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Lista de Siglas e Abreviaturas

CA

Conselho de Administração

CPC

Conselho de Prevenção da Corrupção

DC

Diretor Clínico

PGRCIC

Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas

RGU

Responsável da Gestão de Utentes

RRH

Responsável dos Recursos Humanos

RS

Responsáveis dos Serviços

RSAL

Responsável do Serviço de Aprovisionamento e Logística

RSF

Responsável dos Serviços Financeiros

RSI

Responsável dos Sistemas de Informação

RSIET

Responsável do Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes

TR

Responsável dos Transportes

SCI

Sistema de Controlo Interno
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Parte I

Aspetos Gerais e Enquadramento

“… a corrupção provoca consequências económicas e sociais prejudiciais,
debilitando valores como a democracia, a cidadania, a confiança e a
igualdade social de todos os países. Pode-se, então, dizer que a
corrupção é um fenómeno expansivo, seja do ponto de vista económico,
social ou mesmo político, sendo causada por uma variedade de fatores,
que, se não forem erradicados não terão fim e a sociedade continuará a
sofrer.”

Bondoso, A. (2015). O Contributo do Controlo Interno para a Prevenção da
Corrupção – Estudo dos Municípios Portugueses

Relatório Anual do PGRCIC - 2020
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1. Enquadramento

Nos termos da Recomendação n. º1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) – DR, 2ª, E,
140, de 22/07/2009, o órgão de gestão deve elaborar um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas (PPRCIC), contendo, nomeadamente, os seguintes elementos:
a) Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e
infrações conexas;
b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que previnam a
sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, segregação de funções,
definição prévia de critérios gerais e abstratos, designadamente na concessão de benefícios
públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada
concurso, programação de ações de formação adequada, etc.);
c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a
direção do órgão dirigente máximo;
d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano.
Como tal e no seguimento desta última alínea, o presente relatório tem por base a monitorização
efetuada pelo Serviço de Auditoria Interna a partir do preenchimento de uma matriz de seguimento
pelos Serviços responsáveis pela implementação das medidas identificadas no PPRCIC.
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2. Avaliação
Para o ano de 2020 foram identificadas 107 medidas de prevenção, constantes do PPRCIC.
Dessas, 96 foram implementadas, 8 estão em fase de implementação e 3 não foram implementadas.

Gráfico 1 – Execução das Medidas Preconizadas em Sede de PPRCIC – 2020

Deste modo, foram avaliadas as seguintes áreas de risco, que se apresentam discriminadas nos
seguintes quadros:
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2.1 Recursos Humanos

Tabela 1 - Recursos Humanos

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Observaç ões

Em Curso

Responsável

Elaboraç ão rigorosa e objetiva dfe c ritérios de
rec rutamento e reforç o da fundamentaç ão das

x

Apesar de não existir um regulamento interno

dec isões de c ontratar;
Nomeaç ão de júris diferenc iados para c onc ursos;
Rec rutamento e selaç ão
de pessoal

Implementaç ão de regulamento/proc edimentos de
c ontrataç ão;

nesta matéria, têm sido seguidos os
procedimentos em termos concursais aplicáveis à

x

contratação pública, seguindo as regras das
respetivas carreiras.

Não obstante ainda existirem serviços que não
x

elaboram o plano de atividades, designadamente
por escassez de recursos, cada vez mais é uma
prática que está a ser seguida.

Registo Individual dos
Trabalhadores

Rec ursos
Humanos)

x

Elaboraç ão de um Plano de Atividades por Serviç o

Trabalho Extraordinário

RRH
(Responsável dos

RRH e
responsáveis dos
Serviç os (RS)
Conselho de

Planific aç ão do trabalho, c om identific aç ão c lara

x

dos pic os de nec essidade;

Administraç ão
(CA), RRH e RS

Apenas o c onselho de administraç ão, o Auditor
Interno e os func ionários do serviç o de Rec ursos

x

RRH

Humanos têm ac esso aos proc essos individuais;
Implementaç ão de um sistema biométric o de
c ontrolo de entradas e saídas, fazendo a integraç ão

x

automátic a c om o softw are RHV ;
Gestão e Controlo de
assiduidade

Sensibilizaç ão dos func ionários para c umprimento
das disposiç ões legais;

x

Criaç ão de um banc o de horas;

x

Elaboraç ão de manuais de proc edimentos;

x

RRH

Após auditoria da IGAS em finais de 2018 os
V erific aç ão e validaç ão rigorosa do proc essamento
mensal de venc imentos e c ompensaç ões;

procedimentos nesta matéria foram reforçados,

x

seguindo as sugestões de melhoria propostas por
essa entidade;

Implementaç ão de um registo biométric o adequado;
Proc essamento de
venc imentos e outras
c ompensaç ões

Regulamento interno do Serviç o e estabelec imento
de proc edimentos de c ontrolo interno;

x
x
RRH e RS

Segregaç ão de funç ões e rotatividade do pessoal

x

nas diferentes tarefas;
Aç ões de formaç ão periódic as para melhorar o
desempenho dos profissionais;

x

Revisão das regras existentes, visando o reforç o de
medidas de prevenç ão da c orrupç ão e infraç ões

x

c onexas;
V erific aç ão anual, num periodo aleatório, do
Elaboraç ão e c umprimento
do mapa de férias

c umprimento espec ific o para esta área no âmbito do

O sistema informático realiza essa tarefa de

x

forma automática

sistema de c ontrolo interno existente;
Segregaç ão de funç ões e rotatividade;
Public aç ão interna das delegaç ões e subdelegaç ões

Delegaç ão de

de c ompetênc ias;

c ompetênc ias

Identific aç ão das dec isões tomadas sob delegaç ão e
subdelegaç ão de c ompetênc ias;

x

RRH

x
CA
x
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2.2 Formação
Tabela 2- Formação

Implementaç ão
Atividades

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Em Curso

Observaç ões

Responsável

Levantamento das nec essidades de c ada
trabalhador/departamento, autorizados

x

superiormente;

Responsável pela

Formaç ão Profissional

Formaç ão
Melhoria do Plano de Formaç ão existente;
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2.3 Compras

Tabela 3 - Compras (1)

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Justific aç ão da nec essidade de aquisiç ão,

Sim

Não

Observaç ões

Em Curso

Responsável

Responsável do

x

Serviç o de
Aprovisionament
Qualific ar e selec ionar os melhores fornc edores,
c apazes de satisfazer as nec essidades da instituiç ão;

o e Logístic a

x

(RSAL)

Garantir que quando o ajuste direto é baseado em
c ritérios materiais o mesmo é rigorosamente

x

RSAL

justific ado e doc umentado.
Aquisiç ão de bens e
serviç os por ajuste direto Implementaç ão de sistema de c ontrolo de montantes
totais adjudic ados em ajustes diretos por

Através so sistema informático utilizado no

x

serviço de aprovisionamento

fornec edor;
Planeamento adequado das atividades a desenvolver
em termos de c ompras anuais;

x

RSAL
Está a ser implementado um novo sistema kanban,
dependente da centralização do armazém, que

Melhoria do proc esso de gestão de stoc ks;

x

está em obras de adaptação. Foi instalado o novo
sistema informático GHAF, tornando as operações
mais eficientes.

Garantir que o proc edimento é adequado ao valor
do c ontrato

x

RSAL
Inclusivamente foi alocado um jurista ao Serviço

Aplic aç ão rigorosa do Código dos Contratos Públic os

x

de Aprovisionamento e logistica, em conformidade
com o normativo legal em vigor e implementado um

RSAL

Manual de Boas Práticas.
Enumeraç ão c ompleta, c lara e rigorosa das
Aquisiç ão de bens e
serviç os

espec ific aç ões téc nic as e verific aç ão de que as
mesmas são as adequadas à natureza das prestaç ões

x

objeto do fornec imento de bens e serviç os;
Quando a situação de incumprimento grave obriga
Aplic aç ão das multas e outras sanç ões previstas na

à utilização de tais mecanismos.

lei e no c aderno de enc argos para o não
c umprimento das obrigaç ões c ontratuais e da

x

c alendarizaç ão/prazos das aquisiç ões de bens e
serviç os.
Ampla divulgaç ão do regime de impedimentos;
Subsc riç ão de delegaç ão de c ompromisso relativo a
inc ompatibilidades, impedimentos ou reserva.

x

Todos os intervenientes nos processos de
contratação são obrigados a assinar a declaração

x

RSAL

de inexistência de conflitos de interesses.

Página | 13

Relatório Anual do PGRCIC - 2020

Tabela 4 - Compras (2)

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Observaç ões

Em Curso

Responsável

Definir no c ontrato dos elementos responsáveis pela
gestão, ac ompanhamento e validaç ão final dos

x

serviç os prestados/bens fornec idos;
Este procedimento é aplicado em contratos mais

Estabelec imento de proc edimentos que impliquem a
partic ipaç ão dos setores utilizados na validaç ão dos

complexos.

x

RSAL e RS

serviç os prestados/bens fornec idos
Comparaç ão das quantidades rec ec ionadas c om as
notas de c ontrato.

x
Pese embora seja de reconhecer o esforço

Segregaç ão de funç ões em termos de c onsulta ao

desenvolvido nesta matéria, neste momento esta

merc ado, pedidos de c ompra e gestão do fic heiro

x

de dados dos fornec edores;

medida ainda não está totalmente implementada,

RSAL

devido a dificuldade na afetação de recursos
humanos.

Cumprimento rigoroso das regras do CCP

x

Análise e reporte periódic o do c umprimento das
obrigaç ões c ontratuais inerentes aos

Este procedimento apenas está a ser aplicado na
x

c ontratos/prestaç ões em c urso.
V erific aç ão do bem ou
serviç o aquando da sua
rec epç ão

RSAL

maioria dos procedimentos, com a designação de
gestor de contratos.

Definiç ão c lara do proc esso administrativo de
aquisiç ão de bens e serviç os, das c irc unstânc ias
que podem determinar a c onc essão de
prorrogaç ões, suspensões ou outras figuras que

x

impliquem a alteraç ão dos c alendários e prazos
estabelec idos tendo em c onsideraç ão o tipo e
natureza do c ontrato;
RSAL
Obrigatoriedade de ser objeto de informaç ão a
justific aç ão c lara e prec isa dos fac tos que
determinem a alteraç ão dos c alendários e prazos

x

estabelec idos para o fornec imento de bens e
serviç os;
Aplic aç ão das multas e outras sanç ões previstas na
lei e no c aderno de enc argos para o não
c umprimento das obrigaç ões c ontratuais e da

x

c alendarizaç ão/prazos das aquisiç ões de bens e

Quando a situação de incumprimento grave obriga
à utilização de tais mecanismos.

serviç os.
Ampla divulgaç ão do regime de impedimentos;
subsc riç ão de delegaç ão de c ompromissos relativo a
inc ompatibidades, impedimentos ou reserva;
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Todos os intervenientes nos processos de
contratação são obrigados a assinar a declaração

x

de inexistência de conflitos de interesses.

RSAL
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Tabela 5 - Compras (3)

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Observaç ões

Em Curso

Responsável

Definir no c ontrato dos elementos responsáveis pela
gestão, ac ompanhamento e validaç ão final dos

x

serviç os prestados/bens fornec idos;
Estabelec imento de proc edimentos que impliquem a
partic ipaç ão dos setores utilizados na validaç ão dos

Este procedimento só é aplicado em contratos
x

mais complexos.

serviç os prestados/bens fornec idos
V erific aç ão do bem ou

Comparaç ão das quantidades rec ec ionadas c om as

serviç o aquando da sua

notas de enc omenda.

x
RSAL e RS

rec eç ão
Doc umentar c orretamente todas as movimentaç ões
de e para o armazém;

x
Este procedimento só é aplicado em bens de

Realizaç ão de testes de c onformidade;

x

Contagens fisic as periódic as de stoc ks;

x

investimento.

Quando possível, determinaç ão do preç o base sem
c onsulta ao merc ado rec orrendo a base de dados
Pré c onsultas para

x

c om informaç ão de aquisiç ões anteriores;
RSAL

determinados preç os base
Realizaç ão preferenc ial de c onsulta ao merc ado
através da rec olha de preç os disponibilizados na

x

internet;

Tabela 6 - Compras (4)

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Intervenç ão em proc essos Ampla divulgaç ão do regime de impedimentos;
de c ontrataç ão e proc esso
de júris de c onc urso

Subsc riç ão de dec laraç ão de c ompromisso relativa a
inc ompatibilidades, impedimentos ou esc usa.

Sim

Não

Observaç ões

Em Curso

x

Será divulgada através de circular,

x

Sempre que aplicável;

Responsável

Gabinete
Juridic o/RSAL

Inexistênc ia de
mac anismos que possam
identific ar situaç ões de
c onc luio entre

Sensibilizaç ão para as c onsequênc ias da c orrupç ão
e infrac ç ões c onexas.

A sensibilização está a ser feita, embora de modo

x

informal.

RSAL

adjudic atórios e
func ionários
Existênc ia de trabalhos a
mais no âmbito de
empreitadas

x

empreitadas;

Base de dados c om c ontratos existentes e sua
c lendarizaç ão em termos de renovaç ões;
Renovaç ão de c ontratos

Embora não existindo o manual, verifica-se a

Criaç ão de manual de proc edimentos no âmbito das

Listagem mensal dos c ontratos susc eptiveis de
renovaç ão;
Criaç ão de sistemas de alertas informátic os;

aplicação plena do CCP no âmbito das

RSIET/RSAL

empreitadas.

x
O novo sistema informático GHAF permite todas
x

aquelas funcionalidades.

RSAL

x
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2.4. Imobilizado

Tabela 7 – Imobilizado

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Em Curso

Observaç ões

Responsável

Realizaç ão de testes de c onformidade relativamente
ao c umprimento dos manuais de proc edimentos e

x

de c ontrolo interno existentes na instituiç ão;
Abates

Conferênc ias fisic as periódic as para verific ar se os

x

bens abatidos ainda se enc ontram no loc al;
V erific ar se a autorizaç ão do abate foi proferida
pelo orgão c om c ompetênc ia para o efeito;

RSAL

x

Raalizaç ão de testes de c onformidade relativamente
aos manuais de proc edimentos e de c ontrolo
Etiquetagem

x

RSAL

x

RSAL

interno da instituiç ão;
Conferênc ias fisic as periódic as;

Controlo trimestral dos equipamentos afetos a alguns

x

c entros de c usto aleatoriamente selec ionados;
Responsabilizaç ão dos serviç os pelos equipamentos
inventariaç ão

à sua guarda;
V erific aç ão fisic a, de dois em dois anos, do
inventário global;
Conc iliaç ão da informaç ão emtre as aplic aç ões de
gestão de imobilizado;
Reforç o das medidas de c ontrolo interno, numa
perpetiva da c orrupç ão de infraç ões;

x

x

x

Utilizaç ão de bens públic os
administrativa;

Reforç o das medidas de c ontrolo interno, numa
perpetiva de prevenç ão;

Cedênc ia de equipamentos Reforç o das medidas de c ontrolo interno;
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SIET/RSAL/
A divulgação é feita, embora de modo informal.

Divulgaç ão dos princ ipios gerais da atividade

Transferênc ia de bens

RSAL

x

Juridic o

x

x

x

Gabinete

Foi implementada em 2018 através de manual de
procedimentos dos inventários.

Foi implementada em 2018 através de manual de
procedimentos dos inventários.

RSAL

RSAL
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2.5 Gestão Financeira

Tabela 8 - Gestão Financeira

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Reforç o das medidas de c ontrolo uinterno;

Sim

Não

Em Curso

Observaç ões

x

Sempre que um func ionário anula um rec ibo deverá
emitir uma listagem c om os rec ibos anulados e
Emissão/anulaç ão de
rec ibos

Responsável dos
x

Financ eiros (RSF)

Sensibilizaç ão dos utentes para que solic item
x

moderadoras;
V erific ar se os rec ibos anulados estão arquivados e
qual a justific aç ão;
Rec ebimentos em dinheiro Depósito diário dos valores rec ebidos c om registo
ou c heque

nos sistemas informátic os de suporte;
Contagem periódic a do c aixa, c om c onferênc ia
regular pelo superior hierárquic o;
V erific aç ão periódic a dos valores à guarda do
tesoureiro;

Tesouraria

Autorizaç ão e pagamento
de despesa

Serviç os

justific ar o motivo;
sempre o rec ibo do pagamento das taxas

Responsável

O recibo é sempre emitido, mesmo que os utentes
não o solicitem ou dispensem a sua emissão.

x

RSF

x

RSF

x
RSF
x

Conferênc ia dos valores rec ebidos;

x

Segregaç ão de funç ões.

x

Conferênc ias regulares do fundo de maneio.

x

Inclusivamente está prevista no Plano Anual de
Auditoria uma ação dirigida à Tesouraria.

RSF

Antes do pagamento é c onfirmado que o bem foi
devidamente rec ebido ou o serviç o prestado, nos

x

RSF

termos da adjudic aç ão,
Análise c omparativa mensal da c obranç a de taxas
moderadoras por c olaborador;

x

Isenç ões

RSF
Arquivo dos c omprovativos que originaram a
isenç ão das taxas moderadoras;
V erific ar o proc edimento de c onferênc ia de c ontas
a pagar;

x

x
RSF

Pagamentos indevidos

Segregaç ão de funç ões entre quem proc essa,
autoriza e efetua o pagamento;
Análise regular da antiguidade de saldos e dividas a
fornec edores;

Análise periódic a de saldos de c lientes;

V erific ar se os proc edimentos para as c obranç as
estão a ser c umpridos;

x

x

x

x

Cobranç as

RSF
Inquirir os serviç os sobre as razões para os atrasos
nas c obranç as;

Questionar os serviç os e obter justific aç ões;

x

x
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2.6 Deslocações e Estadas

Tabela 9 - Deslocações e Estadas

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Observaç ões

Em Curso

Cumprimento do regulamento de utilizaç ão de
viaturas c om o preenc himento do boletim diário de
Utilizaç ão de viaturas

Responsável dos

x

Transportes (RT)

serviç o;

V erific aç ão periódic a de c onsumo ac ima da média;

Responsável

x

RT

x

RS e RT

Todas as desloc aç ões são autorizadas
Desloc aç ões em serviç o;

superiormente mediante previa informaç ão da
nec essidade loc al e tempo previsto;

2.7 Direção Clínica

Tabela 10 - Direção Clínica

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Observaç ões

Em Curso

Registar todos os dados relevantes do utente,
nomeadamente: nome, data nasc imento, morada, BI,
Doentes admitidos c om
informaç ão insufic iente

Responsável

Responsável da
x

Gestão de

subsistema e número de benefic iário;

Utentes (GU)

Implementar regra no sistema de informaç ão que
garanta que todos os c ampos obrigatórios têm que

x

ser preenc hidos;
Privilegiar o rec urso a entidades públic as para
exec uç ão dos MCDT`s

x
RGS e Diretor
Clinic o (DC)

V alidaç ão pelos direc tores de serviç o e diretor
c linic o do CA dos pedidos de MCDT`S em partic ular

x

dos que são enviados para o exterior;
Ofertas, viagens e

Sensibilizaç ão para as c onsequênc ias da c orrupç ão

patroc ínios de c ongressos e infraç ões c onexas;
Definiç ão das regras e proc edimentos instituídos
Envio de doentes para
exterior

quanto á sua autorizaç ão;

instituiç ão;

Procedimento implementado, ainda que de modo
informal

RGU e DC

x
RGU e DC

Definiç ão de ac ordos/protoc olos c om as entidades
que apresentam melhores c ondiç ões globais para a
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2.8 Sistemas de Informação

Tabela 11 - Sistemas de Informação

Implementaç ão
Atividades de Risc o

Medidas Prec onizadas

Sim

Não

Em Curso

Observaç ões

Responsável

Levantamento dos sistemas/aplic aç ões informátic as,
Ac esso aos sistemas de
informaç ão/aplic aç ões

c om identific aç ão da matureza dos
c orrespondentes ac essos (administraç ão, utilizaç ão,

Responsável dos
x

Sistemas de

c onsulta, ..) e análise c ritic a fac e à natureza da

Informaç ão (RSI)

informaç ão e funç ões desempenhadas;
Criaç ão de perfis de ac esso, partindo sempre do
princ ipio de ac esso minimo para o exerc ic io das

Apesar da alteração das senhas de acesso não

x

estar a ser feita de uma forma impositória, o

funç ões;

serviço de Informática comunica regularmente
Alteraç ão periódic o das senhas de ac esso;

Avaliaç ão dos níveis de seguranç a e c ontrolo dos
ac essos à informaç ão;
Ac esso e manuseamento
dos dados

Responsabbilizaç ão dos titulares das senhas de
identific aç ão pela sua utilizaç ão;

x

x

x
RSI

Data Center c om sistema de monitorizaç ão e
c ontrolo e ac esso restrito a profissionais

RSI

aos utilizadores para o fazerem

x

autorizados;
Inspeç ões fisic as regulares;

x

Responsabilizaç ão dos titulares das senhas de
identific aç ão pela sua utilizaç ão, c onforme previsto

x

numa nota interna;
Avaliaç ão do desempenho do fornec edor do
serviç o;

x

RSI

x

RSI

Assistenc ia
V erific ar os proc edimentos de atuaç ão em c aso de
falha dos sistemas de informaç ão;

Página | 19

Relatório Anual do PGRCIC - 2020

3. Conclusão

O balanço da avaliação à implementação das medidas preconizadas no Plano de Prevenção de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas no ano de 2020 foi positivo no que respeita ao
número de medidas implementadas face ao número de medidas previstas (107), apresentando
uma taxa de implementação/execução de 89,7% (96).
No quadro seguinte damos o ponto da situação relativamente à implementação das medidas:

Tabela 12 - Taxa de Execução das Medidas Preconizadas

Área

Implementaç ão

%

Não Implem.

%

Em Curso

%

TOTAL

Recursos Humanos

16

80,0%

2

10,0%

2

10,0%

20

Formação

2

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

Compras

29

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

29

Imobilizado

10

76,9%

0

0,0%

3

23,1%

13

Gestão Financeira

20

87,0%

0

0,0%

3

13,0%

23

Deslocações e Estadas

3

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

3

Direção Clínica

7

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

7

Sistemas de Informação

9

90,0%

1

10,0%

0

0,0%

10

Total

96

89,7%

3

2,8%

8

7,5%

107

À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, será feito um alerta a todos os
colaboradores, com especial ênfase às direções de serviço, para a importância que este
documento tem e para os contributos individuais que possam continuar a trazer melhorias no
combate à fraude e corrupção.
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