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RELAÇÃO DE SIGLAS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
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COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

CPC
CPCJ
DGO
DGTF

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens
Direção-Geral do Orçamento
Direção-Geral do Tesouro e Finanças

EPE
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SNS
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IV

Conselho de Prevenção da Corrupção

Serviço Nacional de Saúde
Sistema de Gestão de Doentes Hospitalares
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Unidade Local de Saúde
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE
Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – EXERCÍCIO DE 2016 (VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL)

CAPÍTULO I

– SUMÁRIO EXECUTIVO

SUMÁRIO EXECUTIVO

01

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – EXERCÍCIO DE 2016 (VERSÃO NÃO CONFIDENCIAL)

1. ENQUADRAMENTO E ESTRUTURA DO RELATÓRIO
O Relatório Anual de Auditoria Interna (RAAI) reúne a informação referente às ações de auditoria e outros trabalhos
desenvolvidos no exercício de 2016, dando cumprimento ao disposto no art.º 17, n.º 2, alínea d), do Anexo III, do DecretoLei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro.
O objeto do presente Relatório consiste na sistematização das ações empreendidas pelo Serviço de Auditoria Interna,
definidas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) e das decorrentes de deliberação externa, consideradas
oportunamente relevantes ou críticas.
O Relatório apresenta-se estruturado da seguinte forma:
I – Sumário Executivo:

CAPÍTULOS

Apresenta o enquadramento legal, a estrutura e a metodologia utilizada na elaboração do RAAI.
II – Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano:
Descreve a Instituição, a respetiva estrutura orgânica e a identificação dos seus órgãos de
administração, controlo e supervisão.
III – PAAI - Exercício de 2016:
Exibe o cronograma das ações previstas no PAAI, referindo os respetivos objetivos e os principais
fatores de risco, assim como o período estimado para a sua realização que, no caso das auditorias,
abarcou as fases de planeamento, execução dos trabalhos e elaboração do respetivo relatório.
IV – Relatório Detalhado:
 Nos termos do disposto no artigo 17º, n.º 2, alínea d), do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de
29 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, o elenco
das principais observações e conclusões obtidas no decorrer daquelas ações de auditoria interna
e as concernentes medidas corretivas a adotar pelos Serviços visados foi submetido, após
aprovação do Conselho de Administração, às entidades referidas no n.º 8 do mesmo artigo;
 Apresenta, ainda, a descrição sumária de outros trabalhos realizados no decurso do exercício.

2. OBJETIVOS E FATORES CONSIDERADOS NAS AÇÕES DE AUDITORIA
Os objetivos que presidiram à realização dos trabalhos de auditoria foram, designadamente, os seguintes:
 Apoiar o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (ULSNA, EPE),
procurando elevar a eficácia, eficiência e economia dos processos;
 Avaliar a fiabilidade do Sistema de Controlo Interno (SCI), ajuizando sobre a legalidade e regularidade dos
procedimentos administrativos e a integralidade dos respetivos registos;
 Reduzir a exposição aos riscos que poderão condicionar o cumprimento de objetivos previamente traçados pela
ULSNA, EPE;
 Emitir recomendações para melhoria dos processos.
Tendo como referência as Normas Internacionais de Auditoria Interna e o Manual de Auditoria Interna para os Hospitais
EPE, da autoria da Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), a execução dos trabalhos de auditoria foi
pautada, fundamentalmente, pelos seguintes fatores:
 Avaliação do cumprimento de objetivos, planos, metas, programas e políticas traçadas pela Instituição;
 Ações transitadas ou a ultimar, relativas a exercícios anteriores;
 Publicação de normas, leis e regulamentos;
 Conclusões e observações decorrentes de trabalhos anteriores;
 A não efetividade, ou a ausência de eficácia e eficiência dos controlos;
 Materialidade e risco associado às atividades e respetivos processos;
 Recursos humanos afetos ao Serviço de Auditoria Interna.
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3. METODOLOGIA ADOTADA
Tendo em vista os objetivos anteriormente identificados, a metodologia adotada assentou na execução dos seguintes
procedimentos:
 Reuniões e entrevistas com os responsáveis e/ou colaboradores dos Serviços;
 Análise de documentação considerada relevante, bem como de legislação aplicável existente;
 Avaliação dos procedimentos e controlos instituídos, operacionalizada pela execução de testes de auditoria, cuja
extensão, oportunidade e natureza, considerámos adequadas e suficientes à execução do nosso trabalho;
 Utilização de métodos e técnicas de amostragem;
 Relato ao Conselho de Administração do conjunto de observações/conclusões e respetivas recomendações para
cada ação de auditoria desenvolvida.

4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Considerando:
 o volume de informação tratada e a complexidade das matérias envolvidas nas ações de auditoria e na atualização
do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão; e
 a introdução, por deliberação do Conselho de Administração e de entidades externas, de outros trabalhos
entendidos, oportunamente, como relevantes ou críticos;
transitou para o exercício de 2017, a ação de auditoria direcionada à “Avaliação do sistema de controlo interno e de gestão
de riscos na cobrança de taxas moderadoras”.

CAPÍTULO I – SUMÁRIO EXECUTIVO
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5. CARACTERIZAÇÃO
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 1.º, do
Capítulo I, do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de
29 de Dezembro, alterado e republicado pelo DecretoLei n.º 12/2015, de 26 de Janeiro, a ULSNA, EPE, “é
uma pessoa coletiva de direito público de natureza
empresarial dotada de autonomia administrativa,
financeira e patrimonial, nos termos do regime jurídico
do setor público empresarial e do artigo 18.º do anexo
da Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro.”
Nos termos do artigo 2.º, do supracitado Decreto-Lei:
1. A ULS, EPE tem por objeto principal a prestação
integrada de cuidados de saúde primários,
hospitalares
e
continuados
à
população,
designadamente aos beneficiários do Serviço
Nacional de Saúde e aos beneficiários dos
subsistemas de saúde ou de entidades externas que
com ela contratualizem a prestação de cuidados de
saúde.
2. A ULS, EPE também tem por objeto:
a) Assegurar as atividades de serviços operativos
de saúde pública e os meios necessários ao
exercício das competências da autoridade de
saúde na área geográfica por ela abrangida;
b) Desenvolver atividades de investigação,
formação e ensino, sendo a sua participação na
formação
de
profissionais
de
saúde
dependente da respetiva capacidade formativa,
podendo ser objeto de contratos-programa em
que se definam as respetivas formas de
financiamento;
c) Prestar serviços a cidadãos estrangeiros não
residentes no âmbito da legislação nacional e
internacional em vigor.
Em conformidade com o artigo 3.º, do Regulamento
Interno da ULSNA, EPE, aprovado pelo Conselho de
Administração, em 28 de Outubro de 2015:
[…]
3. A área de influência corresponde ao distrito de
Portalegre abrangendo todos os seus concelhos:
Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior,
Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião,
Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sôr, Portalegre e
Sousel.
4. A ULSNA, EPE é constituída pelos hospitais Dr. José
Maria Grande de Portalegre e Santa Luzia de Elvas
bem como, pelo Agrupamento de Centros de Saúde,
denominado Agrupamento de Centros de Saúde de
São Mamede, cuja composição se encontra prevista
no artigo 39.º do presente regulamento.
5. Para as valências não disponibilizadas pela estrutura
de oferta da ULSNA, EPE, aplicam-se os circuitos
ascendentes previstos nos documentos das redes de
referenciação hospitalar.

De acordo com o Regulamento Interno, a missão, visão
e valores da ULSNA, EPE, são, conforme artigo 4.º, os
seguintes:
1. A missão da ULSNA, EPE consiste em promover o
potencial de todos os cidadãos, através do fomento
da saúde e da resposta à doença e incapacidade,
garantindo a qualidade dos serviços prestados, a
tutela da dignidade humana e a investigação
permanente na procura contínua de soluções que
reduzam a morbilidade e permitam obter ganhos em
saúde.
2. A visão da ULSNA, EPE consiste em constituir uma
imagem de excelência no atendimento dos cidadãos,
na ligação à comunidade, na criação de parcerias,
na investigação permanente e no impacto das
atividades desenvolvidas.
3. A ULSNA, EPE rege-se pelos seguintes valores:
a) Respeito pela dignidade e direitos dos
cidadãos;
b) Excelência técnica;
c) Acessibilidade e equidade dos cuidados;
d) Promoção da qualidade;
e) Ética, integridade e transparência;
f) Motivação e atuação pró-ativa;
g) Melhoria contínua;
h) Trabalho de equipa;
i) Respeito pelas normas ambientais.
Constituem objetivos da ULSNA, EPE, de acordo com o
artigo 5.º, os seguintes:
a) Contribuir para a obtenção de ganhos em
saúde na população;
b) Promover a vigilância da saúde, a prevenção, o
diagnóstico, o tratamento da doença e a
reabilitação, através do planeamento e da
prestação de cuidados, bem como do
desenvolvimento de atividades específicas
dirigidas globalmente ao indivíduo, à família, a
grupos especialmente vulneráveis e à
comunidade;
c) Atingir a plena integração sistémica, estrutural
vertical, funcional clínica, informação e
financeira e normativa da organização;
d) Garantir a humanização dos cuidados e os
direitos dos utentes;
e) Melhorar o acesso e a adequação da oferta de
serviços;
f) Melhorar a eficiência técnica e económica;
g) Melhorar a qualidade dos cuidados e da
organização dos serviços;
h) Valorizar o capital humano, assegurando a
formação contínua aos seus profissionais.

CAPÍTULO II – UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO
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6. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E SUPERVISÃO
6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Anexo III, do
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de
Janeiro, a composição e mandato do Conselho de
Administração são os seguintes:
1. O conselho de administração é composto pelo
presidente e um máximo de quatro vogais, que
exercem funções executivas, incluindo até dois
diretores-clínicos e um enfermeiro-diretor.
2. Os membros do conselho de administração são
designados de entre individualidades que reúnam os
requisitos previstos no Estatuto do Gestor Público e
possuam experiência de gestão empresarial,
preferencialmente na área da saúde, sendo diretorclínico um médico e enfermeiro-diretor um
enfermeiro.
3. A designação dos membros do conselho de
administração observa o disposto nos artigos 12.º e
13.º do Estatuto do Gestor Público.
4. O mandato dos membros do conselho de
administração tem a duração de três anos e é
renovável, até ao máximo de três renovações
consecutivas, permanecendo aqueles no exercício
das suas funções até à designação dos novos
titulares, sem prejuízo da renúncia a que houver
lugar.
As respetivas competências encontram-se definidas no
artigo 7.º, do mesmo Decreto-Lei:
1. Compete ao conselho de administração garantir o
cumprimento dos objetivos em geral, bem como o
exercício de todos os poderes de gestão que não
estejam reservados a outros órgãos, e em especial:
a) Propor os planos de ação anuais e plurianuais
e respetivos orçamentos, bem como os demais
instrumentos de gestão previsional legalmente
previstos e assegurar a respetiva execução;
b) Celebrar contratos-programa externos e
internos de harmonia com o disposto no artigo
34.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
janeiro;
c) Definir as linhas de orientação a que devem
obedecer a organização e o funcionamento da
ULS, EPE, nas áreas clínicas e não clínicas,
propondo a criação de novos serviços, sua
extinção ou modificação;
d) Definir as políticas referentes aos recursos
humanos, incluindo as remunerações dos
trabalhadores e dos titulares dos cargos de
direção e chefia;
e) Autorizar
a
realização
de
trabalho
extraordinário
e
de
prevenção
dos
trabalhadores da ULS, EPE, bem como
autorizar o respetivo pagamento, nos termos da
lei;
f) Designar o pessoal para cargos de direção e
chefia;
g) Aprovar o regulamento disciplinar do pessoal e
as condições de prestação e disciplina do
trabalho;
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h) Apresentar os documentos de prestação de
contas, nos termos definidos na lei;
i) Aprovar e submeter a homologação do membro
do Governo responsável pela área da saúde o
regulamento interno e fazer cumprir as
disposições legais e regulamentares aplicáveis;
j) Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e
terapêuticos, ouvida a comissão de ética, sem
prejuízo do cumprimento das disposições
aplicáveis;
k) Contratar com entidades públicas, privadas e
do setor social a prestação de cuidados de
saúde, sem prejuízo de acordos de âmbito
regional ou nacional estabelecidos com o
Serviço Nacional de Saúde para o mesmo
efeito;
l) Prestar colaboração ao INFARMED —
Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde, IP, no âmbito do
licenciamento de farmácias e armazenistas de
medicamentos;
m) Desenvolver um processo de contratualização
interna com o objetivo de acompanhar e avaliar
sistematicamente a atividade desenvolvida
pela
ULS,
EPE,
designadamente
responsabilizando os diferentes setores pela
utilização eficiente dos meios postos à sua
disposição e pelos resultados atingidos,
nomeadamente em termos da qualidade dos
serviços prestados e da garantia da
sustentabilidade
económico-financeira
da
instituição;
n) Tomar conhecimento e determinar as medidas
adequadas, se for caso disso, sobre as queixas
e reclamações apresentadas pelos utentes,
sem prejuízo das demais competências de
outras entidades em matéria de tratamento de
reclamações;
o) Decidir sobre a admissão e gestão do pessoal;
p) Autorizar a aplicação de todas as modalidades
de regimes de trabalho legalmente admissíveis;
q) Exercer a competência em matéria disciplinar
prevista na lei, independentemente da relação
jurídica de emprego;
r) Acompanhar a execução do orçamento,
aplicando as medidas destinadas a corrigir os
desvios em relação às previsões realizadas;
s) Assegurar a regularidade da cobrança das
dívidas e autorizar a realização e o pagamento
da despesa da ULS, EPE;
t) Tomar as providências necessárias à
conservação
do
património
afeto
ao
desenvolvimento da sua atividade e autorizar
as despesas inerentes, previstas no plano de
investimentos.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior e em
normas especiais, o conselho de administração
detém, ainda, as competências legalmente
atribuídas aos titulares dos cargos de direção
superior de 1.º grau da administração central do
Estado, relativamente aos trabalhadores em regime
de contrato de trabalho em funções públicas.
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3. O conselho de administração pode delegar as suas
competências nos seus membros ou demais pessoal
de direção e chefia, com exceção das previstas nas
alíneas a) a m) do n.º 1, definindo em ata os limites
e condições do seu exercício.
De acordo com o disposto na Resolução do Conselho de
Ministros n.º 10/2015, de 5 de Fevereiro de 2015, são
nomeados “ […] sob proposta dos membros do Governo
responsáveis pela áreas das finanças e da saúde, para
um mandato de três anos, renovável até ao máximo de
três renovações consecutivas […] Dorinda Maria de
Carvalho Gomes Calha (diretora clínica para a área dos

cuidados de saúde primários), Joaquim Filomeno Duarte
Araújo, Raquel Maria Pinto Bacharel Bilé, Jorge
Fernandes Ferreira Gomes (diretor clínico para a área
dos cuidados de saúde hospitalares), António José
Chaves Miranda (enfermeiro diretor), respetivamente,
para os cargos de presidente e de vogais executivos do
conselho de administração da Unidade Local de Saúde
do Norte Alentejano, E.P.E., cuja idoneidade,
experiência e competências profissionais para o
desempenho dos cargos são evidenciadas nas
respetivas sinopses curriculares, que constam do anexo
à presente resolução e da qual fazem parte integrante.”

CAPÍTULO II – UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO
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6.2. FISCAL ÚNICO
Nos termos do disposto no artigo 15.º, do mesmo
Decreto-Lei, o mandato do Fiscal Único deverá observar
o seguinte:
1. O fiscal único é o órgão responsável pelo controlo da
legalidade, da regularidade e da boa gestão
financeira e patrimonial da ULS, EPE.
2. O fiscal único é designado por despacho do membro
do Governo responsável pelas áreas das finanças,
obrigatoriamente de entre os auditores registados na
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ou,
quando tal não se mostrar adequado, de entre os
revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas inscritos na respetiva
lista da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
3. O disposto no número anterior não prejudica a
aplicação da legislação relativa à fiscalização das
entidades de interesse público enumeradas no
Decreto-Lei n.º 225/2008, de 20 de novembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 71/2010, de 18 de
junho.
4. O fiscal único não pode ter exercido atividades
remuneradas na ULS, EPE, respetiva, ou nas
entidades de direito privado por esta participada, nos
últimos três anos antes do início das suas funções, e
não pode exercer atividades remuneradas na ULS,
EPE, ou nas entidades de direito privado acima
referidas durante o período de duração do seu
mandato, bem como nos três anos subsequentes ao
termo das suas funções.
5. O mandato do fiscal único tem a duração de três
anos, renovável apenas uma vez.
6. O fiscal único tem um suplente, que observa o
disposto nos números anteriores.
7. Cessando o mandato, o fiscal único mantém-se em
exercício de funções até à designação de novo titular
ou à declaração ministerial de cessação de funções.
8. A remuneração do fiscal único é fixada no despacho
a que se refere o n.º 2, atendendo ao grau de
complexidade e de exigência inerente ao exercício
do respetivo cargo e tendo em conta os critérios de
classificação da ULS, EPE, fixadas na Resolução do
Conselho de Ministros a que se refere o n.º 4 do
artigo 28.º do Estatuto do Gestor Público.
As respetivas competências são as previstas no artigo
16.º:
1. O fiscal único tem as competências, os poderes e os
deveres estabelecidos na lei e nestes Estatutos.
2. Ao fiscal único compete, especialmente:
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a) Verificar a regularidade dos livros, registos
contabilísticos e documentos que lhe servem
de suporte;
b) Dar parecer sobre o relatório de gestão do
exercício e certificar as contas;
c) Acompanhar com regularidade a gestão
através de balancetes e mapas demonstrativos
da execução orçamental;
d) Manter o conselho de administração informado
sobre os resultados das verificações e dos
exames a que proceda;
e) Propor a realização de auditorias externas
quando tal se mostre necessário ou
conveniente;
f) Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto em
matéria de gestão económica e financeira que
seja submetido à sua consideração pelo
conselho de administração;
g) Dar parecer sobre a aquisição, arrendamento,
alienação e oneração de bens imóveis;
h) Dar parecer sobre a realização de
investimentos e a contração de empréstimos;
i) Elaborar relatórios da sua ação fiscalizadora,
incluindo um relatório anual global;
j) Pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam
submetidos pelo conselho de administração,
pelo Tribunal de Contas e pelas entidades que
integram o controlo estratégico do sistema de
controlo interno da administração financeira do
Estado;
k) Verificar se os critérios valorimétricos adotados
pela ULS, EPE, conduzem a uma correta
avaliação do património e dos resultados.
Ao abrigo do Despacho de Sua Excelência, o Ministro de
Estado e das Finanças, de 17 de Maio de 2013:
1. São nomeados para a Unidade Local de Saúde do
Norte Alentejano, EPE para acompanhar o mandato
do Conselho de Administração em curso os
seguintes membros:
Fiscal único efetivo: Mariquito, Correia &
Associados (SROC n.º 31) representada pelo Dr.
António Francisco Escarameia Mariquito, ROC
n.º 150, com domicílio profissional na Rua do
Visconde Moreira de Rey, n.º 14 Linda-a-Pastora,
2790-447 Queijas; e
Fiscal único suplente: Dr. José Martins Correia,
ROC n.º 203
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6.3. SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA
Em conformidade com o disposto no artigo 17.º, do
Anexo III, do mesmo Decreto-Lei:
1. Ao serviço de auditoria interna compete a avaliação
dos processos de controlo interno e de gestão de
riscos, nos domínios contabilístico, financeiro,
operacional, informático e de recursos humanos,
contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo.
2. Ao serviço de auditoria interna compete em especial:
a) Fornecer ao conselho de administração
análises e recomendações sobre as atividades
revistas para melhoria do funcionamento dos
serviços;
b) Receber as comunicações de irregularidades
sobre a organização e funcionamento da ULS,
EPE apresentadas pelos demais órgãos
estatutários, trabalhadores, colaboradores,
utentes e cidadãos em geral;
c) Elaborar o plano anual de auditoria interna;
d) Elaborar anualmente um relatório sobre a
atividade desenvolvida, em que se refiram os
controlos efetuados, as anomalias detetadas e
as medidas corretivas a adotar.
3. A direção do serviço de auditoria interna compete a
um auditor interno, que exerce as respetivas funções
pelo período de cinco anos, renovável por iguais
períodos, até ao limite máximo de três renovações
consecutivas ou interpoladas e que é apoiado
tecnicamente nas suas funções por um máximo de
três técnicos auditores.
4. O auditor interno é recrutado pelo conselho de
administração, de entre individualidades que reúnam
os seguintes requisitos:
a) Qualificação
técnica,
competências
e
experiência em auditoria;
b) Inscrição no organismo nacional que regule a
atividade de auditoria interna.
5. Os técnicos que integrem o serviço de auditoria
interna devem possuir curso superior adequado ao
exercício das suas funções.
6. Não pode ser recrutado como auditor interno ou
técnico do serviço de auditoria interna quem tenha
exercido funções de administração na própria ULS,
EPE, nos últimos três anos, ou em relação ao qual

se verifiquem
outras incompatibilidades e
impedimentos previstos na lei, sendo aplicável, com
as necessárias adaptações, o disposto no artigo
414.º-A do Código das Sociedades Comerciais.
7. O auditor interno exerce as respetivas funções a
tempo inteiro, de acordo com as normas
internacionais para a prática profissional de auditoria
interna e gestão de riscos.
8. O conselho de administração comunica à
Administração Central do Sistema de Saúde, IP
(ACSS, IP), à Administração Regional de Saúde
respetiva, à Direção-Geral do Tesouro e Finanças
(DGTF), à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
(IGAS) e à Inspeção-Geral de Finanças (IGF) a
identidade do auditor interno e as datas do início e
do termo de funções.
9. A não renovação ou cessação antecipada de
funções do auditor interno ocorre por deliberação
fundamentada do conselho de administração,
precedida de comunicação ao membro do Governo
responsável pela área da saúde, ou a quem, para o
efeito, detenha poderes delegados.
10. A retribuição mensal ilíquida do auditor interno,
incluindo suplementos remuneratórios, não pode ser
superior a 85% do vencimento mensal ilíquido
estabelecido para o vogal do conselho de
administração.
11. No âmbito da sua atividade, o serviço de auditoria
interna colabora com a ACSS, IP, a Administração
Regional de Saúde respetiva e a IGAS.
12. O plano anual de auditoria e o relatório anual de
auditoria são aprovados e submetidos pelo conselho
de administração às entidades referidas no n.º 8,
respetivamente, até 15 de dezembro e 15 de março
de cada ano.
13. O serviço de auditoria interna depende, em termos
orgânicos, do presidente do conselho de
administração.
14. No sentido de obter informação adequada para o
desenvolvimento das suas competências, o serviço
de auditoria interna tem acesso livre a registos,
documentação, computadores, instalações e
pessoal da ULS, EPE, com exceção dos registos
clínicos individuais dos utentes.
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6.4. CONSELHO CONSULTIVO
De acordo com o disposto no artigo 19.º:
1. O conselho consultivo tem a seguinte composição:
a) Uma personalidade de reconhecido mérito,
nomeada
pelo
membro
do
Governo
responsável pela área da saúde, que preside;
b) Um representante da associação de municípios
da sua área de referenciação primária;
c) Um
representante
das
comunidades
intermunicipais da sua área de referenciação
primária;
d) Um representante da respetiva administração
regional de saúde;
e) Um representante dos utentes, designado pela
respetiva associação ou por equivalente
estrutura de representação;
f) Um
representante
das
escolas
ou
agrupamentos de escolas, designado pelo
diretor regional de educação;
g) Um representante das Comissões de Proteção
de Crianças e Jovens (CPCJ) instaladas na
área territorial da competência de cada ULS,
EPE, a indicar pela Comissão Nacional de
Proteção das Crianças e Jovens em Risco, à
qual compete providenciar pela efetiva
representação de todas as CPCJ e a
correspondente comunicação e articulação;
h) Um representante dos prestadores de trabalho
voluntário na ULS, EPE, entre estes eleito,
quando existam;
i) O Delegado de Saúde regional;
j) Dois profissionais de saúde, sem vínculo à
ULS, EPE, designados pelo conselho de
administração.
2. Compete ao presidente do conselho consultivo
promover a designação dos respetivos membros.
3. Os membros do conselho de administração e o fiscal
único podem ter assento no conselho consultivo,
sem direito de voto.
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4. O mandato dos membros do conselho consultivo tem
a duração de três anos, sem prejuízo da
possibilidade da sua substituição, a todo o tempo,
pelas entidades que os designaram ou elegeram.
5. O exercício do cargo de membro do conselho
consultivo não é remunerado, sendo as ajudas de
custo a que houver lugar suportadas pelos
organismos públicos que designaram os seus
representantes e, nos restantes casos, suportadas
pela ULS, EPE.
As respetivas competências são as previstas no artigo
20.º:
Compete ao conselho consultivo:
a) Propor o desenvolvimento de estratégias de
intervenção conjuntas e concertadas entre a
ULS, EPE, e outros parceiros locais e
comunitários com responsabilidade política e
social no âmbito da saúde, nomeadamente
promoção de hábitos de vida saudáveis,
prevenção da doença e reintegração dos
utentes na comunidade;
b) Analisar os fatores sociais preponderantes
que influenciam o estado de saúde da
população e propor ações de intervenção da
ULS, EPE, junto da comunidade, concertadas
com outras organizações locais;
c) Apreciar os planos de atividade de natureza
anual e plurianual;
d) Apreciar todas as informações que tiver por
necessárias para o acompanhamento das
atividades da ULS, EPE;
e) Emitir recomendações tendo em vista o
melhor funcionamento dos serviços a prestar
às populações, tendo em conta os recursos
disponíveis.
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7. ESTRUTURA ORGÂNICA

Figura 1 – Organograma
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CAPÍTULO III –

Área

Descrição
Sumária

Auditoria de
Seguimento
(Continuação)
1

2

Produção e
Gestão de
Utentes

Auditoria Interna

Avaliação da
Qualidade dos
Dados-Mestre dos
Utentes nos
Sistemas de
Informação

Relatório
Anual de
Auditoria Interna
Exercício de 2015

CAPÍTULO III – PAAI – EXERCÍCIO DE 2016

3

Auditoria Interna

Relatório de
Monitorização do
PPRCIC
Exercício de 2015

Auditoria
Operacional
e de Compliance
4

Recursos
Humanos

Avaliação do
Sistema de
controlo de
assiduidade e
pontualidade

Principais fatores
de Risco

Objetivos

 Não faturação de episódios pora. Constituem objetivos da presente ação,
insuficiência
ou
inexatidão
de
examinar:
elementos identificativos de terceiros  A existência, tipologia e frequência de
responsáveis;
erros de introdução de dados-mestre
 Perda de receita para o SNS;
dos utentes;
 Tomada de decisão com dados  A manutenção dos registos e
escassos ou irreais.
periodicidade de análise de erros
produzidos;
 A vulnerabilidade dos Sistemas de
Informação à ocorrência desses erros;
 A fiabilidade do Sistema de Controlo
Interno
verificando,
(SCI),
nomeadamente, a existência e/ou
cumprimento de linhas de orientação e
regras de preenchimento das bases de
dados.

Cronograma
Estimativo

Local

Janeiro a
Fevereiro

Serviço de Gestão da
Produção

Serviço de Auditoria
Interna

A não elaboração do Relatório Anual de
Auditoria Interna prejudica a avaliação
dos
trabalhos
realizados
e
o
planeamento
para
o
exercício
subsequente, além de configurar um não
cumprimento legal.

Relatar os trabalhos realizados pelo
Serviço de Auditoria Interna no exercício
de 2015, em conformidade com o
disposto no Decreto-Lei n.º 233/2005, de
29 de Dezembro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de
janeiro.

Março

 Não cumprimento das recomendações
do Conselho de Prevenção da
Corrupção;
 Incumprimento de metas definidas em
Planos e Relatórios anteriores.

 Dar resposta à Recomendação
aprovada pelo Conselho de Prevenção
da Corrupção, em 1 de Julho de 2009,
procedendo-se à revisão do PPRCIC;
 Cumprir a determinação da elaboração
de um Relatório de Monitorização ao
PPRCIC, relativo ao exercício de 2015.

Abril

 Controlo de assiduidade e pontualidade
inadequado ou deficiente;
 Não cumprimento de legislação ou do
Regulamento Interno de Sistema de
Gestão e Controlo de Assiduidade
através de Sistema Biométrico;
 Não fiabilidade ou integralidade dos
registos.

 Verificar a eficácia dos controlos
instituídos, no que concerne à
assiduidade e pontualidade dos
trabalhadores;
 Observar o cumprimento de legislação
e do Regulamento Interno de Sistema
de Gestão e Controlo de Assiduidade
através de Sistema Biométrico;
 Testar a fiabilidade e integralidade dos
registos.

Maio a
Julho

Unidade Local de Saúde

Serviço de Gestão de
Recursos Humanos
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#

13

14
5

6

Área

Produção e
Gestão de Utentes
&
Tesouraria

Auditoria Interna

Descrição
Sumária

Principais fatores
de Risco

Auditoria
Operacional

 Não
cumprimento
de
normas,
regulamentos ou outros referenciais no
que concerne a taxas moderadoras;
 Perda de receita para o SNS.

 Verificação do cumprimento das normas
emitidas;
 Avaliação dos riscos e dos controlos
instituídos;
 Introdução de possíveis medidas de
mitigação de riscos e melhorias aos
controlos.

Não cumprimento do preceituado no
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de
Dezembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de
janeiro.

Sistematização do conjunto de atividades a
serem desenvolvidas no exercício de 2017.

Avaliação do SCI
na cobrança de
taxas
moderadoras

Plano Anual de
Auditoria Interna
Exercício de 2017

Objetivos

Cronograma
Estimativo

Local

Setembro a
Novembro

Centros de Saúde

Dezembro

Serviço de Auditoria
Interna
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Para além de outros trabalhos desenvolvidos pelo Serviço de Auditoria Interna, no exercício de 2016, e melhor
identificados no Capítulo V, foram realizadas ou ultimadas as seguintes ações de auditoria interna:
 Avaliação do sistema de controlo interno instituído na assiduidade e pontualidade dos trabalhadores da ULSNA,
EPE;
 Auditoria de Seguimento (follow-up) à qualidade dos dados-mestre dos utentes vertidos nos sistemas de
informação SINUS e SONHO.
Os relatórios de auditoria interna produzidos foram remetidos, para efeitos de apreciação e aprovação, ao Conselho de
Administração da ULSNA, EPE, tendo aquele órgão exarado Despacho sobre os referidos documentos.
Nos termos do disposto no artigo 17º, n.º 2, alínea d), do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro, o elenco das principais observações e conclusões
obtidas no decorrer daquelas ações de auditoria interna e as concernentes medidas corretivas a adotar pelos Serviços
visados foi submetido, após aprovação do Conselho de Administração, às entidades referidas no n.º 8 do mesmo artigo.
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Designação do Trabalho

Descrição Sumária

Relatório Anual de Auditoria Interna
concernente ao exercício de 2015

O Relatório Anual de Auditoria Interna reúne a informação referente às ações de auditoria e
de outros trabalhos desenvolvidos no exercício de 2015, dando cumprimento ao disposto no
art.º 17, n.º 2, alínea d), do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro.
O objeto deste Relatório consiste na sistematização das ações empreendidas pelo Serviço de
Auditoria Interna, definidas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) e das decorrentes de
deliberação externa, consideradas oportunamente relevantes ou críticas.

Narrativa sobre a prevenção da corrupção,
com vista à sua inclusão no Relatório e
Contas referente ao exercício de 2015

Em cumprimento com o solicitado pelo Conselho de Administração foi produzida uma
narrativa, concernente ao Relatório anual sobre a prevenção da corrupção, com vista à sua
inclusão no Relatório e Contas referente ao exercício de 2015. De forma sintetizada, aquela
narrativa informava sobre o seguinte:
“No ano de 2014 foi revisto o PPRCIC da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano,
EPE (ULSNA, EPE), tendo-se procedido a uma análise das várias áreas consideradas
como de maior suscetibilidade de gerarem riscos que, em potência, pudessem colocar em
causa a imagem, património ou o cumprimento da estratégia e objetivos institucionais.
Procedeu-se à identificação dos riscos, avaliando, simultaneamente, a probabilidade da
sua ocorrência e impacto previsto, concluindo-se na transcrição de medidas preventivas
que proporcionassem, a esta Unidade Local de Saúde, um sistema de controlo interno
capaz de os mitigar.
Face ao exposto, foram considerados no PPRCIC os seguintes Serviços:
 Serviço de Gestão da Produção;
 Serviços Financeiros;
 Serviço de Gestão de Recursos Humanos;
 Serviço de Aprovisionamento, Logística e Hotelaria;
 Serviços Farmacêuticos;
 Serviço de Instalações, Transportes e Equipamentos; e
 Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação.
No ano de 2015, tendo-se auscultado os dirigentes dos Serviços envolvidos na
identificação dos riscos descritos no PPRCIC, foi elaborado um Relatório sobre a
respetiva execução, referindo-se em que medida foram geridos aqueles riscos no
exercício anterior.
Em cumprimento da regulamentação e legislação em vigor, os documentos supracitados
encontram-se publicitados no sítio da internet e intranet da ULSNA, EPE.”

Relatório de Governo Societário – exercício
de 2015, no que concerne aos pontos A.
Estatutos e Comunicações, B. Controlo
Interno e Gestão de Riscos e C.
Regulamentos e Códigos

Em cumprimento com o modelo disponibilizado no sítio eletrónico da Unidade Técnica de
Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), foi elaborado pelo
Serviço de Auditoria Interna, o Relatório de Governo Societário – Exercício de 2015, nos
pontos concernentes a Estatutos e Comunicações; Controlo Interno e Gestão de Riscos e
Regulamentos e Códigos.

Despacho n.º 2/2016 do Senhor Ministro da
Saúde – Farmácias Hospitalares

A alínea c), do n.º 1, do Despacho n.º 2/2016, de 25 de Fevereiro, de Sua Excelência, o Sr.
Ministro da Saúde, determinou “às comissões com competências na área do medicamento,
em articulação com os auditores internos, a inclusão no plano de atividades anual, da
realização de estudos e auditorias sobre a racionalidade das prescrições hospitalares.”
Neste sentido, o Serviço de Auditoria Interna informou o Conselho de Administração da
ULSNA, EPE, em maio de 2016, da sua total disponibilidade para apoiar a Comissão de
Farmácia e Terapêutica, no cumprimento do disposto naquele Despacho.
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Designação do Trabalho

Descrição Sumária

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão
(incluindo os Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas)

Em cumprimento das Recomendações e Orientações Técnicas emanadas do Conselho de
Prevenção da Corrupção (CPC), mormente da Recomendação n.º 3/2015, de 1 de Julho de
2015, que reforça a necessidade de “Os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas [… identificarem] de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de
corrupção, bem como as correspondentes medidas preventivas” e do Guião para elaboração
dos PPRCIC, de Janeiro de 2015, do qual se destaca a adoção das orientações técnicas de
gestão de risco do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO), o Serviço de Auditoria Interna procedeu a atualização profunda do PPRCIC.
O ora designado de Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas), procede à identificação sistemática, por Serviços e
Unidades Orgânicas, dos riscos das atividades, com destaque para a contratação pública, no
âmbito da corrupção, infrações conexas, de situações que possam consubstanciar eventuais
conflitos de interesses e de outros, que por ação ou omissão de trabalhadores, fornecedores
ou utentes, possam redundar em falhas nos processos de gestão e de tomada de decisão ou
que de algum modo possam colocar em causa o património ou a imagem da Instituição.
Com o propósito de facilitar a adoção daquelas Recomendações e, concomitantemente,
agilizar a recolha e tratamento da informação dos riscos concernentes aos Serviços e
respetivas atividades desenvolvidas por estes, o Serviço de Auditoria Interna desenvolveu
uma nova ferramenta informática, contemplando novas matrizes de risco, para recolha e
tratamento da informação de riscos, oportunamente disponibilizada aos vários Serviços, tendo
por base as orientações técnicas emanadas do COSO, concretamente, as vertidas no
documento intitulado “Enterprise Risk Management (ERM) – Integrated Framework”, de 2004.
Em conformidade com o n.º 4 da já citada Recomendação n.º 3/2015, de 1 de Julho de 2015,
no qual se pode ler que “As entidades devem realizar ações de formação, de divulgação,
reflexão e esclarecimento dos seus Planos junto dos trabalhadores e que contribuam para o
seu envolvimento numa cultura de prevenção de riscos”, o Serviço de Auditoria Interna
desenvolveu, particularmente com os Serviços elencados no Plano, mas, também, de um
modo mais alargado, para a Instituição, múltiplas ações de formação e esclarecimento, com
vista à concretização dos seguintes objetivos:
 Disponibilização e discussão das recomendações do CPC;
 Apresentação e concetualização do modelo de gestão de riscos empresariais, da autoria
do COSO;
 Apresentação da nova ferramenta informática para recolha de informação sobre os riscos
dos Serviços:
 Estrutura e navegação da ferramenta;
 Descrição da informação a preencher em cada um dos campos das matrizes de risco;
 Grosso Modo, identificação das relações existentes entre os processos, respetivos
objetivos, riscos que possam afetar o cumprimento daqueles objetivos e, por fim, as
medidas de controlo a instituir, de modo a reduzir a exposição àqueles riscos;
 Reflexão e sensibilização sobre as matérias tratadas, junto dos responsáveis e
colaboradores, mormente no que concerne ao valor acrescido para os Serviços, como
contrapartida da efetiva instrumentalização do Plano;
 Definição de datas para remessa das matrizes de gestão de risco ao Serviço de Auditoria
Interna.
O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas) foi aprovado pelo Conselho de Administração em 18 de outubro de 2016, tendo
sido remetido ao CPC.

Relatório de Execução do PPRCIC Exercício de 2015

O presente documento visa aferir a execução do PPRCIC relativamente aos exercícios de
2015 e anteriores, dando resposta à Recomendação aprovada pelo Conselho de Prevenção
da Corrupção, em 1 de Julho de 2009, sobre “Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas”.
Auscultados os dirigentes dos Serviços envolvidos na identificação dos riscos descritos no
PPRCIC, cumpre referir neste Relatório em que medida foi abordado o risco ao longo
daqueles anos.
O Relatório foi aprovado pelo Conselho de Administração em 11 de outubro de 2016 e,
posteriormente, em cumprimento da supracitada Recomendação, remetido ao CPC, bem
como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.

Informação de controlo, auditoria e reporte
(Divulgação dos instrumentos de gestão no
portal do SNS)

Em março de 2016 foi realizada, no auditório da Administração Central do Sistema de Saúde,
IP (ACSS) uma reunião que visou, de entre outros aspetos relevantes, alertar para a
obrigatoriedade de publicitar, no portal do SNS, os instrumentos de gestão da ULSNA, EPE.
Em cumprimento com aquele desígnio, o Serviço de Auditoria Interna produziu um
memorando da reunião, alertando o Conselho de Administração da ULSNA, EPE, para o
ponto de situação relativamente aos instrumentos de gestão publicitados naquele portal.
Seguiu-se um trabalho exaustivo de produção/atualização, recolha, consolidação e remessa
dos instrumentos de gestão desta ULS, à ACSS, com vista à sua publicação no portal do
SNS.
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Designação do Trabalho

Descrição Sumária

Atualização
do
Regulamento
de
Comunicação Interna de Irregularidades

O Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades foi revisto e atualizado para
efeitos da sua publicitação no portal do SNS, tendo a versão atual sido aprovada, pelo
Conselho de Administração da ULSNA, EPE, em 21 de março de 2016.

Informação de controlo, auditoria e reporte
(Avaliação da qualidade e atualidade da
informação divulgada)

Em maio de 2016 foi solicitada a esta ULS, por parte da ACSS, que se pronunciasse sobre a
“qualidade e antiguidade da informação disponibilizada no Portal do SNS”, tendo aquela,
enviado para o efeito, um quadro que permitisse conhecer, de entre outra informação, a
versão e data de elaboração dos documentos, bem como o elenco de quaisquer alterações
produzidas, o seu autor e respetivas datas de aprovação e homologação.

Reporte ao GCCI das ações de controlo
realizadas em 2015 e previstas para 2016

Em cumprimento das Instruções e Recomendações do Grupo Coordenador do Sistema de
Controlo Integrado do Ministério da Saúde (GCCI), que reiteram a indispensabilidade do
reporte e da quantificação do esforço de controlo no Ministério da Saúde e a necessidade de
se cumprir o objetivo de concertar as entidades com intervenção na monitorização,
acompanhamento, auditoria e controlo interno do Ministério, no sentido de assegurar o
alinhamento do esforço de controlo com as grandes linhas de política que têm por objetivo a
redução da despesa, procedeu-se ao reporte à IGAS das ações de controlo interno
desenvolvidas no ano de 2015 e aquelas previstas para 2016, tendo sido determinados ou
previstos, respetivamente, os valores de controlo da despesa concernentes àquelas ações.

Reporte à ACSS sobre o grau de
cumprimento
das
recomendações
resultantes das ações de auditoria de 2014
e 2015

Em cumprimento do Despacho exarado, em 24 de Maio de 2016, pela Exma. Senhora
Presidente do Conselho de Administração, sobre o Ofício n.º 6339/2016/DFI/UGR/ACSS,
datado de 19 de Maio de 2016, da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, acerca do
grau de implementação das recomendações produzidas nas ações de auditoria realizadas em
2014 e 2015 e respetivo plano de ação calendarizado, o Serviço de Auditoria Interna
desenvolveu um conjunto de documentos digitais que visou agilizar a recolha de informação.
O Serviço de Auditoria Interna recolheu, junto dos serviços visados nas ações de auditoria,
realizadas naqueles anos, e consolidou a informação concernente ao grau de implementação
das recomendações produzidas, tendo esta informação sido remetida, via correio eletrónico,
à ACSS, em julho de 2016.

Cumprimento das Instruções n.º 1/2016 e
n.º 2/2016, ambas de 15 de junho, do
GCCI/IGAS

Em cumprimento das Instruções n.º 1/2016, de 15 de junho, “Controlo Interno no Ministério
da Saúde – Reporte e Quantificação” e n.º 2/2016, de 15 de junho, “Comunicação de factos
que indiciem eventual responsabilidade criminal ou financeira”, do GCCI/IGAS, o Serviço de
Auditoria Interna remeteu informação sobre as ações de controlo interno desenvolvidas no
primeiro semestre de 2016 e as situações que pudessem consubstanciar eventual
responsabilidade criminal e/ou financeira, cujos processos a ULSNA, EPE, tenha instruído.

Operacionalização do Despacho n.º 7709B/2016, de 9 de junho

O Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de junho, do Secretário de Estado da Saúde, visa fomentar
uma cultura de maior transparência e responsabilização da governação hospitalar e reforçar
o nível de controlo financeiro das instituições e respetivo reporte à tutela.
De molde a operacionalizar e normalizar a respetiva aplicabilidade do Despacho n.º 7709B/2016, de 9 de junho, e tendo em consideração os princípios que norteiam a atividade de
Auditoria Interna e as competências previstas para os Serviços de Auditoria Interna, foram
produzidos dois Relatórios de execução financeira, concernentes ao segundo e terceiros
trimestres de 2016, elaborados de acordo com o modelo anexo à Circular Normativa n.º
14/2016/GAI/ACSS, de 1 de julho de 2016.
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do Despacho supracitado, os Relatórios foram elaborados pelo
Auditor Interno da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, sendo de registar, com
apreço, a colaboração de todos os responsáveis e funcionários contactados, patenteado na
disponibilidade manifestada e nos esforços desenvolvidos para satisfazer convenientemente
as nossas solicitações.

Relatório Semestral de Auditoria Interna Primeiro Semestre de 2016

O Relatório Semestral de Auditoria Interna (RSAI) reúne a informação referente às ações de
auditoria e outros trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre do exercício de 2016.
O objeto do presente Relatório consiste na sistematização das ações de auditoria e de outros
trabalhos, empreendidos pelo Serviço de Auditoria Interna, definidos no Plano Anual de
Auditoria Interna (PAAI) e decorrentes de deliberação externa, considerados oportunamente
relevantes ou críticos.

Plano Anual de Auditoria Interna - Exercício
de 2017

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), referente ao exercício de 2017, dá cumprimento
ao disposto no art.º 17, n.º 2, alínea c), do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro.
O seu objetivo consiste na sistematização das ações a empreender pelo Serviço de Auditoria
Interna, no decurso do exercício de 2017, definindo a programação anual dos trabalhos a
realizar, que visem apoiar a gestão da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE na
implementação de melhorias ao nível do controlo interno, avaliando, designadamente, a
eficácia, eficiência e economia dos processos e, ao nível da gestão dos riscos que poderão
condicionar o cumprimento de objetivos, previamente traçados.
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