Portuguese

INDEPENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION

SUBORNO = CRIME
BRIBERY = CRIME

SERVING THE NSW COMMUNITY

O QUE É O SUBORNO?
Em Nova Gales do Sul (New South Wales) é ilegal oferecer dinheiro ou valores a funcionários do governo para se
obterem vantagens ou favores. Chama-se a isto suborno e é uma forma de corrupção.
O SUBORNO é um crime e a pessoa que o comete pode ser acusada pela polícia.
Se uma pessoa subornar um funcionário do governo, isso é considerado um crime. Se um funcionário do governo
pedir ou tentar obter suborno ou se aceitar o suborno que a pessoa lhe oferece, também está a cometer um
crime.
O SUBORNO tem uma sanção penal máxima de 7 anos de prisão.

QUEM É CONSIDERADO FUNCIONÁRIO DO GOVERNO?
Um funcionário do governo é uma pessoa empregada por uma organização do serviço público de NSW.
Os funcionários do governo executam trabalhos, tais como:

• Fornecimento de serviços: por ex.: habitação e hospitais;
• Emissão de licenças: por ex.: cartas de condução/carteiras de motorista e autorizações para negócios;
• Inspecção e regulamentação de negócios: por ex.: verificação das condições dos alimentos nas lojas segundo
as normas de saúde, verificação de pesos e medidas em lojas,

• Emissão de licenças: por ex.: licenças para poder construir e para a construção propriamente dita.

EXEMPLOS DE SUBORNO
EXEMPLOS DE OFERTAS DE SUBORNO POR PARTE DO PÚBLICO

• Se uma pessoa oferecer dinheiro ou valores a um funcionário do governo para garantir que ele escolhe a sua
companhia para fornecimento de material de escritório,

• Se uma pessoa oferecer $100 aos inspectores para que ignorem as regulamentações do serviço de saúde,
• Se uma pessoa oferecer umas férias ao urbanista ou ao vereador do governo local, para garantir que a sua
licença para construção é aprovada,

• Se uma pessoa oferecer $50 para obter uma carta de condução/carteira de motorista,
• Se uma pessoa oferecer dinheiro ou valores para passar à frente numa lista de espera para obter certos
serviços, tais como uma operação cirúrgica ou uma casa.

EXEMPLOS DE FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO TENTANDO OBTER SUBORNO

• se um fiscal de obras lhe pedir dinheiro para aprovar uma construção,
• se um inspector do serviço de saúde requerer uma refeição ou uma bebida gratuitas, para passar a inspecção
de um restaurante,

• se um funcionário do governo lhe pedir dinheiro para colocar o seu nome mais acima numa lista de espera,
• se um guarda municipal lhe pedir dinheiro ou favores para não o multar por uma transgressão.
Em todos estes exemplos, a pessoa que oferece ou aquela que tenta obter um suborno está a cometer um crime.

COMO É QUE EU SEI SE ALGUÉM ESTÁ A TENTAR OBTER
SUBORNO?
Normalmente, uma pessoa que está a tentar obter suborno oferece-lhe vantagens ou tratamentos especiais. O
dinheiro do suborno não vai para a organização governamental; vai sim é para o bolso do funcionário do governo.
A melhor maneira de saber se alguém está a tentar obter suborno, é quando não lhe é entregue um recibo pelo
serviço prestado.
Um recibo é uma prova oficial em papel, que deve conter o nome da organização que recebeu o dinheiro, a data
em que o pagamento foi efectuado e a quantia paga.
Um recibo demonstra que uma pessoa está a pagar a quantia correcta e que a
outra pessoa não está a tirar dinheiro para si própria. Assim, quando lidar com
um departamento do governo, deve sempre pedir e obter um recibo como prova
de pagamento.
Se não tem a certeza da quantia que deve pagar, peça para ver a tabela de taxas
e preços.
Quando um funcionário do governo lhe pedir dinheiro - insista que ele lhe
passe um recibo.

A ICAC
Os funcionários do governo de NSW são obrigados a cumprir os seus deveres com honestidade e olhar pelos
interesses públicos.
Para poder ajudar o público, o Parlamento de NSW estabeleceu a Comissão Independente Contra a Corrupção

(Independent Commission Against Corruption - ICAC). A ICAC é uma organização separada e independente do
governo e dos políticos. Pode investigar as acções dos funcionários do governo de NSW.
A ICAC pode investigar SUBORNO e outros tipos de corrupção que envolvam funcionários do governo. Apesar da
ICAC não poder processar ninguém, pode fazer recomendações no sentido de se mover uma acção judicial.
Se suspeita de suborno ou de outras formas de corrupção por parte de funcionários do governo de NSW, por
favor contacte a ICAC.
Todas a queixas apresentadas à ICAC são tratadas confidencialmente.

Se desejar falar com um funcionário da ICAC, por favor telefone para o número
1 800 463 909.
Para contactar a ICAC na sua língua, através de um intérprete por telefone, por favor
ligue para o Serviço de Intérpretes por Telefone (Telephone Interpreter Service) no
número 131 450 e peça-lhes que contactem a ICAC.

NÃO PRECISA PAGAR POR ESTES SERVIÇOS

DENUNCIAR SUBORNO
Se um funcionário do governo exigir suborno ou recusar passar um recibo, a pessoa deve fazer o seguinte:

• recusar pagar mais dinheiro, e
• pedir para falar com o gerente da organização.
Se não se sente à vontade para denunciar o incidente na própria organização, os seguintes contactos poderão
serlhe úteis:

• a Comissão Independente Contra a Corrupção (Independent Commission Against Corruption - ICAC)
• a Polícia
• o seu Membro do Parlamento de NSW
• o seu Centro Comunitário Legal (Community Legal Centre)
Para falar com quaisquer destes contactos ou organizações por telefone e na sua língua, pode ligar para o Serviço
de Intérpretes por Telefone (Telephone Interpreter Service) no número 131 450.
Se precisar de intérprete para falar com esse contacto pessoalmente, por favor telefone para a Comissão de
Relações Comunitárias (Community Relations Commission), no número 1 300 651 500.
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PODE ESCREVER PARA A ICAC EM QUALQUER LÍNGUA

