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Introdução 

 

 

O conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criada pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro, no âmbito da sua atividade, aprovou uma recomendação sobre “Planos de 

prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas”, donde resulta que as entidades 

gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos devam elaborar e aprovar os seus 

planos de gestão de riscos. 

Nessa medida a Freguesia da Guarda, elaborou o seguinte plano de gestão de riscos que 

tem por objetivo, fomentar uma cultura de integridade, não tolerante com a corrupção, 

promover a transparência das operações e reduzir as oportunidades para a corrupção, 

reforçando os mecanismos de prevenção geral de comportamentos corruptos e por fim 

reforçar a confiança dos cidadãos nos eleitos locais. 

Este plano abrange toda a atividade da Freguesia e a sua aplicação é dirigida a todos os 

membros que compõem o órgão executivo e a todos os trabalhadores e outros 

colaboradores da Freguesia.  
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1) Compromisso Ético 
 

Segundo a Carta Ética da Administração Pública, os eleitos e os funcionários da freguesia, 

encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre 

o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo, devendo no exercício das 

suas funções aplicar os seguintes princípios: 

 Princípio do Serviço Público  

Serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse 

público sobre os interesses particulares ou de grupo. 

 Princípio da Legalidade  

Atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a lei 

e o direito. 

 Princípio da Justiça e Imparcialidade 

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

rigorosos princípios de neutralidade. 

 Princípio da Igualdade  

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. 

 Princípio da Proporcionalidade 

Só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização da atividade 

administrativa.  

 Princípio da Colaboração e Boa Fé 

Dever de 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. 

 Princípio da Informação e Qualidade 

Dever de prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês 

e rápida. 

 Princípio da Lealdade 

Dever de agir de forma leal, solidária e cooperante. 

 Princípio da Integridade 

Reger-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de caráter. 

 Princípio da Competência e Responsabilidade  

Agir de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na 

valorização profissional. 
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2) Identificação das Áreas e Atividades  
 

As áreas e atividades identificadas são as seguintes: 

1. Secretaria, Arquivo e Outros Serviços; 

2. Recursos Humanos; 

3. Gestão Financeira; 

4. Concessão de Benefícios Públicos; 

5. Património. 

São responsáveis pela gestão de riscos os eleitos e todos os trabalhadores da Freguesia. 

 

3) Riscos identificados, Grau de Probabilidade e Medidas de 

Prevenção 
 

 

Secretaria, Arquivo e Outros Serviços 

 

Riscos Identificados 

Grau de 

Probabilidade de 

Ocorrência 

Medidas de Prevenção 

 Infração do código do 

procedimento administrativo; 

 Prestação de informação 

inadequada; 

 Falta de isenção e tratamento 

diferenciado dos fregueses; 

 Fuga e divulgação indevida de 

informações para o exterior; 

 Aplicação da lei da proteção de 

dados pessoais; 

 Cobrança de verbas indevidas; 

 Falha no arquivamento dos 

processos. 

 

 

 

 

 

 

Fraca / Moderada 

 Formação ajustada aos 

trabalhadores; 

 Divulgação do código do 

procedimento administrativo; 

 Informação visível da 

existência de livro de 

reclamações; 

 Relatório anual das 

reclamações apresentadas; 

 Sensibilização dos 

trabalhadores para as 

consequências da não 

aplicação da lei de proteção 

de dados; 

 Manter a gestão de arquivos 

informatizada e atualizada. 
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Recursos Humanos  

 

Riscos Identificados 

Grau de 

Probabilidade de 

Ocorrência 

Medidas de Prevenção 

Recrutamento de Pessoal 

 Favorecimento de 

Candidato; 

 Intervenção em processos 

com situação de 

impedimentos; 

 Divulgação de informação 

privilegiada. 

 

 

 

Moderada 

 

 Nomeação de júris 

diferenciados e pelo menos 

um externo à Freguesia; 

 Não intervenção de pessoa 

com relação de proximidade 

de seleção e avaliação; 

 Cumprimento de todas as 

fases de procedimento 

concursal. 

Processamento de 

Remunerações  

 Pagamento indevido de 

abonos e remunerações, 

motivado por fraude ou erro 

de interpretação legislativa. 

 

 

 

Moderada 

 

 Formação dos Trabalhadores; 

 Segregação de funções na 

validação; 

 Verificação do cumprimento 

das regras do processamento 

dos salários e outros abonos. 

SIADAP 

 Utilização de critérios de 

avaliação pouco objetivos; 

 Ausência de 

fundamentação das 

avaliações atribuídas. 

 

 

 

Moderado 

 

 Definição prévia dos 

objetivos; 

 Sensibilização dos 

avaliadores para a 

necessidade de 

fundamentação das suas 

decisões; 

 Divulgação das notas 

atribuídas. 

 

GESTÃO FINANCEIRA  

 

Riscos Identificados 

Grau de 

Probabilidade de 

Ocorrência 

Medidas de Prevenção 

 Assunção de despesas sem 

prévio cabimento na 

respetiva dotação 

orçamental;  

 Realização e pagamentos 

de trabalhos sem a devida 

autorização; 

 Deficiente controle interno 

na área do 

aprovisionamento. 

 

 

 

Fraca / Moderada 

 Assegurar o cumprimento do 

SNC-AP e legislação 

complementar, assim como da 

Norma de Controlo Interno; 

 Maior controlo na realização / 

cabimentação das despesas; 

 Conferência e 

acondicionamento correto dos 

stoks. 
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS  

 

Riscos Identificados 

Grau de 

Probabilidade de 

Ocorrência 

Medidas de Prevenção 

 Inexistência de 

instrumento geral e 

abstrato que estabeleça as 

regras de atribuição de 

apoios; 

 Situações de 

favorecimento 

injustificado por 

determinado beneficiário; 

 Existência de 

impedimentos, com a 

participação de eleitos e 

de trabalhadores em 

órgãos das entidades 

beneficiárias; 

 Ausência de mecanismos 

de publicação.  

 

 

 

 

Moderada / Elevada  

 Atribuição de apoios com 

base no plano de atividades; 

 Implementação de 

mecanismos de controlo 

interno que permitam 

despistar situações de 

favoritismo por determinado 

beneficiário; 

 Não intervenção na decisão 

dos elementos com 

impedimento; 

 Publicação das atribuições no 

site da freguesia. 

 

PATRIMÓNIO  

 

Riscos Identificados 

Grau de 

Probabilidade de 

Ocorrência 

Medidas de Prevenção 

 Utilização do 

património da 

freguesia para fins 

privados que não 

estejam autorizados; 

 Alienação de 

património sem a 

devida autorização; 

 Extravio dos 

equipamentos. 

 

 

 

 

Fraca / Moderada 

 Verificação física do 

património por 

amostragem de forma 

regular; 

 Ações regulares de 

verificação do 

cumprimento das regras 

de manuseamento e 

utilização dos 

equipamentos. 

 

4) Controlo e Monotorização do Plano 
 

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, passa a ser mais um instrumento de 

trabalho, sendo de todo o interesse, que seja objeto de uma avaliação anual, que deverá 

comtemplar uma apreciação global, mencionando as deficiências e emitir 

recomendações, tal como a necessidade de revisão e atualização efetuada pelo 

executivo da freguesia. 


