 

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

patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão não contrários 

aos deveres do cargo (artigo 372.º, n.º2 do CP). 

Infrações conexas: Outros crimes prejudiciais ao bom funcionamento das 

instituições. Comum a estes crimes é a obtenção de uma vantagem ou compensação não 

devida. 

Elencam-se, entre outros, os seguintes os crimes: 

 Abuso de poder» Comportamento do funcionário 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 (artigo 382.º do 

CP). 

 Peculato» Conduta do 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 (artigo 375.º do CP). 

 Peculato de uso» Conduta do 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 

http://1.bp.blogspot.com/_JoHcGj5Fs9w/TLCASVBwRQI/AAAAAAAACMg/qkRrQneAlsI/s1600/BRASAO-DE-ARMAS-DE-PORTUGAL.png


 

 

 
Tribunal da Relação de Évora 

1973 – 2013 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

 

4 
 

entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem acessíveis em razão das suas 

funções, bem como a conduta daquele funcionário que, sem que especiais 

razões de interesse público o justifiquem, der a dinheiro público destino para 

uso público diferente daquele a que está legalmente afetado (artigo 376.º, n.º1 e 

2 do CP). 

 Participação Económica em Negócio» Comportamento do funcionário 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 

(artigo 377.º do CP). 

 Concussão» Conduta do 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 ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro, 

mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem 

patrimonial que lhe seja devida ou seja superior à devida, nomeadamente 

contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima (artigo 379.º do CP). 

 Tráfico de influência» Comportamento de 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 

(artigo 335.º do CP). 

 Suborno» Pratica um ato de suborno quem 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 (artigo 363.º do CPP). 

 

Subjacente a todas as previsões legais está o princípio segundo o qual não deve 

existir qualquer compensação ou vantagem não devida ou mesmo mera promessa desta, 

em benefício do próprio ou de terceiro, para o assumir de um determinado 

comportamento, seja lícito ou ilícito, através de uma ação ou uma omissão. 
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Deve ter-se em atenção que as infrações penais em destaque podem traduzir-se em 

infrações disciplinares. 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, com entrada em vigor em 1 de agosto de 2014, e que veio 

revogar entre outros, o anterior Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 

Funções Públicas (ED), aprovado pela Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, contém, de 

resto, várias disposições legais relacionadas especificamente com a corrupção e 

respetivas sanções. 

A pena disciplinar de suspensão é suscetível de ser aplicada a trabalhador que 

dispense tratamento de favor a determinada entidade, singular ou coletiva (al. e) do 

artigo 186.º da LTFP) e bem assim que viole, com culpa grave ou dolo, o dever de 

imparcialidade no exercício das funções (al. l) do artigo 186.º da LTFP). 

As penas de demissão e de despedimento são aplicáveis em caso de trabalhador 

que, em resultado da função que exerce, solicite ou aceite, direta ou indiretamente, 

dádivas, gratificações, participações em lucros ou outras vantagens patrimoniais, ainda 

que sem o fim de acelerar ou retardar qualquer serviço ou procedimento (art.º 187º e al. 

j) do n.º 3 do art.º 297º). 

A LTFP também é aplicável quer aos oficiais de justiça, quer aos funcionários de 

justiça, que são disciplinarmente responsáveis nos termos desse regime geral e dos art.ºs 

90.º e seguintes do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo DL n.º 343/99, 

de 26 de agosto, na versão vigente, como o estatui o seu artigo 89.º. 

O procedimento disciplinar é independente do procedimento criminal, tanto que a 

condenação em processo penal não prejudica o exercício da ação disciplinar quando a 

infração penal constitua também infração disciplinar e quando o facto apreciado em 

procedimento disciplinar seja passível de ser considerado infração penal, dá-se 

obrigatoriamente notícia dele ao Ministério Público para promover o procedimento 

criminal, nos termos do artigo 242.º do Código de Processo Penal. (n.º 4 do art.º 179º da 

LTFP). 
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Impõe-se, ainda, salientar que na linha do Código Internacional de Conduta para 

Funcionários Públicos adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 

28/1/1997, e dos Vinte Princípios Orientadores para a Luta Contra a Corrupção 

adotados pelo Conselho da Europa em 6/11/1997, Portugal produziu, no mesmo ano, a 

Carta Ética da Administração Pública, que enuncia 10 princípios éticos da 

Administração Pública os quais, a serem observados, se constituem, eles mesmos, em 

diretivas preventivas de condutas identificáveis com infrações penais ou disciplinares 

conexas com a corrupção, e acompanha o conjunto de regras éticas previstas na 

Constituição da República, no Código Penal, no Estatuto Disciplinar, em legislação 

avulsa e em normas deontológicas. 

São eles: 

► 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 Legalidade 

Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de 

acordo com a lei e o direito. 

► O 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. 

► O 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. 

► O Princípio da Proporcionalidade 

Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o 

indispensável à realização da atividade administrativa. 
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► O 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. 

► O Princípio da Informação e da Qualidade 

Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, 

simples, cortês e rápida. 

► O Princípio da Lealdade 

Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e 

cooperante. 

► O Princípio da Integridade 

Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade 

de carácter. 

► O Princípio da Competência e Responsabilidade 

Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, 

empenhando-se na valorização profissional. 

A prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas passa também pela 

melhoria do sistema de controlo interno dos serviços onde se verifiquem situações 

potenciadoras de risco; pela promoção de uma cultura de responsabilidade e de 

observação estrita de regras éticas e deontológicas e de atuação por forma a reforçar a 

confiança dos cidadãos na integridade, imparcialidade e eficácia dos poderes públicos; 

pela promoção e vinculação de práticas procedimentais conformes com a lei. 

*** 

O Tribunal da Relação de Évora, na elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, à semelhança de outras entidades, seguiu a estrutura 
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sugerida pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, no “Guião”, que, previamente 

elaborou, o qual vem estruturado em quatro partes:  

 - Caracterização dos Serviços do Tribunal da Relação de Évora; 

 - Identificação dos riscos; 

 - Identificação das medidas de prevenção; 

 - Acompanhamento, monitorização e atualização do plano. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS ORGÃOS E SERVIÇOS DO TRIBUNAL DA 

RELAÇÃO DE ÉVORA (TRE) 

 

Nos termos da Lei nº. 62/2014, de 26/08 (Lei da Organização do Sistema 

Judiciário), “os Tribunais da Relação são, em regra, os Tribunais de segunda instância e 

designam-se pelo nome do município em que estão instalados”, sendo o nosso caso em 

concreto – o Tribunal da Relação de Évora.  

O Decreto-Lei nº177/2000, de 9 de Agosto, veio estabelecer o regime jurídico da 

gestão administrativa dos tribunais superiores.  

O Tribunal da Relação de Évora, sendo um órgão de soberania, tem como função 

essencial a administração da justiça. No entanto, tratando-se de um tribunal de segunda 

instância, tem por missão primeira, a função Jurisdicional, pela via do recurso. 

“A prossecução desta função obriga a tarefas de administração e gestão diárias que, no 

caso dos tribunais superiores, podem com proveito ser executadas pelos próprios órgãos 

jurisdicionais. Com a atribuição de autonomia administrativa e financeira, visou-se confiar 

aos próprios tribunais uma participação ativa no exercício da função administrativa, com 

inegáveis vantagens no que respeita à desconcentração de competências do Estado” – DL-

177/2000, de 9/8.  

O diploma prevê ainda “que as despesas dos tribunais superiores referentes ao 

quadro de magistrados e funcionários, as despesas correntes e as de capital sejam 
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suportadas pelo orçamento próprio dos tribunais superiores, financiado pelo Orçamento 

do Estado e pelo Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça.” 

Criou-se, igualmente, o conselho administrativo, constituído pelo presidente do 

tribunal, pelo vice-presidente, pelo secretário de tribunal superior ou administrador, 

consoante o caso, e pelo responsável pelos serviços de apoio administrativo e financeiro 

do tribunal – artº 3º do DL-177/2000, de 9/8.  

Em conformidade com a Lei 62/2013, de 26 de Agosto, os Tribunais da Relação 

funcionam, sob a direção de um presidente, em plenário e por secções – art.º 67º, nº2. 

De acordo com o Decreto-Lei 49/2014, de 27 de Março, as secretarias dos 

Tribunais da Relação compreendem serviços judiciais, compostos por uma unidade 

central, por unidades de processos, serviços do Ministério Público e serviços 

administrativos. 

 

1.2- ESTRUTURA ORGÂNICA 

A Secretaria do Tribunal da Relação de Évora compreende assim, serviços judiciais 

(uma unidade central e três unidades de processos), serviços do Ministério Público (uma 

unidade de apoio) e serviços administrativos (uma secção de apoio à Presidência e por uma 

secção de apoio à Procuradoria-Geral Distrital). 

1.2.1- ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA JUDICIAL 

À unidade central compete: 

a) Efetuar a distribuição dos processos e papéis pelas restantes unidades; 

b) Registar a entrada de papéis respeitantes aos processos e distribuí-los pelas 

unidades de processos a que pertençam; 

c) Contar os papéis avulsos; 

d) Organizar a tabela dos processos para julgamento; 

e) Organizar mapas estatísticos;  

f) Passar certidões 

g) Desempenhar quaisquer outras funções conferidas por lei. 
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  Compete em geral às unidades de processos dos serviços judiciais: 

a) Registar e movimentar os processos; 

b) Apresentar os processos prontos para julgamento; 

c) Passar certidões relativas a processos pendentes; 

d) Preencher verbetes estatísticos relativos aos processos e fornecer elementos 

necessários à elaboração dos respetivos mapas; 

e) Efetuar liquidações e em alguns processos elaborar a conta de custas finais; 

f) Desempenhar quaisquer outras funções conferidas por lei; 

 

1.2.2- ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

À Unidade de Apoio ao Ministério Público compete: 

a) Movimentar os processos, efetuar o respetivo registo e expediente; 

b) Coadjuvar o procurador-geral distrital e os procuradores-gerais adjuntos na 

movimentação dos processos a cargo das unidades, designadamente no controlo de 

prazos e elaboração de pareceres, alegações e contra-alegações; 

c) Preparar, tratar e organizar os elementos necessários à elaboração do relatório 

anual; 

d) Passar certidões, cópias e extratos; 

e) Registar e tratar a informação criminal ou de outra natureza; 

f) Desempenhar quaisquer outras funções conferidas por lei. 

 

1.2.3- ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

      Os Serviços Administrativos são compostos por uma secção de apoio à Presidência 

do Tribunal, na qual se incluem os serviços de contabilidade e por uma secção de 

apoio à Procuradoria-Geral Distrital, aos quais em geral compete:  

a) Elaborar os termos de aceitação e posse e declarações de início de funções; 

b) Processar as folhas de vencimento e outros abonos, dos magistrados e 

funcionários do Tribunal da Relação de Évora; 
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c) Processar as folhas de vencimento dos magistrados da 1ª. Instância, cujos 

elementos são comunicados à DGAJ, para pagamento; 

d) Preparar o orçamento e as contas do Tribunal em colaboração com a secretária 

de tribunal superior; 

e) Acompanhar a execução orçamental, propondo as alterações necessárias; 

f) Executar os procedimentos de gestão financeira, organizar a respetiva 

contabilidade e ocupar-se do correspondente expediente; 

g) Velar pela guarda e conservação das instalações e das viaturas do Tribunal; 

h) Executar o expediente que não seja da competência dos serviços judiciais ou 

dos serviços do Ministério Público; 

i) Organizar a Biblioteca; 

j) Organizar o Arquivo e os respetivos índices; 

k) Executar as tarefas inerentes à receção, distribuição, expedição e arquivo de 

correspondência e outros documentos; 

l) Desempenhar quaisquer outras funções conferidas por lei. 

 

1.3- Gabinete de Apoio à Presidência 

No Tribunal da Relação de Évora existe o Gabinete de Apoio à Presidência (GAP), o 

qual foi criado em 06/09/2012, conforme se alcança no Despacho nº28/2012, exarado pelo 

Exmo. Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Évora. Este GAP, tem como objetivo 

principal as funções de natureza administrativa (gestão de recursos humanos – quadros 

administrativos -, questões de natureza orçamental, gestão das compras e manutenção das 

instalações do Tribunal). 
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2.ª SECÇÃO 

CÍVEL / SOCIAL 
1.ª e 2.ª SUB-SECÇÃO 

CRIME 

ESCRIVÃO DE 
DIREITO 

(1) 

ESCRIVÃO DE 
DIREITO 

(1) 

ESCRIVÃO DE 
DIREITO 

(1) 

ESCRIVÃES 
ADJUNTOS 

(0) 

ESCRIVÃES 
ADJUNTOS 

(0) 

ESCRIVÃES 
ADJUNTOS 

(2) 

ESCRIVÃES 
AUXILIARES 

(2) 

ESCRIVÃES 
AUXILIARES 

(2) 

ESCRIVÃES 
AUXILIARES 

(3) 

ASSISTENTE 
TÉCNICO 

(1) 

TÉCNICO DE 
JUSTIÇA ADJUNTO 

(2) 
-1 AFETA À UNIDADE 
DE APOIO AO M.P. 
-1 SECRETÁRIA 
PESSOAL - P.G.D. 

SECRETÁRIO DE 
JUSTIÇA 

PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DA RELAÇÃO 

DE ÉVORA 

SECRETARIA DO 
TRIBUNAL DA 

RELAÇÃO DE ÉVORA 

TÉCNICO DE 
JUSTIÇA AUXILIAR 

(1) 
AFETA À UNIDADE 
DE APOIO AO M.P. 

 

JUÍZES 

DESEMBARGADORES 

TÉCNICO SUPERIOR 

(1) 

SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

SECÇÃO DE APOIO À 
PRESIDÊNCIA 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

(6) 

SECÇÃO DE APOIO À 

P.G.D. 

COORDENADOR 
TÉCNICO 

(1) 
AFETA À SECÇÃO 
DE APOIO À P.G.D. 

ASSISTENTE 
TÉCNICO 

 (1) 
AFETA À SECÇÃO 
DE APOIO À P.G.D. 

 

SERVIÇOS 

JUDICIAIS 

ASSISTENTES 
TÉCNICOS 

(3) 

ESCRIVÃO AUXILIAR 

(2) 

SECÇÃO 

CENTRAL 

ASSISTENTES 
OPERACIONAIS 

 (1) 
AFETO À SECÇÃO 
DE APOIO À P.G.D. 

 

GABINETE DE APOIO 

AO PRESIDENTE 
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PROCURADOR-GERAL 

DISTRITAL DE ÉVORA 

PROCURADORES-GERAIS 

ADJUNTOS 

SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

DE APOIO À P.G.D. 

ASSISTENTE 
OPERACIONAL 

(1) 
 

ASSISTENTE 
TÉCNICO 

(1) 

TÉCNICO DE 
JUSTIÇA ADJUNTO 

 
- SECRETÁRIA 
PESSOAL – P.G.D. 

SERVIÇOS DO M.P. 
 

- UNIDADE DE APOIO 

AO M.P. 

COORDENADOR 
TÉCNICO 

(1) 

TÉCNICO DE 
JUSTIÇA ADJUNTO 

(1) 

TÉCNICO DE 
JUSTIÇA AUXILIAR 

(1) 
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1.5- RESPONSÁVEIS PELO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA: 

 

Presidente do Tribunal da Relação de 

Évora 

Juiz Desembargador Joaquim António 

Chambel Mourisco 

Vice-Presidente do Tribunal da Relação 

de Évora 

Juiz Desembargador António Manuel 

Ribeiro Cardoso 

Secretária de Justiça, em regime de 

substituição 

Licenciada Zulmira Maria dos Santos 

Abadia Caeiro Figueiredo 

Técnica Superior 
Licenciada Maria Manuela Tira Picos Neves 

Bilou 

 

 

  1.5.1- RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 

  

Procurador-Geral Distrital de Évora 
Procurador-Geral-Adjunto Alcides Manuel 

Rodrigues 
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1.6- RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

1.6.1- O Tribunal da Relação de Évora dispõe dos seguintes recursos humanos: 

RECURSOS HUMANOS 
EXISTENTES EM 

31/10/2015 

Juízes Desembargadores 45 

Juízes Auxiliares 3 

Procuradores-Gerais Adjuntos 12 

Procuradores da República 
1
 2 

Secretária de Tribunal Superior 0 

Secretário de Justiça 
2
 1 

Escrivães de Direito 
3
 3 

Escrivães Adjuntos 2 

Escrivães Auxiliares 9 

Técnicos de Justiça Adjuntos 
4
 2 

Técnicos de Justiça Auxiliares 1 

Técnicos Superiores 1 

Coordenadores Técnicos 1 

Assistentes Técnicos 5 

Assistentes Operacionais 7 

 

                                                           
1
 - Destacados, cf. Deliberação do CSMP – art.º 58º., nº3 do Estatuto do Mº Pº. 

2
 - Em regime de substituição 

3
 - 1 em regime de substituição 

4
 - 1 em comissão de serviço, a exercer funções de Secretária Pessoal - PGD 
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1.6.2- O Tribunal da Relação de Évora, tal como acima já se referiu foi dotado de 

autonomia administrativa, pelo Decreto-Lei – 177/2000, de 9 de Agosto.  

Os recursos financeiros para suportar as despesas inerentes ao quadro de pessoal 

(magistrados e funcionários) que lhe estão afetos, bem como as demais despesas (correntes 

e de capital) necessárias ao exercício das suas competências, provêm do Orçamento de 

Estado, dos cofres geridos pelo Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça 

(atualmente designado IGFEJ – Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, 

IP), e de Receitas Próprias (o saldo de gerência do ano anterior, o produto de multas 

processuais, o produto da venda de publicações editadas e ainda quaisquer outras que lhes 

sejam atribuídas por lei, contrato ou outro título), tal como dispõe o art.º 2º, do DL-

177/2000, de 9 de Agosto. 

O Orçamento de 2014 mostra a seguinte repartição da despesa: 

 

 Orçamento Estrutura da despesa 

Despesas com Pessoal 6.187.657,00€ 89,17% 

Aquisição de Bens e Serviços (renda 

edifício TRE, segurança, limpeza, 

correio) 

   730.930,00€ 10,53% 

Despesa de Capital      20.500,00€  0,30% 

 

Das despesas com aquisição de bens e serviços, cerca de 7,71%, correspondem a 

despesas com deslocações resultantes da utilização gratuita de transportes públicos 

terrestres e aéreos, por parte de Magistrados e Funcionários Judiciais, nos termos dos 

respetivos estatutos (Estatuto dos Magistrados Judiciais - DL-342/1988, de 28/Setembro; 

Estatuto dos Magistrados do Ministério Público – Lei 47/1986, de 15/Outubro; e Estatuto 

dos Funcionários de Justiça - DL-343/99, de 26/Agosto); cerca da 58,60% correspondem a 

despesas resultantes do pagamento da renda do edifício onde se encontra instalado o TRE; 
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cerca de 9,87%, a despesas com comunicações (correios); cerca de 2,38%, a despesas 

referentes a aquisição de serviços de limpeza e higiene assegurados por empresas da 

especialidade; e cerca de 12,95% a despesas referentes a aquisição de serviços de 

vigilância e segurança, assegurados por empresas da especialidade. 

As aquisições mais significativas são efetuadas através de procedimentos 

centralizados, realizados pela Unidade de Compras do Ministério da Justiça (ao abrigo dos 

acordos quadro celebrados pela Agência Nacional de Compras Públicas), havendo uma 

tendência crescente da utilização destas formas de concretização das aquisições. 

 

1.7- INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

O serviço de apoio (GAP) e a Secretaria Judicial desenvolvem a sua atividade no 

quadro legal que disciplina os serviços administrativos do Estado, baseando-se a sua 

atuação nos exercícios anuais com base nos seguintes instrumentos de gestão: 

- Orçamento 

- Análise estatística (Processual) 

- Mapa de Pessoal 

- Regulamentos Internos  

- Despachos 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 

CONEXAS E MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 

 

2.1- CONCEITO DE RISCO (DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS) 

Por “risco” ter-se-á o acontecimento, situação ou circunstância suscetível de gerar 

corrupção ou uma infração conexa, como consagrado na Deliberação do CPC, de 4 de 

março de 2009. 

“Gerir” um risco visa o objetivo de defender e proteger cada interveniente num 

procedimento, e, desse modo, a salvaguarda do interesse coletivo. 

Os riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas configuram 

factos que envolvem potenciais desvios no desenvolvimento da atividade de uma entidade 

organizacional. 

2.2- METODOLOGIA DE ANÁLISE DO RISCO 

A gestão dos riscos faz-se com base: 

 Na identificação e definição dos riscos – onde se procede ao reconhecimento e 

à classificação de factos, cuja probabilidade de ocorrência e gravidade de 

consequências configurem riscos de gestão incluindo riscos de corrupção e de 

natureza similar; 

 Na análise do risco – em que para classificar segundo critérios de 

probabilidade e de gravidade na ocorrência, estabelecem-se conjuntos de 

critérios, medidas e ações, distribuindo-se por tipos, consoante as 

consequências sejam estratégicas ou operacionais; e, 

  Na avaliação e graduação do risco – em que a cada risco identificado, deve 

ser atribuída uma graduação fundada na avaliação da probabilidade de 

ocorrência, divididas por tipos, consoante as consequências sejam estratégicas 

ou operacionais. 
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2.3- DEFINIÇÃO DO GRAU DE RISCO 

O risco associado às diferentes situações identificadas pode ser graduado em função de 

duas variáveis:  

 A probabilidade da ocorrência das situações que comportam o risco; e,  

 O impacto estimado das infrações que pode suscitar.  

 

Assim, serão de estabelecer as seguintes classificações:  

A – Probabilidade de ocorrência:  

 Alta: O risco decorre de um processo corrente e frequente da organização.  

 Média: O risco está associado a um processo esporádico da organização que se admite 

que venha a ocorrer ao longo do ano.  

 Baixa: O risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias 

excecionais  

B – Impacto previsível:  

 Alto: Da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros 

significativos para o Estado e a violação grave dos princípios associados ao interesse 

público, lesando a credibilidade do organismo e do próprio Estado.  

 Médio: A situação de risco pode comportar prejuízos financeiros para o Estado e 

perturbar o normal funcionamento do organismo.  

 Baixo: A situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos 

financeiros ao Estado, não sendo as infrações suscetíveis de ser praticadas causadoras 

de danos relevantes na imagem e operacionalidade da instituição.  

 

Da conjugação das duas variáveis apresentadas resultam cinco níveis de risco 

evidenciados no quadro seguinte: 
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GRAU DE RISCO (GR) 
Probabilidade de ocorrência (PO) 

Alta (A) Média (M) Baixa (B) 

Impacto 

Previsível 

(IP) 

Alto Muito elevado Elevado Médio 

Médio Elevado Médio Baixo 

Baixo Médio Baixo Muito Baixo 

 

 

2.4- ÁREAS DE RISCO 

No Tribunal da Relação de Évora, identificaram-se as seguintes áreas com 

probabilidade de risco: 

 - Secretaria Judicial 

 - Serviços Administrativos e Financeiros 

- Serviços Administrativos - Secção de Apoio ao Ministério Público (Serviço 

de Apostilas)  

 - Unidade de Apoio ao Ministério Público – Secção de Processos 

2.4.1- Secretaria Judicial 

Muito embora a área da Secretaria Judicial tenha sido identificada com probabilidade 

de risco, a existir, poderemos classificá-lo de probabilidade baixa, uma vez que até à 

presente data não foram detetadas quaisquer infrações, e que a ter existido, o seu impacto 

também terá sido baixo, pois que não terá tido reflexos na imagem e na operacionalidade 

desta instituição.   

2.4.2- Serviços Administrativos e Financeiros 

O Conselho de Prevenção da Corrupção, considera como atividades de risco agravado, 

as que abrangem aquisições de bens e serviços, empreitadas de obras públicas e concessões 

sem concurso, as permutas de imóveis do Estado com imóveis particulares, as decisões de 

ordenamento e gestão territorial, bem como quaisquer outras suscetíveis de propiciar 
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informação privilegiada para aquisições pelos agentes que delas participem ou seus 

familiares – nº2, art.º 7º, da Lei nº54/2008, de 04/09. 

Previamente a esta questão importa referir que no TRE, na área da contratação pública, 

tal como já atrás referimos, as aquisições mais significativas, são efetuadas através de 

procedimentos centralizados, realizados pela Unidade de Compras do Ministério da Justiça 

(ao abrigo dos acordos quadro celebrados pela Agência Nacional de Compras Públicas), 

havendo uma tendência crescente da utilização destas formas de concretização.  

No entanto, será esta a área que, certamente apresentará maior suscetibilidade da 

existência de situações violadoras dos princípios da prossecução do interesse público, da 

igualdade de tratamento, da proporcionalidade, da transparência, da justiça, da 

imparcialidade, da boa-fé e da boa administração, já que as restantes áreas de atividade de 

riscos atrás referidas, não têm expressão neste Tribunal. 

2.4.3- Serviços Administrativos - Secção de Apoio ao Ministério Público (Serviço 

de Apostilas)  

A Convenção da Haia de 5 de Outubro de 1961, relativa à supressão da exigência da 

legalização dos atos públicos estrangeiros, consagrou a apostila como a única formalidade 

que pode ser exigida para atestar a veracidade da assinatura, a qualidade em que o 

signatário do ato atuou, bem como a autenticidade do selo ou do carimbo, que constem dos 

atos públicos lavrados no território de um Estado contratante e que devam ser apresentados 

no território de outro Estado contratante.  

Nos termos da referida Convenção, são legalizados por meio de apostila, para 

produzirem efeitos noutro Estado contratante, os documentos emitidos pelos ministérios, 

pelos tribunais, pelas conservatórias dos registos e pelos cartórios notariais, pelas 

universidades, institutos e escolas públicas, pelas câmaras municipais e juntas de freguesia, 

sendo ainda a apostila aplicada a documentos emitidos pelos estabelecimentos de ensino 

privados, após cumprimento das formalidades de autenticação destes documentos pelos 

competentes departamentos governamentais. 
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A emissão e a verificação da apostila assumem, materialmente, a natureza de atos de 

reconhecimento da veracidade da assinatura e da qualidade em que o signatário do ato 

atuou. Ora, este tipo de atos é geralmente tributado em função da sua natureza, da 

complexidade e do valor da utilidade económico-social.  

A competência para a emissão ou verificação das apostilas compete ao Procurador-

Geral da República, com possibilidade de delegação nos procuradores-gerais distritais, 

entre outros (cf. art.º 2.º do Dl 86/2009, de 3 de Abril). 

O Regulamento do Serviço de Apostila foi aprovado por despacho n.º18897/2009, de 

15 de Julho de 2009, do então Procurador-Geral da República, onde se determina que o 

apoio administrativo ao serviço de apostila é assegurado nas Procuradorias-Gerais 

Distritais (Porto, Coimbra e Évora), pela Secção de Apoio ao Ministério Público ou por 

funcionário designado para o efeito – art.º 4.º, n.º1, al. a) e 5.º, al. b). 

As apostilas são numeradas por ordem sequencial, iniciada em 1 de Janeiro e 

encerrada em 31 de Dezembro de cada ano civil. A numeração é atribuída autonomamente 

por cada autoridade competente – cf. art.º 11.º, n.º1 e 2 do referido Regulamento. 

Pela emissão da apostila e pela consulta ao registo de apostila já emitida é cobrada a 

importância correspondente a um décimo da unidade de Conta (UC). 

O pagamento da apostila pode ser feito em numerário, através da emissão de cheque 

endossado à PGR, por vale de correio e depósito bancário. 

As importâncias cobradas pela emissão e verificação de apostilas constituem receita 

dos serviços de apoio técnico e administrativo da Procuradoria-Geral da República – cf. 

artigo 27.º, n.º2, al. a) do Decreto-Lei n.º 333/99, de 20 de Agosto, na redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2009, de 3 de Abril.  

Pese embora esta área tenha sido identificada com probabilidade de risco, estamos em 

condições de afirmar que, a existir, a probabilidade de ocorrência será baixa, atendendo à 

forma como foi concebida a aplicação informática de apoio à emissão da apostila, a qual 

não permite falhas. No final do dia, o número de emissão de apostilas tem que conferir 
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com as importâncias pagas, importâncias estas que, diariamente são comunicadas à 

Procuradoria-Geral da República. 

2.4.4- Unidade de Apoio ao Ministério Público – Secção de Processos 

Apesar de referenciarmos esta área com probabilidade de risco, também aqui a 

poderemos classificar como probabilidade de ocorrência baixa, uma vez que não se tem 

conhecimento de qualquer infração, pois que a ter existido, não teve qualquer impacto na 

imagem e operacionalidade deste Instituição. 

*** 

Uma vez que as situações de risco que podem ser encontradas na área da contratação 

pública são comuns às diversas entidades que a ela têm de recorrer, adotou-se aqui também 

a tabela da Inspeção-Geral de Finanças, que elenca as situações potenciadoras de risco, 

bem como as medidas de prevenção: 

 

Situação potenciadora de risco 

 

Medida de prevenção 

 

1. Fase pré‐contratual 

1.1. Avaliação das necessidades 

As necessidades de contratação não se 

encontrarem devidamente justificadas 

 

A necessidade de contratar deverá ser 

claramente justificada através de um 

relatório, indicando se é para substituição ou 

reforço dos recursos existentes ou se é para 

atender a uma nova exigência 

Não ser verificada a existência de soluções 

internas como alternativa interna à 

contratação 

 

Deve ser verificada e indicada a 
inexistência de soluções alternativas 
dentro da organização, ou o reforço das 
capacidades existentes através do 
aumento da eficiência 

As quantidades requeridas serem 

desadequadas ou desnecessárias 

A proposta de aquisição deverá sustentar 

porque é que as quantidades propostas para 

contratar são realmente as mais adequadas às 

necessidades. 

Indicação imediata do fornecedor com quem 

se pretende contratar 

Quem avalia as necessidades e propõe a 

contratação não deverá indicar qualquer 

fornecedor. 
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Não apresentação de estudos e pareceres 

técnicos 

A informação da necessidade de contratar 

deverá ser acompanhada dos respetivos 

estudos técnicos. 

1.2. Planeamento e orçamentação 

 

Estimativa incorreta dos custos Deverá ser fornecida uma estimativa correta 

de custos, verificada a disponibilidade 

orçamental e proposta a sua aprovação 

atempadamente. 

Não previsão de prazos razoáveis para a 

execução 

 

Preparar uma estimativa realista dos prazos 

de execução, os quais, havendo variações, 

podem ter impacto nos custos. 

Não previsão de todas as fases e possíveis 

vicissitudes do procedimento 

Preparar cuidadosamente todas as fases do 

procedimento e identificar os funcionários 

que irão intervir em cada fase. 

Falta de independência dos técnicos 

envolvidos no procedimento 

Verificar a independência dos funcionários 

intervenientes e os eventuais conflitos de 

interesses. 

Não existência de segregação de funções nas 

diversas fases do procedimento 

 

Assegurar que existe segregação de funções, 

isto é, o funcionário que intervém numa fase 

não deve participar na fase seguinte. 

1.3. Definição de especificações 

 

Falta de definição prévia das características e 

das especificações do produto a contratar 

 

Todas as características do objeto da 

contratação deverão ser claramente definidas 

e explicitadas antes do procedimento, sem 

haver a intervenção de qualquer possível 

fornecedor. 

Falta de verificação sobre a existência de 

oferta do produto no mercado e comparação 

dos preços entre fornecedores. 

Deve haver uma análise do mercado com 

vista a determinar a oferta que existe bem 

como os diversos preços disponíveis para o 

objeto da contratação ou similar. 

Não ser dada relevância às normas de 

certificação do produto, nem às regras de 

segurança e manutenção. 

Deverá ser definido que o objeto da 

contratação necessita de certificação, bem 

como de regras de segurança e de 

manutenção. 

As especificações do produto estão dirigidas 

a determinado fornecedor. 

Deverá ser evitada qualquer tipo de 

especificação que favoreça um determinado 

produto ou serviço, designadamente no que 

se refere a marcas ou denominações 
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comerciais. 

Não serem identificadas todas as 

componentes necessárias à funcionalidade do 

produto, o que faz baixar artificialmente o 

valor da proposta. 

Deverão ser previstas exaustivamente todas 

as componentes da contratação de forma a 

evitar futuros ajustes por negociação, sem 

qualquer concorrência. 

1.4. Escolha dos procedimentos 

 

 

Não se encontrar justificada a escolha do 

procedimento adotado. 

A escolha do procedimento deverá ser 

justificada, principalmente quando se optam 

por procedimentos não concorrenciais. 

Faltar a fundamentação para a escolha do 

procedimento de ajuste direto. 

Em fundamentada junto do dirigente 

máximo atualização do ajuste direto, tanto 

em termos de legalidade como de benefício 

para a entidade. 

Repartição da contratação e do respetivo 

valor para evitar concurso público 

 

O total da contratação deverá ser posta a 

concurso. A divisão é propícia a práticas não 

concorrenciais e suscetíveis de maiores 

riscos de corrupção. 

O convite à apresentação de propostas ser 

formulado a empresas do mesmo grupo 

Analisar as concorrentes, de forma a evitar a 

existência de propostas fictícias. 

Os esclarecimentos prestados não serem 

divulgados por todos os concorrentes. 

Todos os pedidos de esclarecimentos 

deverão ser disponibilizados aos 

concorrentes e as respostas partilhadas por 

todos, respeitando os princípios da igualdade 

e da transparência. 

2. Adjudicação do contrato 

 

 

Não serem antecipadamente divulgados os 

critérios e subcritérios de adjudicação. 

Todos os critérios e subcritérios para 

avaliação das propostas deverão ser 

antecipadamente divulgados. 

Não ser efetuada uma análise clara de todos 

os critérios e subcritérios no relatório de 

avaliação. 

O relatório de avaliação das propostas deverá 

conter de forma clara a análise realizada em 

cada critério e subcritério. 

Não se encontrarem claramente identificados 

no relatório de avaliação os pontos fortes e 

fracos de cada concorrente. 

O relatório de avaliação das propostas deverá 

conter obrigatoriamente os pontos fortes e 

fracos de cada proposta e concorrente. 

A minuta dos contrato ser formulada em 

desconformidade com o conteúdo da 

proposta vencedora. 

 

A minuta do contrato deverá refletir o 

conteúdo da proposta vencedora, não 

podendo incluir prestações que não foram 

colocadas no objeto da contratação. 
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3. Execução do contrato 

 

 

Não serem estabelecidas limitações a 

modificações do contrato nem regras à 

execução de trabalhos a mais. 

 

O contrato deverá ser definitivo. Só por 

razões muito excecionais poderão surgir 

adendas ou modificações, bem como a 

previsão dos trabalhos a mais ou 

complementares. 

Não serem fixadas penalidades para o não 

cumprimento ou para o cumprimento 

defeituoso. 

O contrato deverá conter cláusulas sobre 

penalidades para o não cumprimento, 

cumprimento defeituoso ou atrasos na 

execução. 

Não se encontrar previsto o 

acompanhamento da obra/serviço ou 

fornecimento do produto pelo controlo 

interno. 

O organismo deverá possuir um contrato 

interno eficaz com possibilidade de 

acompanhar toda a execução e de verificação 

das eventuais anomalias, devendo elaborar 

relatórios periódicos. 

Pagamentos efetuados sem autos de medição 

ou a verificação do serviço prestado, de 

acordo com as condições contratadas. 

Todos os pagamentos deverão ser efetuados 

mediante a apresentação dos autos de 

medição ou de execução, certificados e 

aprovados pelos órgãos competentes. 

Aceitação sem reservas da obra, produto ou 

serviço. 

A aceitação da obra, produto ou serviço 

deverá ser sempre provisória e condicionada 

à análise da sua funcionalidade. 

 

 

3.  IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

No quadro seguinte são apresentadas as medidas de prevenção a adotar para os 

diversos serviços de apoio ao TRE: 
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QUADRO 1 – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Tribunal da Relação de Évora 

Atividade Identificação dos Riscos 
PO 

 

IP 

 

GR 

 
Medidas de Prevenção 

Serviços Administrativos do Ministério 

Público 

(Serviço de Apostilas) 

Risco de cobrança de valores indevidos 

pelas apostilas. 
1 1 1 

Publicitar em local acessível o custo da respetiva apostila, bem como 

na página informática do TRE. 

Serviços Administrativos e Financeiros 

(Aquisições por ajuste direto) 

Nas aquisições realizadas por ajuste 

direto, ao abrigo da alínea a) do art.º 20° 

do CCP, em alguns casos é apenas 

convidada uma entidade, situação 

prevista no art.º 112° do CCP 

2 1 3 

- Sem prejuízo de não constituir uma obrigatoriedade legal, 

estabelecer que sejam dirigidos convites a mais de uma entidade, 

sempre que o mercado o permita, nos procedimentos de ajuste direto 

ao abrigo da alínea a) do art.º 20º do CCP; 

- Submissão sempre a despacho prévio da proposta de adjudicação ao 

Presidente do TRE. 

 

Serviços Administrativos e Financeiros 

(Procedimentos de Aquisição de 

bens/serviços) 

 

 

Risco de deficiente gestão dos processos 

de aquisição de bens/serviços 

 

2 2 3 

- Segregação de funções e responsabilidade de funções; 

- Separação entre as funções de instrução de processos de aquisição e 

de receção dos bens/serviços.  

Secretaria Judicial 

(Apoio à realização sessões no TRE) 

Risco de não cumprimento das 

diligências necessárias à realização das 

sessões do Tribunal 

1 2 1 
Acompanhamento pelos responsáveis das secções, de modo a garantir 

que os processos sejam apresentados prontos para julgamento. 

Unidade de apoio ao Ministério Público 

(Tramitação dos inquéritos e o segredo 

de justiça) 

Risco de violação do segredo de justiça 1 3 1 

- Política de acessos/ permissões às aplicações informáticas de acordo 

com as funções desempenhadas; 

- Submissão a despacho prévio dos pedidos de acesso aos inquéritos. 

Escala de Risco: 
PO – Probabilidade de Ocorrência: 1 – Baixa; 2 – Média; 3 – Alta. 

IP – Impacto Previsível: 1 – Baixo; 2 – Médio; 3 – Alto. 
GR – Grau de Risco: 1 – Muito Baixo; 2 – Baixo; 3 Médio; 4 – Elevado; 5 – Muito Elevado 
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4. ACOMPANHAMENTO, MONITORIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO 

O acompanhamento e aplicação das medidas referidas no presente plano, deve ser da 

responsabilidade dos responsáveis pelos diversos departamentos dos serviços, que deverão 

providenciar para que sejam cumpridas, os quais deverão também, comunicar qualquer 

ocorrência de risco, quando verificada. 

Em conformidade com a al. d), do nº1, da Recomendação nº. 1/2009 – Recomendação 

do CPC, de 1 de Julho de 2009 sobre planos de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas, anualmente, deverá ser elaborado um relatório sobre a execução do plano pelos 

membros que constituem a Comissão que foi designada para a elaboração do presente 

plano - cf. ANEXO 1 (Despacho nº8/2015, de 14/01/2015), sobre a aplicação das medidas 

identificadas e, caso se mostre necessário, propor as atualizações que julgarem pertinentes. 

Este relatório deverá ser apresentado ao Presidente do TRE, que poderá recomendar a 

atualização do Plano, sempre que julgar que tal se revela necessário. 

 

Évora, Tribunal da Relação, 2 de Novembro de 2015 
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ANEXO 1 
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