
RECOMENDACAO ~.o 112010, DE 7 DE ABRIL 

Objecto: 	 PUBLICI DADE DOS PLANOS DE PREVENCAO DE RISCOS DE CORRUPCAO E 
INFRACCOES CONEXAS 

1. Em 1 de Julho de 2009, 0 Conselho de Preven9ao da CorruP9ao (CPC) aprovou a 

Recomendagao relativa a elaboragao e aplicagao de PLANOS DE PREVENCAO DE RISCOS DE 

CORRUPCAO E INFRACCOES CONEXAS, publicada no Diario da Republica, II Serie, n.D 140, 

de 22 de Julho de 2009. 

2. A referida Recomendagao dirigiu-se aos Orgaos dirigentes maximos das entidades gestoras 

de dinheiros, valores ou patrim6nio publicos, seja qual for a sua natureza, administrativa ou 

empresarial, de direito publico ou de direito privado. 

3.0 prazo inicialmente previsto para acolhimento desta Recomenda9ao (final de Outubro) foi 

posteriormente prorrogado ate 31 de Dezembro de 2009. 

4. Ate a presente data, foram recebidos mais de 700 Pianos, os quais estao a ser objecto de 

analise por parte do Conselho. 

5. 0 Conselho de Preven9ao da CorruP9ao tomou entretanto conhecimento de que os 6rgaos 

de controlo interno e externo das entidades que compoem 0 Sector Publico inclufram nas 

suas acgoes 0 acompanhamento da aplicagao efectiva dos Pianos de Prevengao de Riscos. 

6. Nesta fase intercalar, importa dar novo passo no sentido de tornar mais transparente 0 

acolhimento e aplica9ao dos pianos ja elaborados, reiterando-se simultaneamente a 

necessidade de as entidades que ainda nao cumpriram a Recomenda9ao 0 fazerem com a 

maior brevidade possivel ou apresentarem ao CPC as razoes do nao acolhimento. 
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Nestes termos, 0 Conse/ho de Prevem;80 da Corrupr;80, em reuniao de 7 de Abril de 2010, 

aprova, em complemento da Recomendacao de 1 de Julho de 2009, a seguinte 

RECOMENDAC;Ao 

I. 	 Os orgaos dirigentes maximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimonio 

publicos, seja qual for a sua natureza, administrativa ou empresarial, de direito publico ou de 

direito privado, devem publicitar no sftio da respectiva entidade na INTERNET 0 PLANO DE 

PREVENCAo DE RISCOS DE CORRUPCAo E INFRACCOES CONEXAS. 

II. As entidades que estao em atraso na elaboracao dos pianos respectivos devem, no prazo de 

30 dias a contar da publicacao desta Recomendacao no Diario da Republica, indicar ao 

Conse/ho de Prevenr;8o da Corrupr;80 a data da sua previsfvel aprovacao ou, se for caso 

disso, justificar as razoes do seu nao acolhimento. 

Publique-se no Diario da Republica. 

Lisboa, 7 de Abril de 2010 
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Guilherme d'Oliveira Martins 
(Conselheiro Presidente do TC e do CPC) 
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// Jose F.F. Tavares 
i (Dlrector-Geral do TC/Secretario-Geral do c? 

Jose Maria Teixeira Leite Martins 
(lnspector-Geral de Finangas) 
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Feliciano Martins 

(Inspector-Geral das Obras Publicas, Transportes e Comunicac6es) 


Orlando dos Santos Nascime 0 

(Inspector-Geral da Administracao Local) 

Alberto Esteves Remedio 
(Procurador-Geral Adjunto) 
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Joao Loft Barreto 

(Advogado) 
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v Jose da Silva Lopes 

(Economista) 
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