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Introdução 

A Lei n.º 54/2008, de 04/09, veio criar o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), 

uma entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas e que 

atua no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. Desde 2009 até à atualidade, 

esta entidade tem vindo a emitir vários tipos de recomendações, a par com outras entidades 

internacionais também emissoras de orientações, em prol da promoção de elevados índices 

de transparência, de ética e de integridade públicas. A corrupção tem-se verificado cada vez 

mais aniquiladora de recursos públicos, promovendo desigualdades de cariz económico e 

social e descontentamento no seio da comunidade, o que reduz significativamente o bem-

estar dos cidadãos e a sua respetiva confiança nas entidades públicas. 

Assim, considerando que: 

- O CPC aprovou uma Recomendação sobre Planos de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas, a 01 de julho de 2009, nos termos da qual recomendou a todos os 

dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, 
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independentemente da natureza, que elaborassem tais planos, dos quais deveria constar: a 

identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas; a indicação das medidas adotadas 

que previnam a sua ocorrência; a definição e identificação dos responsáveis envolvidos na 

gestão do plano; e a elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano; 

- Posteriormente, o CPC aprovou a Recomendação n.º 1/2010, de 07 de abril, na qual 

transmitiu que os órgãos dirigentes máximos deveriam publicitar no respetivo sítio da Internet 

da entidade pública o referido Plano; 

- No âmbito da sua Recomendação de 01 de julho de 2015, o CPC ditou que, em tais 

planos, fossem identificados exaustivamente os riscos de gestão e de corrupção, com alusão 

às respetivas medidas preventivas e às funções, ações e procedimentos realizados nas 

unidades orgânicas, devendo designar-se um responsável pela execução, monitorização e 

elaboração do relatório anual; 

- A 26 de janeiro de 2017, o Conselho da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) emitiu a Recomendação sobre Integridade Pública à qual 

aderiu o CPC na sua nota datada de 02 de maio de 2018. De acordo com os termos aí 

estabelecidos, dever-se-á criar um sistema de integridade pública coerente e abrangente, 

firmado nos mais altos valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o 

interesse público sobre os interesses privados, erigindo-se, assim, o princípio da integridade 

como um norteador primordial da prevenção da corrupção e das infrações conexas; 

- Mais tarde, em face da aprovação da Recomendação de 08 de janeiro de 2020, o CPC 

sustentou, entre outras, a necessidade das entidades de natureza pública deverem dispor de 

instrumentos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, o que, em conjunto 

com o disposto na Lei n.º 52/2019, de 31/07, vai de encontro ao estabelecido no Código de 

Ética e de Conduta da Freguesia publicitado em anexo ao Aviso n.º 8360/2020, de 28/05; 

- A Carta Ética da Administração Pública vem estabelecer Dez Princípios Éticos que 

assumem particular relevância neste âmbito; 

- A 06 de maio de 2020, em plena pandemia por covid-19, o CPC veio recomendar: o 

controlo necessário para garantir a inexistência de conflitos e interesses, a transparência dos 

procedimentos de contratação pública e a integridade na execução dos contratos públicos; o 

reforço dos meios e instrumentos necessários  para garantir a transparência, imparcialidade 
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e integridade na atribuição de eventuais auxílios públicos e prestações sociais, bem como a 

criação de meios de monitorização e de avaliação contínua da aplicação de tais recursos 

públicos; 

Atendendo ainda à inexistência de qualquer diploma que concretize os objetivos supra 

elencados e, sobretudo, que demonstre o compromisso desta autarquia para com os mais 

altos níveis de transparência e integridade públicas; 

Em face todo o exposto, o órgão executivo da Freguesia de São Miguel de Poiares 

aprovou, por unanimidade, em sessão ordinária de 19 de maio de 2021, o presente Plano de 

gestão de riscos de corrupção e de infrações conexas, o qual deverá ser submetido a 

conhecimento da Assembleia de Freguesia, nos seguintes termos: 

 

Parte I. Caracterização da Freguesia 
1. Atribuições e competências da autarquia 

A Freguesia de São Miguel de Poiares, adiante denominada de Freguesia ou Autarquia, 

é uma autarquia local, isto é, uma pessoa coletiva territorial dotada de órgãos representativos 

que prosseguem interesses próprios das populações respetivas, conforme estabelecido no n.º 

2 do artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). Para tal, dispõe de 

património e finanças próprios, de acordo com o n.º 1 do artigo 238.º da CRP. 

Neste sentido, nos termos do disposto no Regime Jurídico das Autarquias Locais, que 

consta do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, foram consagrados princípios, atribuições e 

competências aos quais a Freguesia deve obediência estrita. 

Assim, por força do disposto no artigo 7.º daquele anexo, a Autarquia prossegue 

atribuições relacionadas com a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, em articulação com o município, e nos seguintes domínios: equipamento rural e 

urbano, abastecimento público, educação, cultura, tempos livres e desporto, cuidados 

primários de saúde, ação social, proteção civil, ambiente e salubridade, desenvolvimento, 

ordenamento urbano e rural e proteção da comunidade. 

No mesmo sentido, são atribuídas várias competências legais a cada um dos órgãos da 

Freguesia que, como se sabe, são a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia, 

respetivamente, órgão deliberativo e órgão executivo. Assim, em consonância com o disposto 
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nos artigos 9.º e 10.º daquele anexo, o órgão deliberativo possui competências, 

respetivamente, de apreciação e fiscalização e de funcionamento. Em observância do 

plasmado nos artigos 16.º e 19.º, o órgão executivo tem as competências materiais e de 

funcionamento aí elencadas, respetivamente, sem prejuízo de nos termos do disposto no 

artigo 17.º, algumas dessas competências serem passíveis de delegação no Presidente da 

Junta de Freguesia. Também o artigo 18.º enumera outras competências atribuídas 

especificamente ao Presidenta da Junta de Freguesia, de entre as quais se ressalta o seu 

significativo papel enquanto representante da Autarquia e enquanto Presidente da Unidade 

Local de Proteção Civil. 

Acrescenta, ainda, o artigo 4.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, que a 

prossecução daquelas atribuições e o exercício destas competências pelos órgãos da 

Autarquia devem respeitar os princípios da descentralização administrativa, da 

subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do interesse público e da proteção 

dos direitos e interesses dos cidadãos e a intangibilidade das atribuições do Estado. 

 

2. Organização dos serviços da Freguesia 

A estrutura dos serviços da Freguesia observa as competências enumeradas nos termos 

do disposto no Regulamento n.º 434/2020, Regulamento da Organização dos Serviços da 

Freguesia de São Miguel de Poiares, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 27 

de abril de 2020. 

A estrutura dos serviços da Freguesia assenta em duas subunidades orgânicas flexíveis, 

os serviços administrativo-financeiros e os serviços operacionais, às quais estão subjacentes   

as competências que se encontram indicadas, respetivamente, nos artigos 11.º e 12.º daquele 

diploma regulamentar. A nível estrutural, encontram-se ambas as subunidades em posição de 

igualdade e, hierarquicamente, estão situadas em nível inferior face aos órgãos 

representativos da Freguesia. Também estes possuem competências neste âmbito: cabe à 

Assembleia de Freguesia aprovar o modelo de estrutura orgânica; definir o número máximo 

de unidades orgânicas flexíveis e definir o número máximo total de subunidades orgânicas, as 

competências descritas no artigo 6.º; e compete à Junta de Freguesia criar unidades e 

subunidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições e competências, dentro dos 
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limites fixados pela assembleia de freguesia, bem como conformar a estrutura interna das 

unidades orgânicas, cabendo -lhe a afetação ou reafetação do pessoal do respetivo mapa, e, 

ainda, a criação, alteração e extinção de subunidades orgânicas. 

Constituem também competências comuns a todos os serviços o cumprimento das 

normas legais e regulamentares aplicáveis aos procedimentos administrativos em que 

intervenham; o asseguramento pela atempada execução das decisões dos órgãos 

representativos da Freguesia dentro dos prazos fixados; a elaboração e colocação a aprovação 

de regras, normas, instruções, circulares, diretivas e medidas concretas de atuação que 

entendam necessárias e adequadas ao bom funcionamento dos respetivos serviços; e o 

desenvolvimento de quaisquer outras atividades que resultem de previsão legal ou de 

regulamentação administrativa ou que lhe forem atribuídas por decisão dos órgãos 

representativos da Freguesia (artigo 10.º do Regulamento n.º 434/2020). 

 

Parte II. Missão, visão e compromisso ético da Freguesia 

A Autarquia visa primar pela execução de políticas que promovam o bem-estar e a 

qualidade de vida da população, bem como o desenvolvimento sustentado, inclusivo, social 

económico e cultural da Freguesia, potenciado pela diversidade de recursos que possuí e que 

podem ser explorados.  

Assim, para além das normais legais aplicáveis aos órgãos locais, aos funcionários 

públicos e respetivos colaboradores, esta autarquia observa todo um conjunto de princípios, 

deveres e valores éticos, elencados no Código de Ética e de Conduta da Freguesia, constante 

do anexo ao Aviso n.º 8360/2020, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 28 

de maio de 2020, para o qual se remete. 

Sem qualquer prejuízo do plasmado no referido Código, a Autarquia e todos os seus 

colaboradores e funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade/cidadãos, 

prevalecendo sempre o interesse público sobre o interesse privado ou de grupo, observando-

se nomeadamente, para o efeito, os princípios seguintes: 

1. 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. 
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2. Princípio da legalidade: os funcionários atuam em conformidade com os princípios 

constitucionais e de acordo com a lei e o direito, em observância, portanto, da Constituição 

da República Portuguesa, do Código de Procedimento Administrativo, da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, do Regime do Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e 

Altos Cargos Públicos, entre outros expressamente aplicáveis. 

3. Princípio da justiça e imparcialidade: os funcionários, no exercício da sua atividade, 

devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos 

princípios de neutralidade. 

4. 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. 

5. Princípio da proporcionalidade: os funcionários, no exercício da sua atividade, só 

podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização da atividade pública. 

6. Princípio da colaboração e 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 pública. 

7. Princípio da informação e qualidade: os funcionários devem prestar informações 

e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida. 

8. Princípio da lealdade: os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de 

forma leal, solidária e cooperante. 

9. Princípio da integridade: os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade 

pessoal e de integridade de caráter. 

10. Princípio da competência e responsabilidade: os funcionários agem de forma 

responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização profissional. 

A par deste conjunto de princípios, existe toda uma diversidade de valores éticos que 

são tidos em consideração de modo a promover uma cultura organizacional própria, 

norteadora de todos os serviços da Freguesia, bem como a incentivar altos padrões de 

transparência e de integridade públicas. São eles a qualidade, eficácia, eficiência, simplificação 

de procedimentos, participação, cooperação, comunicação eficaz, aproximação do cidadão, 

otimização de recursos, financeiros e materiais e responsabilidade. 
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Parte III. Definição e identificação dos riscos, medidas preventivas e responsáveis 

1. Considerações iniciais 

Uma vez identificadas e expostas as características, atribuições e competências da 

Freguesia, cabe agora definir e identificar potenciais riscos e possíveis medidas, preventivas e 

corretivas, passíveis de adoção para que minimizem ou eliminem a probabilidade da 

ocorrência de tais riscos.  

Neste sentido, é importante ter presente algumas definições essenciais neste âmbito: 

- Conflito de interesses: situação que ocorre quando um indivíduo é confrontado com a 

escolha entre os deveres e exigências da posição que detém na entidade para a qual trabalha, 

quer seja um governo, um negócio, ou uma organização da sociedade civil, e os seus próprios 

interesses privados, que podem estar relacionados com interesses comerciais ou não, e que 

pode potencialmente pôr em risco o exercício objetivo dos seus deveres profissionais. 

- Ética: conjunto de padrões de conduta para o governo, empresas e sociedade, que 

orienta decisões, escolhas e ações com base em valores e normas de integridade. 

- Gestão do risco de corrupção: refere-se aos elementos da política e da prática de uma 

instituição (pública ou privada) que identificam, avaliam e procuram mitigar os riscos internos 

e externos de corrupção para as suas atividades.  

- Integridade interna e sistema anticorrupção: referem-se aos elementos dos sistemas 

de ética, controle e gestão de risco de uma agência (leis, regulamentos e políticas) 

relacionados ao risco de corrupção, incluindo elementos de prevenção e execução. 

- Risco: evento, situação ou circunstância futura que apresenta uma probabilidade de 

ocorrência agregada a uma potencial consequência. 

Ora, atendendo à organização dos serviços da Freguesia, há que identificar eventuais 

riscos nas diversas áreas de atuação internas e externas, ou seja, é necessário apontar e 

reconhecer situações e circunstâncias concretas que possam originar consequências nefastas 

na qualidade da governação pública e na confiança depositada neste tipo de instituições. 

Posteriormente, há que identificar medidas objetivas e claras, implementando um processo 

de análise e mitigação daqueles riscos, operando-se assim a gestão de riscos de corrupção. 
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Deste modo, o presente Plano vai servir de suporte à tomada de posições, ao 

planeamento de atividades e à execução das mesmas, promovendo a designada boa 

governação. 

 

2. Fatores de risco 

 No âmbito organizacional de uma instituição são vários os fatores que podem originar 

o surgimento de riscos. Do mesmo modo, o desenvolvimento de certas atividades comporta 

um maior risco do que a execução de outras tarefas. 

Assim, destacam-se como fatores de risco na Freguesia os seguintes: 

- Comunicação interna e externa; 

- Motivação pessoal e profissional; 

- Qualidade e forma de governação; 

- Integridade e imparcialidade adotada nos processos; 

- Recursos materiais e humanos disponíveis; 

- Competências técnicas. 

 

3. Identificação das áreas críticas 

Assim, tendo presente os fatores referidos no ponto anterior e considerando todas as 

recomendações aprovadas pelo CPC e supramencionadas, foram definidas como áreas mais 

sensíveis, localizadas dentro das subunidades orgânicas flexíveis referidas na Parte I do 

presente Plano, as seguintes: 

1. Área dos recursos humanos: atendimento ao público; arquivo e serviços gerais; 

recrutamento de pessoal; processamento de remunerações, suplementos, prémios e ajudas 

de custo; fundamentação da realização de trabalho extraordinário. 

2. Área da contratação pública: procedimentos pré-contratuais; celebração e execução 

de contratos; outras questões relacionadas. 

3. Área da concessão de benefícios públicos: critérios de atribuição de apoios 

monetários, materiais ou humanos e respetiva concessão dos mesmos; outras questões 

relacionadas; 
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4. Área da gestão financeira: cabimentos de despesa na respetiva dotação orçamental; 

realização da despesa sem conhecimento/autorização do órgão competente; recebimento 

das receitas; relatório de informação financeira; movimentação do cofre; inventariação e 

avaliação dos bens; prestação de contas. 

5. Área da gestão do Cemitério: intervenção dos coveiros; relacionamento com as 

funerárias; relacionamento com os familiares do defunto. 

 

4. Metodologia a adotar 

Uma vez identificados os fatores e as áreas de atuação, cabe posteriormente analisar e 

classificar os eventuais riscos que podem surgir.  

O nível de risco consiste numa combinação do grau de probabilidade com a gravidade 

da consequência da respetiva ocorrência, do qual resulta a graduação do risco. 

Para que sejam detetados potenciais desvios das respetivas atividades que podem gerar 

impactos concretos nos resultados e atendendo às áreas elencadas no ponto anterior, 

procedeu-se à classificação do risco em fraco (F), moderado (M) ou elevado (E), de acordo 

com os termos seguintes: 

Nível de probabilidade 

da ocorrência 
Baixa Média Alta 

Fatores de graduação 

Possibilidade de ocorrência 

mas com fortes hipóteses 

de evitar a situação com 

total controlo. 

Possibilidade de 

ocorrência mas com 

condições de evitar a 

situação mediante 

decisões e ações 

imediatas. 

Forte possibilidade de 

ocorrência e escassez de 

hipóteses em evitar a 

situação mesmo através 

de decisões e ações 

imediatas. 

Gravidade da 

Consequência 
Baixa Média Alta 

Fatores de graduação 

Dano na otimização do 

desempenho 

organizacional, exigindo a 

remarcação de atividades 

ou projetos. 

Perda na gestão das 

operações requerendo a 

redistribuição de recursos 

em tempo e com custos. 

Prejuízo na imagem e 

reputação da Instituição 

pública, colocando em 

causa a integridade, 

eficácia e desempenho da 

mesma. 
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Metodologia a adotar 

Análise Critérios de análise Questões 

Definição do contexto 
Estratégia ou 

operacionalidade 

Quais as áreas de atividade e as caraterísticas da 

Instituição? 

Quais as missões e os objetivos? 

Identificação do risco Área  

O que pode acontecer? 

Como pode acontecer? 

Quando pode acontecer? 

Há oportunidade para aperfeiçoamento? 

Análise do risco 
Probabilidade e gravidade da 

consequência 

Quais as causas da ocorrência do risco? 

Quais os efeitos caso o risco se verifique? 

O risco é estratégico ou operacional? 

Como podem estes efeitos ser reduzidos? 

Avaliação do risco 
Fraco (F), Moderado (M), ou 

elevado (E) 

Quais as medidas de prevenção do risco? 

Qual a eficiência operacional? 

O que resulta da comparação dos custos e dos 

benefícios do risco? 

Desenvolvimento, 

tratamento e controlo 

do risco 

Evitar, prevenir, transferir e 

aceitar 

A atividade geradora do risco deve ou não 

prosseguir? 

Como reduzir/controlar as possibilidades e 

consequências da situação? 

Pode delegar-se num terceiro a atividade ou o efeito 

do risco? 

O risco é aceitável face ao custo benefício a que está 

associado? 

Houve aperfeiçoamentos organizacionais? 

Acompanhamento, Trimestralmente, Qual a periodicidade do acompanhamento do 
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revisão e atualização 

do plano 

semestralmente ou 

anualmente  

impacto do risco? 

Qual a efetividade da revisão do risco? 

Houve mudança no grau de prioridade do risco? 

Reporte Informação e divulgação 

Quem é afetado? 

Quem necessita saber? 

Quem deve ser responsável? 

 

A análise e identificação dos riscos reportados às respetivas áreas encontrar-se-ão 

discriminados no ponto seguinte, em conjunto com as medidas concretas a adotar. 

 

5. Definição das medidas concretas 

Neste ponto é necessário estabelecer as respetivas medidas que farão face a possíveis 

riscos. Estas medidas apresentam natureza distinta, consoante as respetivas áreas de atuação, 

e destinam-se a evitar o risco e a eliminar a sua causa, procurando sempre minimizar a 

probabilidade da sua ocorrência e os danos do seu impacto. 

Assim, são estabelecidas as seguintes medidas em face dos riscos identificados: 
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Área Riscos AR 
Medidas de Prevenção 

Medidas específicas 
Medidas 

gerais 

R
e

cu
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

A
te

n
d

im
e

n
to

 a
o

 p
ú

b
lic

o
 

Cobrança de verbas indevidas F - Devolução da taxa indevidamente cobrada; - Divulgação 
dos princípios 
gerais da 
atividade 
administrativa 
e 
sensibilização 
para a sua 
observância; 
- Divulgação 
do Código de 
Ética e de 
Conduta da 
Freguesia e 
consciencializ
ação dos 
colaboradores 
para o seu 
estrito 
cumprimento; 
- Divulgação 
do 
Regulamento 
da 
Organização 
dos Serviços 
da Freguesia; 
- Reforço de 
diretrizes e 
instruções por 
parte do 
Órgão 
Executivo ou 
Presidente, 
consoante 
exista ou não 
delegação de 
competências; 
- Reforço 
constante e 
sistemático de 
diretrizes e 
instruções por 
parte do 
Órgão 
Executivo ou 
do Presidente, 
consoante 
exista ou não 

Falta de isenção/imparcialidade no 
tratamento dos cidadãos 

F 

- Informação sobre a existência de livro de 
reclamações; 
- Ampla divulgação dos contactos existentes 
para apresentar reclamações/sugestões; 

Fuga indevida de informações e 
incumprimento do dever de 
sigilo/confidencialidade 

F 
- Consciencialização dos funcionários para as 
potenciais consequências, tal como previstas na 
Lei n.º 35/2014, de 20/06 (LTFP); 

Falta de resposta aos pedidos dos 
cidadãos ou prestação de 
informações incorretas 

M 

- Informação sobre a existência de livro de 
reclamações; 
- Ampla divulgação dos contactos existentes 
para apresentar reclamações/sugestões; 

Si
st

e
m

as
 In

te
rn

o
s 

d
o

s 
se

rv
iç

o
s 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

s 

A
rq

u
iv

o
 e

 s
e

rv
iç

o
s 

ge
ra

is
 Acessos a passwords das aplicações 

e emails da entidade 
F 

- Senhas de acesso individuais; 
- Alteração das senhas após saída de 
colaboradores/órgão executivo; 

Extravio de pedidos de 
esclarecimento/requerimentos 

F 
- Implementar um registo numerado de 
entradas e saídas; 

Falta de reporte de informações e 
do preenchimento de inquéritos 
obrigatórios solicitados por outras 
entidades (como a DGAL) 

F 
- Reporte da informação e preenchimento dos 
inquéritos necessários; 

Falhas no arquivamento dos 
processos 

F 
- Manter a gestão de arquivos, informatizada e 
atualizada; 

R
e

cr
u

ta
m

e
n

to
 d

e
 p

e
ss

o
al

 

Favorecimento de candidatos F 

- Nomeação de elementos do júri distintos em 
cada concurso; 
- Se possível, recorrer a elementos externos à 
Autarquia; 

Abuso de poder F - Não intervenção no procedimento concursal; 

Intervenções em processo de 
situação de impedimento 

F 
- Não intervenção nos procedimentos de 
seleção e avaliação do pessoal; 

Divulgação de informações F 

- Assegurar a observância de todas as fases do 
procedimento concursal, designadamente 
aquelas que obriguem à publicitação dos 
trâmites respetivos; 

P
ro

ce
ss

am
e

n
to

 d
e

 

re
n

u
m

er
aç

õ
e

s 
e

 a
fi

n
s 

Pagamentos Indevidos F 
- Supervisão por parte de um técnico de contas 
externo aos serviços internos da Freguesia; 
- Informação verificada periodicamente pelo 
Presidente/Órgão Executivo; 
- Recibos de vencimento e abonos processados 
sob supervisão do Presidente/Órgão Executivo; 

Erros de processamento F 

Ocultação de informação em 
benefício próprio 

F 

Manipulação de valores F 

Eq
u

ip
as

 

Irregularidades/falhas na utilização 
de equipamentos de proteção 
individual 

E 
- Responsabilidade individual assumida por cada 
colaborador na “Ficha individual dos EPI’s”, que 
identifica os equipamentos de proteção e de 
trabalho entregues a cada colaborador; 

Irregularidades/falhas na utilização 
dos recursos materiais/ferramentas 

E 
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e utensílios de trabalho, incluindo 
veículos da autarquia 

- Supervisão do Presidente/Órgão Executivo 
durante a semana, mediante “visitas surpresa”. 

delegação de 
poderes;  
- Elaboração, 
assim que 
possível, da 
Norma de 
Controlo 
Interno que 
reflita a 
realidade dos 
serviços; 

Atrasos ou faltas sem 
conhecimento do Órgão 
Executivo/Presidente 

M 
- Os colaboradores registam as suas entradas e 
saídas no relógio de ponto; 

Equipas sem supervisão aquando da 
ausência do órgão 
Executivo/Presidente 

F 

- Reforço antecipado da monitorização por parte 
do Órgão Executivo/Presidente através da 
existência de planos de trabalho; 
- Obrigatoriedade de realização de relatórios 
diários sobre os trabalhos realizados a entregar 
mensalmente; 

Aumento da despesa pela 
realização de trabalho 
extraordinário 

F 
- Planificação adequada dos trabalhos a realizar; 
- Utilização do banco de horas; 

C
o

n
tr

at
aç

ão
 P

ú
b

lic
a 

P
ro

ce
d

im
e

n
to

s 
p

ré
-c

o
n

tr
at

u
ai

s 
 

Controlo ineficiente dos prazos de 
execução 

F 
Prever cláusulas nos contratos prevendo 
penalidades em caso de desrespeito pelos 
prazos; 

Admissão de entidades com 
impedimentos 

F 
Nomeação de júri diferenciado, isento e 
imparcial, de preferência externo à autarquia; 

Favorecimento de empresas F 
Nomeação de júri diferenciado, isento e 
imparcial, de preferência externo à autarquia; 

Falta de transparência F 
Fixação de regra de obrigatoriedade de consulta 
a um mínimo de três 

Falta de especificação prévia das 
características e das especificações 
dos produtos, levando a várias 
interpretações e disparidades de 
valores 

M 

Todas as características objeto da contratação 
deverão ser claramente definidas e explicitadas, 
evitando especificações sobre marcas de 
produto  

C
e

le
b

ra
çã

o
 e

 e
xe

cu
çã

o
 d

e 
co

n
tr

at
o

s 

Inexistência de correspondência 
entre as cláusulas contratuais e as 
estabelecidas nas peças do 
respetivo concurso  

F 
Ter atenção especial para que no caderno de 
encargos estejam todos os fatores e subfactores 
a contratualizar; 

Não apresentação de documentos 
de habilitação ou sua apresentação 
fora dos prazos 

F 

Assegurar o cumprimento dos prazos e a 
entrega em tempo útil dos documentos 
solicitados; 
Caso não sejam apresentados os documentos 
solicitados, o candidato é excluído; 

Não estabelecimento de regras para 
a execução de trabalhos a mais nem 
para o cumprimento defeituoso 

F 
Verificação da obra e do serviço contratado e 
exigência de retificação em conformidade com o 
contratado; 

Existência de situações de conluio 
entre os concorrentes e eventual 
corrupção dos eleitos e funcionários 

F 
Verificação permanente dos processos em 
curso; 

Não cumprimento integral dos 
contratos públicos 

F 
Avaliação regular do cumprimento integral do 
contrato celebrado entre a autarquia e o 
fornecedor; 

Falta de transparência F 
Publicação na plataforma eletrónica de todos os 
ajustes diretos; 
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C
o

n
ce

ss
ão

 d
e 

b
en

ef
íc

io
s 

p
ú

b
lic

o
s 

C
ri

té
ri

o
s 

d
e

 

at
ri

b
u

iç
ão

 d
e

 a
p

o
io

s 

Inexistência de regulamentação 
que defina os critérios de atribuição 
de apoios 

F 

Deliberação anual da autarquia, 
preferencialmente aquando da realização do 
orçamento para o ano seguinte, sobre os apoios 
ordinários a conceder às coletividades da 
Freguesia e respetivos montantes; 
Concessão de apoios extraordinários mediante 
deliberação do órgão executivo devidamente 
fundamentada; 

C
o

n
ce

ss
ão

 d
e

 a
p

o
io

s 
m

o
n

et
ár

io
s 

Atribuição de apoios para 
atividades mal programadas e/ou 
não realizadas 

F 

Atribuição de apoios mediante celebração de 
protocolos entre a Freguesia e respetivos 
beneficiários, onde se estipulam as 
contrapartidas do apoio a atribuir; 

Apoios concedidos de forma 
aleatória, sem a prévia avaliação do 
impacto da atividade/evento 

F 

Concessão dos apoios mediante deliberação do 
órgão executivo devidamente fundamentada, 
tendo em conta o interesse da comunidade e a 
realização do interesse público; 

Situação de favoritismo 
injustificado para determinado 
beneficiário 

F 

Atribuição do apoio e do respetivo valor 
atendendo à natureza e âmbito da ação, com 
prioridades concedidas à formação de crianças, 
jovens e séniores, e à dinamização de atividades 
de cariz social, cultural e desportivo para a 
comunidade da Freguesia; 

Existência de impedimentos, com a 
participação de eleitos locais e de 
funcionários, ou de seus familiares, 
em órgãos das entidades 
beneficiárias 

F 
Não intervenção na decisão dos elementos com 
impedimento; 

Ausência de mecanismos de 
publicitação 

F 

Publicitação dos apoios no site da autarquia; 
Apresentação de todos os protocolos 
celebrados junto da Assembleia de Freguesia; 
Publicitação mensal e em edital das 
deliberações tomadas pelo órgão executivo; 

G
es

tã
o

 F
in

an
ce

ir
a 

C
ab

im
e

n
to

 

d
a 

d
e

sp
e

sa
 Inadequada classificação da 

despesa 
F 

Verificação da classificação quer pelo 
Presidente, quer pelo Tesoureiro; 

Assunção de despesas sem prévio 
cabimento na respetiva dotação 
orçamental 

F 
Maior controlo na cabimentação das despesas e 
aplicação da legislação complementar; 

R
e

al
iz

aç
ão

 

d
e

 

d
e

sp
e

sa
 

Compras inadiáveis e forçosamente 
necessárias 

F Respetiva ratificação pelo órgão executivo; 

M
o

vi
m

e
n

ta
çã

o
 

d
e

 v
al

o
re

s 

Discrepâncias nos valores do cofre 
(dinheiros a mais ou a menos) 

F 

Verificação mensal do cofre pelo funcionário 
adstrito a tais tarefas; 
Comunicação do valor ao Presidente e/ou 
Tesoureiro, para que este proceda ao depósito; 
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In
ve

n
ta

ri
aç

ão
 

d
o

s 
b

e
n

s 

Controlo deficiente na gestão dos 
stocks 

F 

Atualização contínua do registo de entradas e 
saídas de stock; 
Inventariação física de todos os bens antes do 
final do ano; 

G
e

st
ão

 d
o

 C
em

it
é

ri
o

 

In
te

rv
e

n
çã

o
 

d
o

s 
co

ve
ir

o
s Realização de covatos fora do 

horário de trabalho 
F 

Atribuição de suplemento de penosidade e 
insalubridade; 

- Ampla 
divulgação e 
publicitação 
do 
Regulamento 
do Cemitério 
da Freguesia 
no Diário da 
República e no 
site da 
autarquia para 
a consulta de 
todos; 

Falta dos coveiros internos F 
Recurso aos serviços análogos das outras juntas 
de freguesia do concelho; 

R
e

la
ci

o
n

am
e

n
to

 

co
m

 a
s 

fu
n

e
rá

ri
as

 

Entrega tardia dos documentos 
necessários para realizar as 
intervenções necessárias no 
Cemitério 

F Entrega dos documentos após o funeral; 

R
e

la
ci

o
n

am
e

n
to

 c
o

m
 o

s 

fa
m

ili
ar

e
s 

d
o

 f
al

e
ci

d
o

 

Realização de alterações nas 
sepulturas sem o prévio 
conhecimento da Junta de 
Freguesia  

M Monitorização constante do espaço cemiterial; 

Pressão junto do órgão executivo 
para conceder os espaços através 
de regimes perpétuos 

M 
Decisões do órgão executivo devidamente 
fundamentadas. 

       

 

 

Parte IV. Controlo e monitorização do Plano 

1. Acompanhamento da execução do Plano 

Dada a reduzida dimensão da autarquia, não existe uma auditoria interna independente 

nem se considera necessária a criação de uma Comissão que efetue o devido controlo e 

supervisão do Plano.  

Assim, a gestão e monitorização deste Plano efetuar-se-ão com a intervenção oportuna 

dos órgãos representativos da Freguesia através das suas respetivas ações de fiscalização e 

apreciação e dentro das suas respetivas competências, emitindo-se, sempre que necessário, 

as recomendações e os despachos indispensáveis à resolução das questões acerca do 

surgimento de novos riscos e de implementação de respetivas medidas de prevenção.  




