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PARTE I – ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE, ORGANOGRAMA, QUADRO 

PESSOAL E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

 
Caracterização e Atribuições da Entidade 

 
 

O Decreto Legislativo Regional n.º 3/2007/A, de 24 de janeiro, transformou o IROA – 

Instituto Regional de Ordenamento Agrário na sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos, IROA, S.A., que iniciou a sua atividade a 23 de março de 2007. 

A IROA, S.A., em continuação do trabalho desenvolvido pelo IROA – Instituto Regional 

de Ordenamento Agrário, norteia-se pelos objetivos de promover o desenvolvimento 

sustentado das zonas rurais e incentivar a modernização e diversificação da 

agropecuária, procurando assim contribuir para a melhoria da competitividade da 

produção regional e, concomitantemente, elevar a qualidade do trabalho dos 

agricultores açorianos. 

Estas atribuições da IROA, S.A. encontram a sua expressão prática na realização de 

investimentos ao nível da construção/beneficiação de caminhos agrícolas e de redes de 

abastecimento de água e energia elétrica às explorações. Por outro lado, centra a sua 

atividade na reestruturação fundiária, em processos de redimensionamento e 

emparcelamento das explorações através da criação de Perímetros de Ordenamento 

Agrário (P.O.A.), recorrendo a mecanismos de impulsionamento dessa atribuição, como 

a Reforma Antecipada ou a aplicação de sistemas de incentivos à compra de terras como 

o SICATE e o RICTA, e mantendo apertado zelo pela boa gestão e uso da Reserva Agrícola 

Regional. 

A transformação consubstanciada pelo DLR n.º 3/2007/A teve como objetivo primordial 

a introdução de um modelo de gestão empresarial que concedesse uma maior 

capacidade de investimento e permitisse uma mais eficiente e flexível realização dos fins 

enunciados acima. Para consecução deste objetivo optou-se pela transformação em 

sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos (como definido no Decreto-Lei 

n.º 558/99, de 17 de dezembro) de forma a conjugar a adoção de uma forma jurídica de 

direito privado com enquadramento no setor público. 



 

 

CA 

Secretariado 
Gabinete 
Jurídico 

DEF DI DAF 

GSIG GIP GEP GCM SFC SAPEA 

A.A. A.A. 
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Organograma 

 

 

 

 

CA- Conselho de Administração 

DEF – Departamento de Estruturação Fundiária: 

GSIG – Gabinete SIG 

GIP – Gabinete de Incentivos e Pareceres 

DI – Departamento de Infra-Estruturas 

GEP – Gabinete de Estudos e Planeamento 

GCM – Gabinete de Construção e Manutenção 

A.A. – Abastecimento de Água 

C.A. – Caminhos Agrícolas 

E.A. – Electrificação Agrícola 

DAF – Departamento Administrativo e Financeiro 

SFC – Serviços Financeiros e Contabilísticos 

SAPEA – Serviços Administrativos, Pessoal, Expediente e Arquivo 
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E.A. E.A. 

C.A C.A. 
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Quadro de Pessoal 

O quadro de pessoal da IROA, S.A. é composto, na presente data e incluindo os membros do 

C.A., por 21 trabalhadores, distribuídos da seguinte forma: 

 
 

 Estabelecimento: 

o São Miguel: 17; 

o Terceira: 4. 

 Categoria: 

o Técnico Superior: 13; 

o Assistente Administrativo: 5; 

o Auxiliar/Assistente Operacional: 3. 
 

Identificação dos Responsáveis 

 

O Conselho de Administração (C.A.), composto por um presidente e dois vogais eleitos em 

assembleia-geral é o órgão executivo máximo da entidade, gerindo os negócios sociais e 

praticando todos os atos e operações relativos ao objeto social, competindo-lhe, 

designadamente: 
 

 Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o plano de atividades, anual e 

plurianual, e respetivas alterações; 

 Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o orçamento e suas alterações, 

bem como outros documentos previsionais; 

 Elaborar e submeter à aprovação da assembleia-geral o relatório de gestão e as contas 

do exercício, bem como a proposta de aplicação de resultados; 

 Definir a estrutura e a organização geral da IROA, S. A.; 

 Nomear e exonerar os responsáveis pelos serviços, bem como admitir, contratar e 

exonerar o pessoal necessário ao desempenho das tarefas a cargo da IROA, S. A., e 

exercer sobre eles o respetivo poder disciplinar, nos termos legais e regulamentares 

aplicáveis; 

 Autorizar a concessão de subsídios a organismos oficiais ou privados cujas atividades 

interessem, direta ou indiretamente, à ação da IROA, S. A., bem como a obras de 

carácter social e cultural; 

 Efetuar os seguros pessoais, patrimoniais ou outros que se mostrem necessários; 

 Adquirir bens e direitos necessários à prossecução das atribuições da IROA, S. A; 

 Alienar e onerar bens que não se integrem no domínio público; 

 Celebrar contratos de aprovisionamento de bens e serviços; 

 Cobrar e arrecadar as receitas provenientes da exploração dos bens que lhe sejam 

afetos e autorizar a restituição de verbas indevidamente cobradas; 

 Requerer a expropriação por utilidade pública de imóveis e dos direitos a eles inerentes 

e requerer a constituição de servidões administrativas; 

  Aprovar os regulamentos internos destinados à execução dos presentes Estatutos e 

necessários ao bom funcionamento dos serviços e velar pelo seu cumprimento; 
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 Representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, propor e 

acompanhar ações, confessar, desistir, transigir e celebrar convenções de arbitragem; 

 Constituir mandatários da sociedade com os poderes que julgue convenientes; 

  Estabelecer,   quando necessário, acordos com    outras   entidades legalmente 

competentes, relativamente à gestão do domínio público; 

  Exercer as demais competências que lhe caibam por lei, independentemente e sem 

prejuízo das que lhe sejam confiadas pela assembleia geral; 

  Compete ainda ao conselho de administração, mediante prévia autorização da 

assembleia-geral: 

o  Deliberar sobre a realização de empréstimos ou outras operações financeiras; 

o  Adquirir, onerar ou alienar imóveis que não integrem o domínio público e 

realizar investimentos, quando o respetivo valor exceda o limite a fixar 

anualmente em assembleia-geral e não estejam contemplados no plano de 

atividades, anual e plurianual, e no orçamento da sociedade. 
 

A IROA, S.A. vincula-se com a assinatura de dois administradores, existindo, todavia, delegação 

de competências entre os membros, para que cada um possa individualmente autorizar 

despesas até ao montante máximo de 5.000,00€. 
 

Apenas o Departamento Administrativo e Financeiro dispõe de chefia intermédia, com 

competências de controlo e organização financeira e administrativa. O Diretor Administrativo e 

Financeiro (D.A.F) possui competências delegadas pelo C.A. para autorização de despesas até ao 

montante máximo de 500,00€. 
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PARTE II – IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS PREVENTIVAS DOS RISCOS 
 

 
Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
Orgânica 

Principais 
Atividades 

Riscos 
Identificados 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Medidas 
Adotadas 

Responsáveis 

 

 
DEF 

 
 
 

 
GSIG 

- Uso de Sistemas de 
Informação 
Geográfica 
acessórios à 
realização das 
atividades do GIP, 
GEP e GCM; 
- Base de Dados 
com 
referenciamento 
geográfico das áreas 
abrangidas pelas 
atribuições da IROA, 
S.A. 

 
 
 
 

Área de 
improvável risco 
de corrupção e 
infrações 
conexas. 

 
 
 
 
 
 

Fraco 

 
 
 
 

-Procedimentos 
de acordo com as 
Normas de 
Controlo Interno 
da Entidade; 

 
 
 
 
 
 

C.A. 

 
DEF 

 
 
 

GIP 

- Desafetações da 
Reserva Agrícola 
Regional (RAR); 
- Autorizar Regimes 

de Exceção à RAR; 
- Pareceres sobre 
Pedidos de Isenção 
de IMT; 
- Pareceres sobre 
Fracionamento e 

 

- Interação com 
Entidades 
Externas; 
- Transparência 
dos 
procedimentos 
adotados. 

 
 
 
 

Moderado 

- Procedimentos 
de acordo com as 
Normas de 
Controlo Interno 
da Entidade; 
- Segregação de 
tarefas com 
diversos níveis 
preliminares de 
avaliação; 

 
 
 
 

C.A. 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
Orgânica 

Principais 
Atividades 

Riscos 
Identificados 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Medidas 
Adotadas 

Responsáveis 

  Emparcelamento de 
Terrenos Agrícolas; 
- Aprovação de 
novas candidaturas, 
gestão e 
acompanhamento 
das mesmas, no 
âmbito da medida 
Reforma 
Antecipada; 
- Gestão dos 
Sistemas de 
Incentivos à 
aquisição de prédios 
rústicos por 
agricultores 
SICATE/RICTA; 

  - Múltiplos níveis 
de controlo e 
registos 
documentais; 
- Mecanismos de 
Controlo Externo 
(Tutela setorial e 
financeira, TC – 
Tribunal de 
Contas, IGF – 
Inspeção Geral de 
Finanças, IFAP – 
Instituto de 
Financiamento de 
Agricultura e 
Pescas, DRDR – 
Direção Regional 
Desenvolvimento 
Rural e Câmaras 
Municipais) 

 

DI 
 

GEP 

- Estudos de 
Reestruturação 
Fundiária; 

Área de 
improvável risco 
de corrupção e 
infrações 
conexas. 

 

 
Fraco 

- Procedimentos 
de acordo com as 
Normas de 
Controlo Interno 
da Entidade. 

 

 
C.A. 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
Orgânica 

Principais 
Atividades 

Riscos 
Identificados 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Medidas 
Adotadas 

Responsáveis 

  - Estudos de 
Ordenamento 
Agrário; 
- Criação de 
Perímetros de 
Ordenamento 
Agrário; 
- Avaliação e 
definição de áreas 
de atuação. 

    

 

 

 
DI 

 

 

 

 

 

 

GCM 

Acompanhamento e 
realização dos 
objetivos 
enquadrados em 
politicas de 
Fomento Agrícola, 
designadamente, na 
construção, 
beneficiação e 
manutenção de 
Sistemas de 
Abastecimento de 
Água, de Caminhos 
Agrícolas e Sistemas 
de Abastecimento 
de Energia Elétrica 

 

 

 

 

- Interação com 
Entidades 
Externas 
(empreiteiros e 
prestadores de 
serviços); 
- Execução 
Física das 
atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

- Procedimentos 
de acordo com as 
Normas de 
Controlo Interno 
da Entidade; 
- Segregação de 
tarefas com 
diversos níveis 
preliminares de 
avaliação; 
- Múltiplos níveis 
de controlo e 
registos 
documentais de 
acordo com o 
Código dos 
Contratos 
Públicos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A. 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
Orgânica 

Principais 
Atividades 

Riscos 
Identificados 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Medidas 
Adotadas 

Responsáveis 

     - Publicitação das 
atividades 
realizadas; 
- Livros e Atas de 
Obra; 
- Autos de 
Medição; 
- Avaliação 
presencial, 
constante e por 
diversos técnicos 
das atividades 
realizadas; 
- Mecanismos de 
Controlo Externo 
(Tutela setorial e 
financeira; TC – 
Tribunal de 
Contas; IGF – 
Inspeção Geral de 
Finanças, 
IGAMAOT - 
Inspeção-Geral 
da Agricultura, do 
Mar, do 
Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território; IFAP – 
Instituto de 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
Orgânica 

Principais 
Atividades 

Riscos 
Identificados 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Medidas 
Adotadas 

Responsáveis 

     Financiamento de 
Agricultura e 
Pescas e DRDR – 
Direção Regional 
Desenvolvimento 
Rural) 

 

 

 

 

 
DAF 

 

 

 

 

 

 

 

SFC 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desenvolver todos 
os procedimentos 
relativos à 
contabilidade e 
gestão financeira e 
orçamental da IROA, 
S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Interação com 
Entidades 
Externas; 
- Transparência 
dos 
movimentos 
financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moderado 

- Procedimentos 
de acordo com as 
Normas de 
Controlo Interno 
da Entidade; 
- Segregação de 
tarefas com 
diversos níveis 
preliminares de 
avaliação; 
- Registo de 
todos os 
movimentos 
financeiros com a 
devida 
justificação e 
enquadramento 
legal; 
- Publicitação dos 
atos; 
- Relatórios 
periódicos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.A. e D.A.F. 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
Orgânica 

Principais 
Atividades 

Riscos 
Identificados 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Medidas 
Adotadas 

Responsáveis 

     execução 
orçamental; 
- Relatório Anual 
de Gestão e 
Contas; 
- Dossiers 
discriminados 
sobre fontes e 
tipos de 
financiamento; 
- Mecanismos de 
Controlo Externo 
(Fiscal Único; 
Contabilista 
Certificado; 
tutela setorial e 
financeira; TC – 
Tribunal de 
Contas; IGF – 
Inspeção Geral de 
Finanças, 
IGAMAOT - 
Inspeção-Geral 
da Agricultura, do 
Mar, do 
Ambiente e do 
Ordenamento do 
Território; IFAP – 
Instituto de 
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Unidade 
Orgânica 

Subunidade 
Orgânica 

Principais 
Atividades 

Riscos 
Identificados 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Medidas 
Adotadas 

Responsáveis 

     Financiamento de 
Agricultura e 
Pescas e DRDR – 
Direção Regional 
Desenvolvimento 
Rural) 

 

 

 

 
 

DAF 

 

 

 

 

 

 

 
SAPEA 

- Expediente Geral; 
- Organização do 
Arquivo; 
- Atos 
Administrativos 
relativos ao Pessoal 
(Assiduidade, férias, 
faltas, Processos 
individuais, ADSE, 
Caixa Geral de 
Aposentações e 
Segurança Social); 
- Gestão do 
Economato 
(Aprovisionamento 
de material de 
escritório e 
similares); 
- Gestão de Viaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Controlo da 
Assiduidade; 
- Gestão do 
Economato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraco 

 

 

 
- Segregação de 
Tarefas; 
- Sistema 
eletrónico de 
Gestão de 
Correspondência; 
- Dispositivo 
Eletrónico de 
Controlo de 
Assiduidade; 
- Mapas 
periódicos de 
controlo do 
economato e uso 
de Viaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.A. e D.A.F 
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PARTE III – ESTRATÉGIAS DE AFERIÇÃO DA EFETIVIDADE, UTILIDADE, 

EFICÁCIA E EVENTUAL CORREÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

 
A presente atualização e consequente implementação não invalida, dado que se trata de um 

instrumento dinâmico de gestão, a necessidade da sua constante revisão. Neste sentido refira- 

se as transformações legislativas previstas a curto prazo (novo normativo contabilístico e nova 

legislação de contratação pública) que trarão várias alterações a nível processual. 
 

O Conselho de Administração assegurará a continua atualização do presente plano de acordo 

com as modificações a ocorrer a nível de normas, processos ou fluxos. 
 

Este processo de continua atualização permitirá o acompanhamento atempado dos 

procedimentos que permitem o controlo presencial e regular das medidas já adotadas para 

prevenção e deteção dos riscos de corrupção e infrações conexas. 

 

O presente plano será publicado na página do IROA, no Portal do Governo, no seguinte 

endereço eletrónico: http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sraf-iroa/. 
 

Desta forma, o Conselho de Administração assegurará, a auditoria/avaliação interna do plano e 

as possíveis necessidades de adaptação, analisando os riscos detetados e permitindo a 

atualização constante das medidas a implementar para os prevenir. 
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