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1. ENQUADRAMENTO, ESTRUTURA E METODOLOGIA
A elaboração do Relatório de Atividades de Auditoria Interna (RAAI) - Exercício de 2017 visa dar cumprimento ao disposto
no artigo 19º, n.º 2, alínea d), dos Estatutos das Unidades Locais de Saúde (ULS) anexos ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de
10 de fevereiro e ao disposto na alínea d) do n.º 2, do artigo 6.º, do Regulamento Interno do Serviço de Auditoria Interna,
aprovado pelo Conselho de Administração ULSNA, EPE, em 7 de julho de 2017.
O presente documento consubstancia uma versão não confidencial, cujo objetivo é o de integrar o elenco dos Instrumentos
de Gestão da ULSNA, EPE, publicitados no Portal do SNS no seguinte endereço eletrónico:
https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/unidade-local-de-saude-do-norte-alentejano-epe/
Por conseguinte, a informação relativa às principais observações e conclusões obtidas aquando da realização de Ações
de Auditoria Interna e as concernentes medidas corretivas a adotar pelos Serviços visados não constará deste RAAI,
tendo sido anteriormente submetida, após aprovação do Conselho de Administração, às entidades referidas no n.º 8 do
artigo 19º dos Estatutos das ULS anexos ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro.
As ações desenvolvidas no âmbito das competências atribuídas ao Serviço de Auditoria Interna (SAI), quer tenham sido
estimadas no Plano de Atividades de Auditoria Interna [1] (PAAI), quer tenham surgido no decurso do próprio ano,
decorrentes de deliberação externa e consideradas oportunamente relevantes ou críticas, têm procurado reforçar o
Sistema de Controlo Interno (SCI) e a Gestão de Riscos da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (ULSNA,
EPE).
É expectável que tal reforço no SCI promova o incremento ou a melhoria de medidas preventivas, detetivas ou corretivas,
e a diminuição da probabilidade de materialização de potenciais riscos de falhas, erros e irregularidades, contribuindo
para uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos materiais e financeiros, e obtendo-se, em última instância,
maiores ganhos em saúde.
O presente RAAI sistematiza a informação concernente à atividade desenvolvida no exercício de 2017, referindo-se os
controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar pelos Serviços auditados.
O RAAI apresenta-se estruturado da seguinte forma:
I – Sumário Executivo:
Apresenta o enquadramento legal, a estrutura e a metodologia utilizada na elaboração
do presente RAAI.

CAPÍTULOS

II – A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE:
Caracteriza a Instituição, a sua área de influência e a respetiva estrutura orgânica.
III – O Serviço de Auditoria Interna:
Caracteriza, sucintamente, a orgânica e as competências previstas nos termos do
disposto no artigo 19.º, dos Estatutos das ULS, EPE, anexos ao Decreto-Lei n.º
18/2017, de 10 de fevereiro, aditando, concomitantemente a missão e valores da
função Auditoria Interna plasmados no seu Regulamento Interno, aprovado pelo
Conselho de Administração em 07 de julho de 2017.
IV – Plano de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2017:
Apresenta, em detalhe, as atividades previstas e respetivo cronograma para o
exercício em apreço, referindo os objetivos e os principais fatores de risco, assim como
o período estimado para a sua realização que, no caso das Ações de Auditoria Interna,
compreende as fases de planeamento, execução dos trabalhos e elaboração dos
relatórios.
V – Ações de Auditoria Interna e Outras Atividades Realizadas:
Elenca a apresentação sumária das Ações de Auditoria Interna e outras atividades
realizadas no decurso do exercício de 2017.
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Tendo como referência as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna publicadas pelo Institute
of Internal Auditors [2] (IIA) e demais legislação aplicável, mormente pelo disposto nos Estatutos das ULS, EPE, anexos
ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o planeamento dos trabalhos de auditoria é pautado, 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;
 Efetividade, eficácia e eficiência dos controlos;
 Materialidade e risco associado às atividades e respetivos processos;
 Recursos humanos ou de outra natureza afetos ao Serviço de Auditoria Interna.
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 auditados;
 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.

2

Fundado em 1941, o Institute of Internal Auditors congrega cerca de 185 000 membros, oriundos de 165 países, constituindo-se como uma associação
profissional, de âmbito internacional, com sede global em Lake Mary, Flórida, EUA, cuja missão consiste em liderar o conhecimento e orientar,
globalmente, a profissão de auditoria interna.
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NORTE ALENTEJANO, EPE
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ULSNA, EPE
Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 1.º, do
Capítulo I, dos Estatutos das ULS, EPE, anexos ao
Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro, 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.
Nos termos do artigo 2.º, do supracitado Decreto-Lei:
1. A ULS, E. P. E., tem por objeto principal a prestação
de cuidados de saúde, a todos os cidadãos em
geral, designadamente:
a) Aos utentes do Serviço Nacional de Saúde
(SNS);
b) Às entidades externas que com ele
contratualizem a prestação de cuidados de
saúde;
c) Aos cidadãos estrangeiros não residentes no
âmbito da legislação nacional e internacional
em vigor.
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.
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.

CAPÍTULO II – UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

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.
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2.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA
Figura 1 – Área de Influência da ULSNA, EPE
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2.2. ESTRUTURA ORGÂNICA

CAPÍTULO II – UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

Figura 2 – Organograma
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3. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO AUDITORIA INTERNA
O IIA estabelece o principal objetivo, natureza e âmbito da função auditoria interna nas organizações, definindo-a nos
seguintes termos:

"

Atividade independente, de avaliação objetiva e de consultoria, destinada a acrescentar valor e a
melhorar as operações de uma organização. Assiste a organização na consecução dos seus
objetivos, através de uma abordagem sistemática e disciplinada, na avaliação da eficácia dos
processos de gestão de riscos, controlos e governação.

"

A criação do SAI foi estatuída, numa primeira fase para os Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de
Oncologia, através do Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro e posteriormente para as Unidades Locais de Saúde
através do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de janeiro.
Ao abrigo do disposto no supramencionado Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro, o Conselho de Administração
da ULSNA, EPE, procedeu à criação deste Serviço, ficando aquele ato registado com data de 28 de fevereiro de 2013
(ata n.º 09/2013, documento n.º 58).
A atividade do SAI rege-se, atualmente, pelo disposto no artigo 19º dos Estatutos das ULS, EPE, anexos ao Decreto-Lei
n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, em cuja norma revogatória estão contemplados os diplomas supracitados. Este artigo
define, de um modo geral, as competências do SAI, a sua composição, colaboração com Serviços da Tutela, controlo da
atividade hospitalar, dependência orgânica e termos de acesso à informação.

4. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
Em conformidade com o disposto no artigo 19.º, dos Estatutos das ULS, EPE, anexos ao Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10
de fevereiro:
1.

2.

3.

4.

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.
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.
e) Elaborar o plano de gestão de riscos de
corrupção e infrações conexas e os respetivos
relatórios anuais de execução.
A direção do serviço de auditoria interna compete a
um auditor interno, que exerce as respetivas
funções pelo período de três 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.
O auditor interno é recrutado pelo conselho de
administração, de entre individualidades que
reúnam os seguintes requisitos:

CAPÍTULO III – SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA

5.

6.

7.

8.

9.

a) Qualificação
técnica,
competências
e
experiência em auditoria;
b) Inscrição no organismo nacional que regule a
atividade de auditoria interna.
Os técnicos que integrem o serviço de auditoria
interna devem possuir curso superior adequado ao
exercício das suas funções.
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.
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.
O conselho de administração comunica à
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.
(ACSS, I. P.), à Administração Regional de Saúde
respetiva, à Direção-Geral do Tesouro e Finanças,
à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS)
e à Inspeção-Geral de Finanças a identidade do
auditor interno e as datas do início e do termo de
funções.
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.
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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, I. P., 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 plano de gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas e os respetivos relatórios anuais

de execução são aprovados e submetidos pelo
conselho de administração ao conselho de
prevenção da corrupção e aos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e
da saúde.
14. O serviço de auditoria interna depende, em termos
orgânicos, do presidente do conselho de
administração.
15. 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, E. P. E., com exceção dos registos
clínicos individuais dos utentes.

O Conselho de Administração da ULSNA, EPE aprovou em 7 de julho de 2017, o Regulamento Interno do Serviço de
Auditoria Interna que define, de entre outras matérias, a respetiva missão e valores, a saber:
Artigo 2.º - Missão

2.

O SAI tem por missão acrescentar valor e melhorar as
atividades da ULSNA, EPE, delineando e realizando
auditorias ou trabalhos de consultoria internos,
avaliando de forma independente e sistemática as
atividades e processos críticos e contribuindo para a
melhoria do desempenho, controlo e governação das
operações.

3.

Artigo 3.º - Valores
A função auditoria interna pauta a sua atividade pelos
seguintes valores:
1. Integridade - A integridade gera confiança e, por
conseguinte, proporciona o fundamento para
confiar no julgamento do SAI.
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4.

Objetividade - O SAI manifesta o mais elevado grau
de objetividade profissional ao coligir, avaliar e
comunicar a informação sobre a atividade ou
processo em análise. O SAI procede a uma
avaliação equilibrada de todas as circunstâncias
relevantes e os seus julgamentos não são
influenciados por interesses particulares e por
opiniões alheias.
Confidencialidade - O SAI respeita o valor e a
propriedade da informação que recebe e não
divulga a informação sem a devida autorização,
exceto em caso de obrigação legal ou profissional.
Competência - O SAI aplica as técnicas, experiência
e conhecimentos necessários no desempenho das
tarefas inerentes à função auditoria interna.

CAPÍTULO III – SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA
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Plano de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2017
Plano Detalhado
Início Fim:

Descrição Sumária:

Objetivos:

01-02

15-02

Reporte à IGAS
Atividade prevista para o ano 2017;
Atividade executada no ano 2016;
Responsabilidade criminal e/ou financeira no ano 2016.

Cumprir as Instruções n.os 1/2016 e 2/2016, ambas de Não cumprimento das Instruções n.os 1/2016 e 2/2016, • Conselho de Administração
15 de junho, da IGAS:
ambas de 15 de junho, da IGAS.
O reporte relativo às ações de controlo interno
previstas em plano de atividades deve ser anual e
efetuado até 15 de fevereiro do ano a que respeita;
O reporte relativo à execução das ações de controlo
interno
desenvolvidas
deve
ser
efetuado
semestralmente, até 15 de fevereiro, respeitante à
execução acumulada do ano anterior;
Comunicar, com periodicidade semestral, todas as
situações que possam consubstanciar eventual
responsabilidade criminal e/ou financeira, até 15 de
fevereiro, respeitante aos dados acumulados relativos
ao ano anterior.

01-03

15-03

Relatório de Atividades de Auditoria Interna - Exercício Em conformidade com o disposto no artigo 17, n.º 2,
de 2016
alínea d), 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 “Elaborar anualmente
um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se
refiram os controlos efetuados, as anomalias detetadas
e as medidas corretivas a adotar.”
Em conformidade com o disposto no n.º 12 do mesmo
artigo, “O […] relatório anual de auditoria [é aprovado e
submetido] pelo conselho de administração às
entidades referidas no n.º 8, respetivamente, até […]
15 de março de cada ano.”

A não elaboração do Relatório Anual de Auditoria • Serviço de Auditoria Interna
Interna contraria o disposto no artigo 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.

01-03

08-04

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 4º Cumprir o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709Trimestre de 2016
B/2016, de 9 de junho. Para aquele efeito, elaborar o
Relatório de acordo com o modelo anexo à Circular
Normativa n.º 20/2016/ACSS, de 12 de outubro,
remetendo-o, até 8 de abril, à ACSS.

A não elaboração do Relatório de Execução Financeira • Serviço de Gestão Financeira
contraria o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709B/2016, de 9 de junho, bem como a Circular Normativa
n.º 20/2016/ACSS, de 12 de outubro.

01-04

30-04

Follow-up - Avaliação do Sistema de controlo de Verificação
do
grau
de
cumprimento
das Não cumprimento das recomendações do Serviço de • Serviço de Gestão de Recursos
assiduidade e pontualidade
recomendações emitidas pelo Serviço de Auditoria Auditoria Interna.
Humanos
Interna aquando da ação desenvolvida no exercício
anterior.

01-04

08-05

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 1º Cumprir o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709Trimestre de 2017
B/2016, de 9 de junho. Para aquele efeito, elaborar o
Relatório de acordo com o modelo anexo à Circular
Normativa n.º 14/2016/GAI/ACSS, de 1 de julho,
remetendo-o, até 8 de maio, à ACSS.

01-06

30-11

Avaliação do sistema de controlo interno e de gestão Verificação do cumprimento de legislação e Não cumprimento, em geral, de legislação ou • Cuidados de Saúde Primários;
de riscos na cobrança de taxas moderadoras
regulamentação vigente;
regulamentação
no
que
concerne
a
taxas • Cuidados de Saúde Hospitalares
Avaliação dos riscos e da eficácia dos controlos moderadoras;
instituídos para a sua mitigação;
Inexistência de procedimentos uniformes;
Introdução de possíveis medidas de mitigação de Atribuição indevida de isenções, com perda de receita
riscos e melhorias aos controlos.
para o SNS.

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Fatores de Risco:

Serviço(s) de Destino:

A não elaboração do Relatório de Execução Financeira • Serviço de Gestão Financeira
contraria o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709B/2016, de 9 de junho, bem como a Circular Normativa
n.º 20/2016/ACSS, de 12 de outubro.
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Plano Detalhado
Início Fim:

Descrição Sumária:

01-07

Reporte à IGAS
Atividade executada no 1º semestre de 2017;
Responsabilidade criminal e/ou financeira
semestre de 2017

31-07

Objetivos:

no

Fatores de Risco:

Serviço(s) de Destino:

Cumprir as Instruções n.os 1/2016 e 2/2016, ambas de Não cumprimento das Instruções n.os 1/2016 e 2/2016, • Conselho de Administração
15 de junho, da IGAS:
ambas de 15 de junho, da IGAS.
1º O reporte relativo à execução das ações de controlo
interno
desenvolvidas
deve
ser
efetuado
semestralmente, até 31 de julho, respeitante ao
primeiro semestre do ano de execução;
Comunicar, com periodicidade semestral, todas as
situações que possam consubstanciar eventual
responsabilidade criminal e/ou financeira, até 31 de
julho, respeitante ao primeiro semestre do ano em
causa.
A não elaboração do Relatório de Execução Financeira • Serviço de Gestão Financeira
contraria o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709B/2016, de 9 de junho, bem como a Circular Normativa
n.º 20/2016/ACSS, de 12 de outubro.

01-07

08-08

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 2º Cumprir o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709Trimestre de 2017
B/2016, de 9 de junho. Para aquele efeito, elaborar o
Relatório de acordo com o modelo anexo à Circular
Normativa n.º 14/2016/GAI/ACSS, de 1 de julho,
remetendo-o, até 8 de agosto, à ACSS.

01-08

31-10

Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos A “elaboração anual de um relatório sobre a execução Não cumprimento do disposto na alínea d) do ponto
referente aos exercícios de 2016/2017
do plano”, em conformidade com o disposto na alínea 1.1, da Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de
d) do ponto 1.1, da Recomendação n.º 1/2009 do Prevenção da Corrupção, de 1 de julho.
Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de julho.

01-10

08-11

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 3º Cumprir o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709Trimestre de 2017
B/2016, de 9 de junho. Para aquele efeito, elaborar o
Relatório de acordo com o modelo anexo à Circular
Normativa n.º 14/2016/GAI/ACSS, de 1 de julho,
remetendo-o, até 8 de novembro, à ACSS.

A não elaboração do Relatório de Execução Financeira • Serviço de Gestão Financeira
contraria o disposto no n.º 1 do Despacho n.º 7709B/2016, de 9 de junho, bem como a Circular Normativa
n.º 20/2016/ACSS, de 12 de outubro.

01-12

15-12

Plano de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de Em conformidade com o disposto no artigo 17, n.º 2,
2018
alínea c), 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 “Elaborar o plano
anual de auditoria interna.”
Em conformidade com o disposto no n.º 12 do mesmo
artigo, “O plano anual de auditoria […é aprovado e
submetido] pelo conselho de administração às
entidades referidas no n.º 8, respetivamente, até 15 de
dezembro […] de cada ano.”

A não elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna • Conselho de Administração
contraria o disposto no artigo 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.

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

• Serviços Farmacêuticos;
• Serviço de Aprovisionamento e
Logística;
• Serviço de Gestão da Produção;
• Serviço de Gestão de Recursos
Humanos;
• Serviço de Gestão Financeira;
• Serviço de Instalações,
Transportes e Equipamentos;
• Serviço de Sistemas de
Tecnologias de Informação
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Cronograma

Cronograma

Início Fim:

Atividade:

01-02

15-02

Reporte à IGAS
Atividade prevista para o ano 2017;
Atividade executada no ano 2016;
Responsabilidade criminal e/ou financeira no ano 2016.

01-03

15-03

Relatório de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2016

01-03

08-04

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 4º Trimestre de 2016

01-04

30-04

Follow-up - Avaliação do Sistema de controlo de assiduidade e
pontualidade

01-04

08-05

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 1º Trimestre de 2017

01-06

30-11

Avaliação do sistema de controlo interno e de gestão de riscos na
cobrança de taxas moderadoras

01-07

31-07

Reporte à IGAS
Atividade executada no 1º semestre de 2017;
Responsabilidade criminal e/ou financeira no 1º semestre de 2017

01-07

08-08

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 2º Trimestre de 2017

01-08

31-10

Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos referente aos
exercícios de 2016/2017

01-10

08-11

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 3º Trimestre de 2017

01-12

15-12

Plano de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2018

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
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CAPÍTULO V

– AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA E OUTRAS

ATIVIDADES REALIZADAS

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA E
OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS

12

Relatório de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2017
Ações de Auditoria Interna
2017/AUDI-001 – Auditoria de Seguimento (Follow-Up) à Avaliação do Sistema de Controlo Interno no Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

22-05

Em conformidade com o previsto no Plano de Atividades de Auditoria Interna para o ano 2017,
aprovado por deliberação do Conselho de Administração de 6 de dezembro de 2016,
desenvolveu-se a presente ação de auditoria de seguimento (follow-up) à área de “Recursos
Humanos”.
O presente Relatório consubstancia o resultado da apreciação do grau de cumprimento das
recomendações formuladas aquando da realização, em setembro de 2016, de uma ação de
auditoria interna no Serviço de Gestão de Recursos Humanos, cujo objeto visou a avaliação
do Sistema de Controlo Interno e Sistema de Gestão de Riscos no que concerne à
assiduidade e pontualidade dos trabalhadores da Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, EPE.
A presente auditoria analisou o grau de implementação do sistema biométrico e a sua
aplicação ao universo de trabalhadores da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE,
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou natureza das suas funções, o compliance
com a legislação tendo por base a assiduidade de uma amostra de trabalhadores, o Manual
de Procedimentos e o Balanço Social.
Foi produzido um relatório, no qual foi vertida uma série de observações, conclusões e
recomendações, com vista à melhoria do Sistema de Controlo Interno e à mitigação dos
riscos inerentes à verificação da assiduidade e pontualidade dos trabalhadores da Unidade
Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE.

Verificação
do
grau
de Não
cumprimento
cumprimento das recomendações recomendações emanadas
emitidas pelo Serviço de Auditoria Serviço de Auditoria Interna.
Interna
aquando
da
ação
desenvolvida no exercício anterior.

22-06

Fatores de Risco:

Serviço(s) de Destino:
das • Serviço de Gestão de Recursos
pelo Humanos

2017/AUDI-002 – Avaliação do Sistema de Controlo Interno e de Gestão de Riscos na cobrança e concessão de isenções de taxas moderadoras
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

Serviço(s) de Destino:

16-08

Ação de Auditoria em fase de reporte.

⦁ Verificação do cumprimento de
legislação
e
regulamentação
vigente;
⦁ Avaliação dos riscos e da eficácia
dos controlos instituídos para a sua
mitigação;
⦁ Introdução de possíveis medidas
de mitigação de riscos e melhorias
aos controlos.

⦁ Não cumprimento, em geral, de
legislação ou regulamentação no
que concerne a taxas moderadoras;
⦁ Inexistência de procedimentos
uniformes;
⦁ Atribuição indevida de isenções,
com perda de receita para o SNS.

• Cuidados de Saúde Primários;
• Cuidados de Saúde Hospitalares;
• Serviço de Sistemas de
Tecnologias de Informação

31-12

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.
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Outras Atividades
Relatório de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2016
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

02-01

Sistematiza as ações executadas pelo Serviço de Auditoria Interna, definidas no Plano de
Atividades de Auditoria Interna (PAAI) e as decorrentes de deliberação externa, consideradas
oportunamente relevantes ou críticas, visando o apoio ao Conselho de Administração na
busca de resultados satisfatórios quanto à eficácia, eficiência e economia da gestão da
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE.

Visa o cumprimento do disposto no
artigo 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
(legislação vigente à data da
emissão do Relatório).

A não elaboração do Relatório de • Conselho de Administração
Atividades de Auditoria Interna
contraria o disposto no artigo 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 (legislação vigente à data
da emissão do Relatório).

30-01

Serviço(s) de Destino:

Reporte à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde:
⦁ Atividade prevista para o ano 2017;
⦁ Atividade executada no ano 2016;
⦁ Eventual responsabilidade criminal e/ou financeira no ano 2016.
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

10-01

Em cumprimento das Instruções da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde números
1/2016 e 2/2016, ambas de 15 de junho, remeteram-se àquela entidade os ficheiros de reporte
das ações previstas para o ano 2017 e o reporte das ações executadas em 2016. O Serviço
de Auditoria Interna analisou, ainda, os vários processos de inquérito e disciplinares,
concernentes ao ano de 2016, que se encontravam à guarda do Secretariado do Conselho de
Administração, visando apurar o relato de factos que pudessem indiciar eventual
responsabilidade criminal ou financeira, e, por conseguinte, fossem passíveis de reporte à
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, tendo verificado que nenhum processo se
enquadrava nesse âmbito, cenário que inviabilizou aquele reporte.

Cumprir as Instruções números
1/2016 e 2/2016, ambas de 15 de
junho, da Inspeção-Geral das
Atividades em Saúde:
⦁ O reporte relativo às ações de
controlo interno previstas em plano
de atividades deve ser anual e
efetuado até 15 de fevereiro do ano
a que respeita;
⦁ O reporte relativo à execução das
ações
de
controlo
interno
desenvolvidas deve ser efetuado
semestralmente,
até
15
de
fevereiro, respeitante à execução
acumulada do ano anterior;
⦁ Comunicar, com periodicidade
semestral, todas as situações que
possam consubstanciar eventual
responsabilidade
criminal
e/ou
financeira, até 15 de fevereiro,
respeitante aos dados acumulados
relativos ao ano anterior.

Não cumprimento das Instruções • Conselho de Administração
números 1/2016 e 2/2016, ambas
de 15 de junho, da Inspeção-Geral
das Atividades em Saúde.

15-02

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Serviço(s) de Destino:
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Outras Atividades
Guia de Boas Práticas para a Àrea da Contratação Pública
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

31-01

O Guia de Boas Práticas para a Àrea da Contratação Pública fornece informações sobre
como planear, publicar e adjudicar contratos públicos, evitando os erros mais comuns
aquando da celebração de contratos na Administração Pública. Este documento enumera
uma série de boas práticas, de reforço das competências administrativas e constitui um
instrumento de melhoria à transparência e à responsabilização nos contratos públicos.
O principal objetivo não consiste apenas em assegurar a regularidade e a transparência, mas
também em melhorar a eficiência e a eficácia dos contratos públicos, com potenciais ganhos
significativos em termos de concorrência leal e qualidade dos investimentos.
Este Guia tem como principal referência um documento produzido pela Comissão Europeia
intitulado «Contratação Pública — Guia prático para profissionais sobre a prevenção dos erros
mais comuns em projetos financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento».
Este documento inscreve-se na ação prioritária da Comissão que visa ajudar os EstadosMembros a reforçar as suas capacidades administrativas, a fim de melhorar a forma como os
fundos da UE são investidos e geridos.
O Guia de Boas Práticas para a Àrea da Contratação Pública é estruturado em torno das
fases de um procedimento de celebração de contratos públicos, desde o planeamento à
execução do contrato, destacando as questões a ter em atenção e possíveis erros a evitar e
dando exemplos de boas práticas sobre o que fazer e o que não fazer durante o ciclo de
celebração de contratos.

⦁ Cumprir com o disposto na alínea Não cumprimento do disposto no • Conselho de Administração;
h) do n.º 1, do Despacho n.º 851- Despacho n.º 851-A/2017, de 16 de • Serviço de Aprovisionamento e
Logística
A/2017, publicado no Diário da janeiro.
República
n.º
11/2017,
1º
Suplemento, Série II, de 16 de
janeiro, a qual determina a
elaboração, "no prazo de 6 meses,
com a colaboração do Auditor
Interno,
um
manual
de
procedimentos com identificação de
boas práticas para a área da
Contratação Pública, observando
as
especificidades
do
funcionamento de cada entidade."
⦁ Fornecer
orientações
aos
funcionários
envolvidos
nos
processos de aquisição de serviços
e bens, ajudando-os a evitar
possíveis erros e a adotar boas
práticas no que se refere à
tramitação de procedimentos de
adjudicação de contratos públicos.

22-06

Fatores de Risco:

Serviço(s) de Destino:

Atualização da Informação concernente aos Instrumentos de Gestão publicados no Portal do SNS
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

02-02

Remessa à Administração Central do Sistema de Saúde, IP, em cumprimento com o
solicitado por correio eletrónico de 2 de fevereiro de 2017, da informação sobre a atualidade
dos Instrumentos de Gestão concernentes à Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano,
EPE, publicitados no Portal do SNS.

Promover
a
atualização
da Existência
de
informação • Conselho de Administração
informação
respeitante
aos desatualizada publicada no Portal
Instrumentos de Gestão constantes do SNS.
no
Portal
do
SNS,
em
www.sns.gov.pt,
face
aos
documentos que possam entretanto
ter sido elaborados/atualizados.

11-04

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Fatores de Risco:

Serviço(s) de Destino:
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Outras Atividades
Relatório Trimestral de Execução Financeira - 4º Trimestre de 2016
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

01-03

O Relatório de Execução Financeira visa a operacionalização do Despacho n.º 7709-B/2016,
de 9 de junho, do Secretário de Estado da Saúde, fomentando uma cultura de maior
transparência e responsabilização da governação hospitalar e reforçando-se o nível de
controlo financeiro das instituições e respetivo reporte à tutela.
O Relatório de Execução Financeira apresenta as principais conclusões ao nível das
seguintes áreas:
⦁ Controlo Orçamental;
⦁ Demonstrações Financeiras; e
⦁ Cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

Cumprir o disposto no n.º 1 do
Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de
junho. Para aquele efeito, elaborar
o Relatório de acordo com o
modelo anexo à Circular Normativa
n.º 14/2016/GAI/ACSS, de 1 de
julho, remetendo-o, até 8 de abril, à
Administração Central do Sistema
de Saúde, IP.

A não elaboração do Relatório de • Conselho de Administração;
Execução Financeira contraria o • Serviço de Gestão Financeira
disposto no n.º 1 do Despacho n.º
7709-B/2016, de 9 de junho, bem
como a Circular Normativa n.º
20/2016/ACSS, de 12 de outubro.

05-05

Serviço(s) de Destino:

Atualização do Relatório de Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas referente ao exercício de 2015, tendo sido incluidos os Serviços
Farmacêuticos
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

16-03

A Recomendação nº 1/2009, de 1 de Julho do Conselho de Prevenção da Corrupção
determina a “elaboração anual de um relatório sobre a execução do Plano de Prevenção de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas” impondo ainda, que tais relatórios devam ser
“remetidos ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de
superintendência, tutela e controlo”.
Em cumprimento daquela Recomendação foi remetido ao Conselho de Administração, em 27
de julho de 2016, o Relatório de Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas referente ao exercício de 2015, tendo sido aprovado por aquele órgão em
11 de outubro de 2016. Todavia, aquele documento não contemplava a avaliação dos
Serviços Farmacêuticos relativamente ao exercício de 2015, justificada pela dificuldade, à
data, de obtenção de informação decorrente da alteração do cargo de Responsável daquele
Serviço.
Ao abrigo da Deliberação exarada pelo Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Saúde e do
Despacho produzido pelo Conselho de Administração da ULSNA, EPE, foi, por conseguinte,
aditada àquele Relatório, informação produzida pela anterior Responsável dos Serviços
Farmacêuticos, concernente ao grau de execução do Plano de Prevenção dos Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas referente ao exercício de 2015.

Em
cumprimento
com
a
Deliberação exarada pelo Gabinete
de Sua Excelência, o Ministro da
Saúde, e do Despacho produzido
pelo Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, EPE, foi aditada ao
presente Relatório, informação
concernente ao grau de execução
do Plano de Prevenção dos Riscos
de Corrupção e Infrações Conexas
referente ao exercício de 2015,
relativamente
aos
Serviços
Farmacêuticos.

Não cumprimento da Deliberação • Serviços Farmacêuticos
exarada pelo Gabinete de Sua
Excelência, o Ministro da Saúde, e
do Despacho produzido pelo
Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, EPE.

28-03

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Serviço(s) de Destino:
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Outras Atividades
Relatório Trimestral de Execução Financeira - 1º Trimestre de 2017
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

11-04

O Relatório de Execução Financeira visa a operacionalização do Despacho n.º 7709-B/2016,
de 9 de junho, do Secretário de Estado da Saúde, fomentando uma cultura de maior
transparência e responsabilização da governação hospitalar e reforçando-se o nível de
controlo financeiro das instituições e respetivo reporte à tutela.
O Relatório de Execução Financeira apresenta as principais conclusões ao nível das
seguintes áreas:
⦁ Controlo Orçamental;
⦁ Demonstrações Financeiras; e
⦁ Cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

Cumprir o disposto no n.º 1 do
Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de
junho. Para aquele efeito, elaborar
o Relatório de acordo com o
modelo anexo à Circular Normativa
n.º 14/2016/GAI/ACSS, de 1 de
julho, remetendo-o, até 8 de maio,
à Administração Central do Sistema
de Saúde, IP.

A não elaboração do Relatório de • Conselho de Administração;
Execução Financeira contraria o • Serviço de Gestão Financeira
disposto no n.º 1 do Despacho n.º
7709-B/2016, de 9 de junho, bem
como a Circular Normativa n.º
20/2016/ACSS, de 12 de outubro.

08-05

Serviço(s) de Destino:

Elaboração de narrativa sobre a prevenção da corrupção para publicação no Relatório e Contas relativo ao exercício de 2016
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

20-04

Em cumprimento com o solicitado pelo Exmo. Vogal do Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, foi elaborada uma narrativa concernente à
prevenção da corrupção a incluir no Relatório e Contas relativo ao exercício de 2016, na qual
foi feita alusão ao cumprimento das Recomendações e Orientações Técnicas emanadas do
Conselho de Prevenção da Corrupção, 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), tendo o Serviço de Auditoria Interna informado que tinha
procedido no ano de 2016 a uma atualização profunda do Plano de Prevenção dos Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas.

Atualização
de
informação
concernente à prevenção da
corrupção a incluir no Relatório e
Contas relativo ao exercício de
2016, em cumprimento com o
solicitado pelo Exmo. Vogal do
Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, EPE.

Não cumprimento da solicitação • Conselho de Administração;
exarada pelo Exmo. Vogal do • Serviço de Gestão Financeira
Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano, EPE.

20-04

Serviço(s) de Destino:

Elaboração de narrativa a incluir no Relatório do Governo Societário
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

26-04

O Serviço de Auditoria Interna procedeu à elaboração de uma narrativa a incluir no Relatório
do Governo Societário, em cumprimento das instruções publicadas pela Unidade Técnica de
Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial para o exercício de 2016,
tendo sido produzida informação relativamente à seguinte matéria:
VI - Organização Interna:
A - Estatutos e Comunicações;
B - Controlo interno e gestão de riscos;
C - Regulamentos e Códigos.

Produção
de
informação
concernente à matéria da auditoria
interna, sistemas de controlo
interno, de gestão de riscos e de
gestão de irregularidades, nos
moldes previstos no modelo de
Relatório do Governo Societário,
publicado pela Unidade Técnica de
Acompanhamento e Monitorização
do Setor Público Empresarial, para
o exercício de 2016.

Não acatamento das instruções • Conselho de Administração;
publicadas pela Unidade Técnica • Serviço de Gestão Financeira
de
Acompanhamento
e
Monitorização do Setor Público
Empresarial.

27-04

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Serviço(s) de Destino:
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Outras Atividades
Regulamento Interno do Serviço de Auditoria Interna
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

09-06

Em conformidade com o solicitado pela Exma. Vogal do Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, foi submetido para apreciação e
aprovação, o Regulamento Interno concernente ao Serviço de Auditoria Interna, tendo o
mesmo sido aprovado em 7 de julho de 2017.

Definição das normas e princípios
gerais a observar na atividade do
Serviço de Auditoria Interna, bem
como
as
regras
do
seu
funcionamento.

Indefinição das normas e princípios • Conselho de Administração;
gerais a observar na atividade do • Serviço de Auditoria Interna
Serviço de Auditoria Interna, bem
como
as
regras
do
seu
funcionamento.

07-07

Serviço(s) de Destino:

Reporte à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde:
⦁ Atividade executada no 1º semestre de 2017;
⦁ Eventual responsabilidade criminal e/ou financeira no 1º semestre de 2017.
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

01-07

Em cumprimento das Instruções da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde números
1/2016 e 2/2016, ambas de 15 de junho, remeteu-se àquela entidade os ficheiros de reporte
das ações de auditoria executadas no 1º semestre de 2017 e da eventual responsabilidade
criminal e/ou financeira apurada no 1º semestre de 2017 , tendo por base a análise levada a
cabo pelo Serviço de Auditoria Interna aos vários processos de inquérito e disciplinares,
balizados naquele período, que se encontravam à guarda do Secretariado do Conselho de
Administração.

Cumprir as Instruções números
1/2016 e 2/2016, ambas de 15 de
junho, da Inspeção-Geral das
Atividades em Saúde:
⦁ O reporte relativo à execução das
ações
de
controlo
interno
desenvolvidas deve ser efetuado
semestralmente, até 31 de julho,
respeitante ao primeiro semestre do
ano de execução;
⦁ Comunicar, com periodicidade
semestral, todas as situações que
possam consubstanciar eventual
responsabilidade
criminal
e/ou
financeira, até 31 de julho,
respeitante ao primeiro semestre do
ano em causa.

Não cumprimento das Instruções • Conselho de Administração
números 1/2016 e 2/2016, ambas
de 15 de junho, da Inspeção-Geral
das Atividades em Saúde.

28-07

Serviço(s) de Destino:

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 2º Trimestre de 2017
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

10-07

O Relatório de Execução Financeira visa a operacionalização do Despacho n.º 7709-B/2016,
de 9 de junho, do Secretário de Estado da Saúde, fomentando uma cultura de maior
transparência e responsabilização da governação hospitalar e reforçando-se o nível de
controlo financeiro das instituições e respetivo reporte à tutela.
O Relatório de Execução Financeira apresenta as principais conclusões ao nível das
seguintes áreas:
⦁ Controlo Orçamental;
⦁ Demonstrações Financeiras; e
⦁ Cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

Cumprir o disposto no n.º 1 do
Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de
junho. Para aquele efeito, elaborar
o Relatório de acordo com o
modelo anexo à Circular Normativa
n.º 14/2016/GAI/ACSS, de 1 de
julho, remetendo-o, até 8 de
agosto, à Administração Central do
Sistema de Saúde, IP.

A não elaboração do Relatório de • Conselho de Administração;
Execução Financeira contraria o • Serviço de Gestão Financeira
disposto no n.º 1 do Despacho n.º
7709-B/2016, de 9 de junho, bem
como a Circular Normativa n.º
20/2016/ACSS, de 12 de outubro.

31-07

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Serviço(s) de Destino:
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Outras Atividades
Relatório Trimestral de Execução Financeira - 3º Trimestre de 2017
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

10-10

O Relatório de Execução Financeira visa a operacionalização do Despacho n.º 7709-B/2016,
de 9 de junho, do Secretário de Estado da Saúde, fomentando uma cultura de maior
transparência e responsabilização da governação hospitalar e reforçando-se o nível de
controlo financeiro das instituições e respetivo reporte à tutela.
O Relatório de Execução Financeira apresenta as principais conclusões ao nível das
seguintes áreas:
⦁ Controlo Orçamental;
⦁ Demonstrações Financeiras; e
⦁ Cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

Cumprir o disposto no n.º 1 do
Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de
junho. Para aquele efeito, elaborar
o Relatório de acordo com o
modelo anexo à Circular Normativa
n.º 14/2016/GAI/ACSS, de 1 de
julho, remetendo-o, até 8 de
novembro, à Administração Central
do Sistema de Saúde, IP.

A não elaboração do Relatório de • Conselho de Administração;
Execução Financeira contraria o • Serviço de Gestão Financeira
disposto no n.º 1 do Despacho n.º
7709-B/2016, de 9 de junho, bem
como a Circular Normativa n.º
20/2016/ACSS, de 12 de outubro.

31-10

Serviço(s) de Destino:

Preenchimento de questionário do Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde, em cumprimento da sua Instrução n.º 4/2016, sob a epígrafe
"Dotação de recursos humanos para o controlo interno"
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

27-10

Na sequência da 9.ª reunião plenária Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno
Integrado do Ministério da Saúde, criado pelo Despacho n.º 6447/2012, do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República 2.ª série n.º 94, de 15 de maio de 2012, foi acordado pelos
membros do Grupo fazer um ponto de situação quanto ao cumprimento da Instrução n.º
4/2016, sob a epígrafe "Dotação de recursos humanos para o controlo interno".
Entendeu-se que a utilização de um questionário permitiria, de forma sucinta, obter o retrato
atual da situação, aferir da sua exclusividade ou não à função e conhecer a sua organização
estrutural, tendo para o efeito procedido ao levantamento de informação sobre:
⦁ Identificação da instituição;
⦁ Estruturas orgânicas dedicadas ao controlo interno/auditoria;
⦁ Integração em grupos de trabalho interinstitucionais dedicados ao controlo interno; e
⦁ Relações com organismos/organizações nacionais/internacionais de controlo interno e/ou
auditoria.

Cumprimento da Instrução n.º
4/2016 do Grupo Coordenador do
Sistema de Controlo Interno
Integrado do Ministério da Saúde,
sob a epígrafe "Dotação de
recursos humanos para o controlo
interno".

Incumprimento da Instrução n.º • Conselho de Administração
4/2016 do Grupo Coordenador do
Sistema de Controlo Interno
Integrado do Ministério da Saúde,
sob a epígrafe "Dotação de
recursos humanos para o controlo
interno".

03-11

Serviço(s) de Destino:

Instrução do Processo de Inquérito n.º 37/2017 aos procedimentos levados a cabo pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

14-11

Na sequência do Processo Disciplinar n.º 3/2017, referente à ausência ao Serviço de uma
Médica Interna do Ano Comum do Internato Médico durante o período de um ano, o Exmo. Sr.
Presidente do Conselho de Administração decidiu instaurar um Processo de Inquérito para
apuramento da situação apresentada, tendo sido nomeado para instrutor do processo o
Auditor Interno.
À data da elaboração do presente Relatório de Atividades de Auditoria Interna, o Processo de
Inquérito aguarda deliberação por parte do Conselho de Administração.

Apuramento e avaliação das
situações irregulares detetadas no
procedimento do Serviço de Gestão
de
Recursos
Humanos,
na
sequência do Processo Disciplinar
n.º 3/2017.

Ineficácia,
ineficiência
e/ou • Conselho de Administração;
eventuais
irregularidades
nos • Serviço de Gestão de Recursos
procedimentos levados a cabo pelo Humanos
Serviço de Gestão de Recursos
Humanos.

31-12

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Serviço(s) de Destino:
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Outras Atividades
Preenchimento de questionário do Conselho de Prevenção da Corrupção sobre Gestão de Conflitos de Interesses
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

28-11

O questionário tem por base a recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de
2012 sobre a Gestão de Conflitos de Interesses no Setor Público, na qual se salientou a
necessidade das Entidades de natureza pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito
privado, adotarem mecanismos de gestão e acompanhamento de Conflitos de Interesses.
Cinco anos volvidos sobre a publicação daquela Recomendação, o Conselho de Prevenção
da Corrupção considera importante verificar o modo como os Órgãos e Serviços do Setor
Público têm vindo a adotar as medidas recomendadas, que visam prevenir a ocorrência de
Conflitos de Interesses.
O questionário desenvolveu-se em quatro grupos que abordaram as seguintes questões:
⦁ Identificação;
⦁ Exposição das entidades do Setor Público a Conflitos de Interesses;
⦁ Medidas de gestão e acompanhamento adotadas no âmbito dos Conflitos de Interesses; e
⦁ Relação entre Gestão de Conflitos de Interesses e Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas.

Proceder ao preenchimento do Incumprimento
dos
prazos • Conselho de Administração
Questionário do Conselho de estabelecidos
para
o
Prevenção da Corrupção sobre preenchimento do questionário.
Gestão de Conflitos de Interesses
no Setor Público dentro do prazo
estipulado.

28-11

Fatores de Risco:

Serviço(s) de Destino:

Plano de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2018
Início Fim:

Sumário Executivo:

Objetivos:

Fatores de Risco:

01-12

O Plano de Atividades de Auditoria Interna sistematiza as ações a empreender pelo Serviço
de Auditoria Interna, no decurso do próximo exercício, 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, no que concerne à
gestão de riscos, avaliar aqueles, cuja probabilidade e impacto conhecidos, poderão
condicionar o cumprimento de objetivos previamente traçados.

Cumprir com o disposto no artigo
19º, n.º 2, alínea c), do Anexo III, do
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de
fevereiro, no qual se determina que
cabe ao Serviço de Auditoria
Interna “Elaborar o plano anual de
auditoria interna” e com o disposto
no n.º 12 do mesmo artigo, que
refere que “O plano anual de
auditoria
[…é
aprovado
e
submetido] pelo conselho de
administração
às
entidades
referidas no n.º 8, respetivamente,
até 15 de dezembro […] de cada
ano.”

A não elaboração do Plano de • Conselho de Administração
Atividades de Auditoria Interna
contraria o disposto no artigo 19º,
n.º 2, alínea c), do Anexo III, do
Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de
fevereiro.

05-12

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Serviço(s) de Destino:
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Cronograma
Início Fim:

Atividade:

02-01

30-01

Relatório de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2016

10-01

15-02

Reporte à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde:
⦁ Atividade prevista para o ano 2017;
⦁ Atividade executada no ano 2016;
⦁ Eventual responsabilidade criminal e/ou financeira no ano 2016.

31-01

22-06

Guia de Boas Práticas para a Àrea da Contratação Pública

02-02

11-04

Atualização da Informação concernente aos Instrumentos de Gestão
publicados no Portal do SNS

01-03

05-05

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 4º Trimestre de 2016

16-03

28-03

Atualização do Relatório de Execução do Plano de Prevenção dos Riscos
de Corrupção e Infrações Conexas referente ao exercício de 2015, tendo
sido incluidos os Serviços Farmacêuticos

11-04

08-05

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 1º Trimestre de 2017

20-04

20-04

Elaboração de narrativa sobre a prevenção da corrupção para publicação
no Relatório e Contas relativo ao exercício de 2016

26-04

27-04

Elaboração de narrativa a incluir no Relatório do Governo Societário

22-05

22-06

Auditoria de Seguimento (Follow-Up) à Avaliação do Sistema de Controlo
Interno no Serviço de Gestão de Recursos Humanos

09-06

07-07

Regulamento Interno do Serviço de Auditoria Interna

01-07

28-07

Reporte à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde:
⦁ Atividade executada no 1º semestre de 2017;
⦁ Eventual responsabilidade criminal e/ou financeira no 1º semestre de
2017.

10-07

31-07

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 2º Trimestre de 2017

16-08

31-12

Avaliação do Sistema de Controlo Interno e de Gestão de Riscos na
cobrança e concessão de isenções de taxas moderadoras

10-10

31-10

Relatório Trimestral de Execução Financeira - 3º Trimestre de 2017

27-10

03-11

Preenchimento de questionário do Grupo Coordenador do Sistema de
Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde, em cumprimento da
sua Instrução n.º 4/2016, sob a epígrafe "Dotação de recursos humanos
para o controlo interno"

14-11

31-12

Instrução do Processo de Inquérito n.º 37/2017 aos procedimentos
levados a cabo pelo Serviço de Gestão de Recursos Humanos

28-11

28-11

Preenchimento de questionário do Conselho de Prevenção da Corrupção
sobre Gestão de Conflitos de Interesses

01-12

05-12

Plano de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2018

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
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