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RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS
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ACSS
AIM
ARSA
BCP
CA
CAPS

Armazém Central de Elvas

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão

RFID

Radio-frequency identification

Armazém Central de Portalegre

RHV

Recursos Humanos Vencimentos

Administração Central do Sistema de Saúde, IP

ROC

Revisor Oficial de Contas

Autorização de Introdução no Mercado
Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP
Business Continuity Plan
Conselho de Administração
Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde

CCP

Código dos Contratos Públicos

CDT

Comissão de Diagnóstico e Terapêutica

CPC

Conselho de Prevenção da Corrupção

CPCJ

PPRG

Agrupamento de Centros de Saúde

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens

SAI

Serviço de Auditoria Interna

SAL

Serviço de Aprovisionamento e Logística

SFARM
SGF
SGICM
SGP
SGRH
SICC
SITAM

Serviço de Gestão Financeira
Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento
Serviço de Gestão da Produção
Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Sistema de Informação Centralizado de Contabilidade
SI Taxas Moderadoras

EPE

Entidade Pública Empresarial

FIFO

First In First Out

SLA

Service Level Agreement

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia

SNS

Serviço Nacional de Saúde

GHAF
GPS
HDJMG

Global Positioning System
Hospital Dr. José Maria Grande de Portalegre

SITE

Serviços Farmacêuticos

SO
SONHO

Serviço de Observação
Sistema Integrado de Informação Hospitalar

HSLE

Hospital de Santa Luzia de Elvas

IGAS

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde

SPMS

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

IIA

Institute of Internal Auditors

SROC

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

IP

Instituto Público

IT

Instrução de Trabalho

MB
MOD
NIB

Multibanco
Modelo

SPF

Serviço de Instalações, Transportes e Equipamentos

SSTI
TIC
ULS
ULSNA

Sistema de Pré-Faturação

Serviço de Sistemas de Tecnologias de Informação
Tecnologias de Informação e Comunicação
Unidade Local de Saúde
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE

Número de Identificação Bancária

UML

Unified Modeling Language

OTRS

Open-Source Ticket Request System

UPC

Unidade de Produção de Citotóxicos

PDCA

Plan, Do, Check, Act Cycle
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INTRODUÇÃO
O risco encontra-se presente em todas as organizações, tendo origem quer em fatores internos quer em fatores externos.
Conforme definido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), o risco pode ser
entendido como a “possibilidade da ocorrência de um evento que afete negativamente o cumprimento de objetivos […e]
impeça a criação de valor ou a destruição daquele existente”.
As instituições de saúde não são apenas empresas, no sentido clássico da palavra, para as quais, a garantia de recolha
de capitais, fornecendo bens ou serviços, é o desiderato que lhes permite a manutenção da sua viabilidade financeira.
Estas têm, também, muitas outras dimensões de risco que devem ser consideradas. Exemplos incluem a influência da
regulamentação intensiva nas áreas de atendimento ao paciente e estabilidade financeira, ou ainda, a obrigação de
prestar assistência ao paciente, apesar da capacidade deste em pagar as despesas associadas. [1]
A gestão de riscos é, desta forma, um elemento crucial na gestão estratégica de qualquer organização, mormente as do
setor da saúde, que devem procurar minimizar as consequências negativas na sua performance, num ambiente de
incerteza, aumentando, desse modo, a probabilidade de êxito do cumprimento dos seus objetivos.
Decorridos mais de seis anos após a emissão, pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), da sua primeira
Recomendação, em 1 de julho de 2009, aquele Conselho procedeu à emissão da Recomendação, de 1 de julho de 2015,
que dispõe no sentido de serem identificados, em aditamento aos riscos de corrupção e infrações conexas, os riscos de
gestão.
Neste sentido, procedeu-se em Outubro de 2016, à atualização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas, acolhendo a mais recente Recomendação, alterando-se, em concomitância, a designação daquele
Plano para passar a designar-se por “Plano de Prevenção de Riscos de Gestão” (PPRG) 2.
Constitui objetivo deste documento, aferir o grau de cumprimento do PPRG, nos exercícios de 2016 e 2017, por parte dos
Serviços contemplados.

O Auditor Interno
Filipe José Roque Caetano

1
2
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Duckert, G. (2011). Practical enterprise risk management: a business process approach. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Documento no qual continua a figurar a gestão dos riscos de corrupção e infrações conexas.
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1. CARACTERIZAÇÃO
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 e homologado pela Administração
Regional de Saúde do Alentejo, IP (ARSA), em 29 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
[40.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.
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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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Figura 1 – Área de Influência da ULSNA, EPE
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2. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLO E SUPERVISÃO
2.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nos termos do disposto no artigo 6.º, do Capítulo II, dos
Estatutos das ULS, EPE, anexos ao Decreto-Lei n.º 18/2017 de
10 de fevereiro, a composição e mandato do Conselho de
Administração são os seguintes:
1. O conselho de administração é composto pelo presidente
e um máximo de cinco vogais, que exercem funções
executivas, incluindo até dois diretores-clínicos e, um
enfermeiro-diretor, sendo um dos vogais, proposto pelo
membro do Governo responsável pela área das finanças,
e outro pela Comunidade Intermunicipal, ou pela Área
Metropolitana, consoante a localização da ULS, E.P.E.,
em causa.
2. Os membros do conselho de administração são
designados de entre individualidades que reúnam os
requisitos previstos no Estatuto do Gestor Público e
possuam preferencialmente evidência curricular ou
formação de gestão em saúde, sendo diretor clínico 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 renovável, uma única vez,
permanecendo aqueles no exercício das suas funções até

CAPÍTULO I – UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO

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 atividades 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, E.P.E., 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, E.P.E., bem
como autorizar o respetivo pagamento, nos termos
da lei;

09

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)
q)

r)

Designar o pessoal para cargos de direção e chefia;
Aprovar o regulamento disciplinar do pessoal e as
condições de prestação e disciplina do trabalho;
Apresentar os documentos de prestação de contas,
nos termos definidos na lei;
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
Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e
terapêuticos, ouvida a comissão de ética, sem
prejuízo do cumprimento das disposições aplicáveis;
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 SNS para o mesmo efeito;
Prestar colaboração ao INFARMED — Autoridade
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.,
no âmbito do licenciamento de farmácias e
armazenistas de medicamentos;
Desenvolver um processo de contratualização
interna com o objetivo de acompanhar e avaliar
sistematicamente a atividade desenvolvida pela ULS,
E.P.E., 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;
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;
Decidir sobre a admissão e gestão do pessoal;
Autorizar a aplicação de todas as modalidades de
regimes de trabalho legalmente admissíveis;
Exercer a competência em matéria disciplinar
prevista na lei, independentemente da relação
jurídica de emprego;
Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as
medidas destinadas a corrigir os desvios em relação
às previsões realizadas;

s)

2.

3.

Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e
autorizar a realização e o pagamento da despesa da
ULS, E.P.E.;
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.
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.
O conselho de administração pode delegar as suas
competências nos seus membros ou demais pessoal de
direção e chefia, incluindo os diretores dos Centros de
Responsabilidade Integrada, 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 68/2017, de 1 de junho de 2017, são nomeados “
[…] sob proposta dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e da saúde e pela Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo, para um mandato de três anos,
renovável uma única vez. […] João Manoel da Silva Moura dos
Reis, Vera Maria Sargo Escoto, Joaquim Filomeno Duarte
Araújo, Ana Amélia Rocha Branco Ceia da Silva e Artur Manuel
Caretas Lopes, respetivamente para os cargos de presidente
do conselho de administração e diretor clínico para área dos
cuidados de saúde primários, vogal executiva com funções de
diretora clínica para área dos cuidados hospitalares, vogal
executivo, vogal executiva e vogal executivo com funções de
enfermeiro diretor 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 notas curriculares, que constam
do anexo à presente resolução e da qual fazem parte
integrante.”

2.2. FISCAL ÚNICO
Nos termos do disposto no artigo 17.º, do mesmo Decreto-Lei,
o 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, E. P. E.
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.
3. O disposto nos números anteriores não prejudica a
aplicação do regime aplicável à fiscalização das entidades
de interesse público previstas na Lei n.º 148/2015, de 9 de
setembro.
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.

10

6.
7.

8.

O fiscal único tem um suplente, que observa o disposto
nos números anteriores.
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.
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 18.º:
1. O fiscal único tem as competências, os poderes e os
deveres estabelecidos na lei e nos presentes Estatutos
2. Ao fiscal único compete, especialmente:
a) Verificar a regularidade dos livros, registos
contabilísticos 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;
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d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Manter o conselho de administração informado sobre
os resultados das verificações e dos exames a que
proceda;
Propor a realização de auditorias externas quando tal
se mostre necessário ou conveniente;
Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto em
matéria de gestão económica e financeira que seja
submetido à sua consideração pelo conselho de
administração;
Dar parecer sobre a aquisição, arrendamento,
alienação e oneração de bens imóveis;
Dar parecer sobre a realização de investimentos e a
contração de empréstimos;
Elaborar relatórios da sua ação fiscalizadora
incluindo um relatório anual global;
Elaborar relatórios sobre os relatórios trimestrais de
execução orçamental;
Pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam
submetidos pelo conselho de administração, pelo
Tribunal de Contas e pelas entidades que integram o

l)

controlo estratégico do sistema de controlo interno da
administração financeira do Estado;
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

2.3. SERVIÇO DE 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.

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.

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;
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3.

4.

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:
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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 DireçãoGeral 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

10.

11.

12.

13.

14.
15.

membro do Governo responsável pela área da saúde, ou
a quem, para o efeito, detenha poderes delegados.
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.
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.
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.
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.
O serviço de auditoria interna depende, em termos
orgânicos, do presidente do conselho de administração.
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.
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2.4. CONSELHO CONSULTIVO
De acordo com o disposto no artigo 21.º dos Estatutos das ULS,
EPE, anexos ao Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro:
1. O conselho consultivo tem a seguinte composição:
a) Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada
pela Comunidade Intermunicipal da sua área de
referenciação primária, ou pela área metropolitana
que preside;
b) Uma personalidade de reconhecido mérito, nomeada
pelo membro do Governo responsável pela área da
saúde;
c) Um representante da respetiva Administração
Regional de Saúde;
d) Um representante dos utentes, designado pela
respetiva associação ou por equivalente estrutura de
representação;
e) Um representante do centro distrital de segurança
social da área de abrangência da ULS, E.P.E.,
designado pelo conselho diretivo do Instituto de
Segurança Social;
f)
Um representante das instituições particulares de
solidariedade social, designado, anualmente, pelo
órgão executivo de associação representativa das
mesmas, em regime de rotatividade;
g) Um representante dos trabalhadores da ULS, E.P.E.,
eleito pelos trabalhadores;
h) Um representante das escolas ou agrupamentos de
escolas, designado pelo delegado regional de
educação;
i)
Um representante das Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) instaladas na área
territorial da competência de cada ULS, E.P.E., 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;
j)
Um representante dos prestadores de trabalho
voluntário na ULS, E.P.E., entre estes eleito, quando
existam;
k) O Delegado de Saúde regional;
l)
Dois profissionais de saúde, sem vínculo à ULS,
E.P.E., designados pelo conselho de administração.
2. Compete ao presidente do conselho consultivo promover
a designação dos respetivos membros.
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3.

4.

5.

Os membros do conselho de administração e do órgão de
fiscalização podem ter assento no conselho consultivo,
sem direito de voto.
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.
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, E.P.E.

As respetivas competências são as previstas no artigo 22.º:
Compete ao conselho consultivo:
a)

Propor o desenvolvimento de estratégias de
intervenção conjuntas e concertadas entre a ULS,
E.P.E., 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, E.P.E., 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, E.P.E.;
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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Figura 2 – Organograma
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4. SERVIÇO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO
Responsável pela Gestão: João Pedro Martins Matos Ventura Rodolfo

4.1. SÍNTESE DAS MATRIZES DE RISCO DO SGP
Quadro 1 – Síntese das Matrizes de Risco vertidas no Plano
Atividades
1 - Recolha de
Dados dos
Utentes

2 - Cobrança
de Taxas
Moderadoras

Objetivos

Riscos

Medidas
Implementadas

Risco
Residual

Medidas a
Implementar

Garantir boa cobrança das Perda de receita
taxas moderadoras

Elevado

 Implementação do
sistema de préfaturação (SPF)
 Introdução do abono
para falhas de acordo
com o volume de
cobrança histórico

—

—

Registo correto dos
dados-mestre dos utentes

Perda de faturação
da ULSNA, EPE e
não cumprimento de
Contrato-Programa
com penalidades
associadas

Elevado

 Sensibilização dos
adjuntos para a
gestão e assistentes
técnicos
 Envio de email diário
identificando os
campos de
preenchimento
obrigatório em falta

—

—

Aumentar o volume de
cobrança das taxas
moderadoras

Diminuição da
receita

Moderado  Alteração do texto
das convocatórias
dos utentes
 Disponibilização de
referência MB nas
notas de débito
(projeto SITAM)

—

—

—

—

3 - Registo dos O correto registo dos atos Perda de receita
Atos de
no SONHO permite faturar
Produção
os atos realizados
contribuindo para o
cumprimento da produção
contratualizada e faturada
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Risco
Inerente

Elevado

 Envio de listagens
com identificação dos
episódios com erro
para correção

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

4.2. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO
ATIVIDADE 1 - RECOLHA DE DADOS DOS UTENTES
Objetivo
Risco

1.1.
1.1.1

Garantir boa cobrança das taxas moderadoras
Perda de receita
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.1.1.1.a) Implementação do sistema de pré-faturação (SPF)
Não foi concluído no sentido que não faz a correspondência com o contrato programa.
Medida 1.1.1.1.b) Introdução do abono para falhas de acordo com o volume de cobrança histórico
Apesar da introdução do abono para falhas de acordo com o nível de cobrança não se tem refletido numa
variação significativa do volume de cobrança. Os postos de cobrança, com exceção da tesouraria, são da
responsabilidade dos adjuntos para a gestão.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Médio
PROBABILIDADE

Alta
CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Objetivo
Risco

1.2.
1.2.1

Registo correto dos dados-mestre dos utentes
Perda de faturação da ULSNA, EPE e não cumprimento de Contrato-Programa com penalidades associadas
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.2.1.1.a) Sensibilização dos adjuntos para a gestão e assistentes técnicos
Esta medida deixou de fazer sentido no âmbito do serviço de gestão da produção por ser da
responsabilidade dos adjuntos para a gestão.
Medida 1.2.1.1.b) Envio de email diário identificando os campos de preenchimento obrigatório em falta
Email diário enviado de forma automática e que tem sido mantido ao longo do tempo
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 2 - COBRANÇA DE TAXAS MODERADORAS
Objetivo
Risco

2.1.
2.1.1

Aumentar o volume de cobrança das taxas moderadoras
Diminuição da receita
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 2.1.1.1.a) Alteração do texto das convocatórias dos utentes
A convocatória informa o utente que ser-lhe-á cobrada taxa moderadora na admissão, salvo seja isento
ou tenha dispensa.
Medida 2.1.1.1.b) Disponibilização de referência MB nas notas de débito (projeto SITAM)
Caso o utente não pague no ato a taxa moderadora, deverá o Assistente Técnico entregar ao utente a
nota de débito com valores em dívida nos últimos 45 dias com referência MB. Os postos de cobrança,
com exceção da tesouraria, são da responsabilidade dos adjuntos para a gestão.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Baixo

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

ATIVIDADE 3 - REGISTO DOS ATOS DE PRODUÇÃO
Objetivo

3.1.

Risco

3.1.1.

O correto registo dos atos no SONHO permite faturar os atos realizados contribuindo para o cumprimento da
produção contratualizada e faturada
Perda de receita
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.1.1.1.a) Envio de listagens com identificação dos episódios com erro para correção
A secção de pré-faturação trabalha e corrige as listagens de erros administrativos para que os serviços
financeiros possam faturar os atos prestados e serem válidos para cumprimento das metas do contrato
programa.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Moderado

 Legenda:
NI
Não Implementada
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Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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4.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Quadro 2 – Processos Identificados por Tipologia
7 Medidas implementadas
0 Medidas a implementar

TIPOLOGIA QUANTIDADE
Atividades

3

Objetivos

4

Riscos

4

Medidas

7

100%

Quadro 3 – Medidas de Controlo por Tipo
Preventivo
Corretivo

QUANTIDADE
TIPO

∑

%

Preventivo

2

28,57%

Detetivo

2

28,57%

Orientativo

2

28,57%

Corretivo

1

14,29%

Compensatório

0

0,00%

Detetivo
Compesatório

Orientativo

14,29%
28,57%

28,57%
28,57%

Quadro 4 – Ponderação do Grau de Risco Antes e Após a Adoção de Medidas
(Sempre que classificado o Risco Residual)

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

RISCO
INERENTE
∑

%

∑

Fraco

Moderado

Elevado

Severo

%

Desprezível

0

0%

0

0%

Fraco

0

0%

2

0%

Moderado

1

25%

1

0%

Elevado

3

75%

0

0%

Severo

0

0%

0

0%
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Desprezível

RISCO
RESIDUAL
Risco
Inerente

Risco
Residual

25%

75%

50%

25%
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5. SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA
Responsável pela Gestão: Luís João de Oliveira Marques Polido Paralta

5.1. SÍNTESE DAS MATRIZES DE RISCO DO SGF
Quadro 5 – Síntese das Matrizes de Risco vertidas no Plano
Atividades
1 - Pagamentos a
Fornecedores

Objetivos
Pagar nos prazos
estipulados

Risco
Inerente

Medidas Implementadas

Pagamento
preferencial a
alguns
fornecedores ou
empreiteiros

Moderado  Plano de pagamento de
Tesouraria, a efetuar
periodicamente e com
normas definidas

Pagamento a
fornecedores com
a situação
contributiva
irregular

Fraco

 Solicitar a todos os
fornecedores
comprovativos da
situação fiscal
 Validar a informação na
aplicação SICC

Risco
Residual
Fraco

Medidas a
Implementar
—

Desprezível —

2 - Gestão de
Tesouraria

Prevenir o desvio de
fundos e cobranças
não depositadas,
total ou parcialmente

Desvio de fundos;
Cobranças não
depositadas, total
ou parcialmente

Severo

 Sistema de fundo fixo de Fraco
caixa e contagens
periódicas de caixa, com
conferência pelo
superior hierárquico
 Atualização periódica de
saldos de terceiros
 Privilegiar os
recebimentos por
transferência bancária,
reduzindo a utilização de
cheques e numerário

—

3 - Recebimentos
de Clientes –
Emissão de
Faturação

Receber
atempadamente

Existência de
episódios não
faturados; Relaxe
de faturas

Severo

 Análise periódica de
saldos de clientes
 Encaminhamento dos
recebimentos em atraso
para contencioso
 Emissão de
procedimentos que
possibilitem um
adequado desempenho
funcional

Moderado

—

4 - Gestão de
dados-mestre de
Fornecedores

Correto
preenchimento dos
dados-mestre dos
fornecedores

Alteração não
autorizada dos
dados-mestre dos
fornecedores (p.
ex. o NIB)

Severo

 Circularização periódica
de saldos de
fornecedores, com vista
à recolha de dados
atualizados

Desprezível —

Despesas objeto
de inadequada
classificação
económica

Moderado  Verificação da
Desprezível —
classificação de todos os
bens e serviços,
aquando da sua
contabilização

5 - Contabilização Correta
contabilização dos
documentos
contabilísticos
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5.2. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO
ATIVIDADE 1 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES
Objetivo
Risco

1.1.
1.1.1.

Pagar nos prazos estipulados
Pagamento preferencial a alguns fornecedores ou empreiteiros
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.1.1.1.a) Plano de pagamento de Tesouraria, a efetuar periodicamente e com normas definidas
Efetuar plano mensal de pagamentos de acordo com antiguidade e prazos estabelecidos com as
entidades
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

Objetivo
Risco

1.1.
1.1.2.

X

Pagar nos prazos estipulados
Pagamento a fornecedores com a situação contributiva irregular
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.1.2.1.a) Solicitar a todos os fornecedores comprovativos da situação fiscal
Manter atual toda a documentação obrigatória ao cumprimento dos prazos de pagamentos, situações
contributivas e fiscais. Informação a Assistente Técnico para os casos de dívidas fiscais e entrega dos
montantes retidos nestas situações.
Medida 1.1.2.1.b) Validar a informação na aplicação SICC
Atualização no sistema de informação contabilística da documentação descrita na medida anterior
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Fraco

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 2 - GESTÃO DE TESOURARIA
Objetivo
Risco

2.1.
2.1.1.

Prevenir o desvio de fundos e cobranças não depositadas, total ou parcialmente
Desvio de fundos; Cobranças não depositadas, total ou parcialmente

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 2.1.1.1.a) Sistema de fundo fixo de caixa e contagens periódicas de caixa, com conferência pelo superior hierárquico
Manteve-se a situação de anos anteriores, não tem existido necessidade de atualização
X
Medida 2.1.1.1.b) Atualização periódica de saldos de terceiros
Na sequência da diminuição das disponibilidades financeiras, aumentaram as situações de dívida que por
seu turno dão origem a aumento de necessidade de circularizações com fornecedores. Uma vez que a
X
base de entidades com dívida aumentou, a abrangência de circularizações diminui.
Medida 2.1.1.1.c) Privilegiar os recebimentos por transferência bancária, reduzindo a utilização de cheques e numerário
No biénio tem-se mantido o privilégio pelo pagamento por transferência bancária, no entanto têm
aumentado as situações de pagamentos em numerário e adiantamentos a fornecedores de acordo com
orientações superiores. (essencialmente pagamentos a fornecedores que pedem pagamentos
X
adiantados, pagamentos de concursos via payshop e outras situações de taxas que os serviços solicitam
“em cima da hora”
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Alto

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Elevado

ATIVIDADE 3 - RECEBIMENTOS DE CLIENTES – EMISSÃO DE FATURAÇÃO
Objetivo
Risco

3.1.
3.1.1.

Receber atempadamente
Existência de episódios não faturados; Relaxe de faturas
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.1.1.1.a) Análise periódica de saldos de clientes
Mantiveram-se os procedimentos anteriores
Medida 3.1.1.1.b) Encaminhamento dos recebimentos em atraso para contencioso
Mantiveram-se os procedimentos anteriores. Sentimos no entanto um aumento acentuado de situações
para análise, por falta de elementos de identificação e registos nos atos de urgência, consultas etc., que
dão origem ao aumento significativo de faturação devolvida e que pode ser perdida.
Medida 3.1.1.1.c) Emissão de procedimentos que possibilitem um adequado desempenho funcional
Mantiveram-se os procedimentos anteriores. Os serviços de front office deveriam adequar e aumentar o
grau de exigência de recolha de elementos que minimizassem estas situações.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Alto

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Elevado

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 4 - GESTÃO DE DADOS-MESTRE DE FORNECEDORES
Objetivo
Risco

4.1.
4.1.1.

Correto preenchimento dos dados-mestre dos fornecedores
Alteração não autorizada dos dados-mestre dos fornecedores (p. ex. o NIB)

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 4.1.1.1.a) Circularização periódica de saldos de fornecedores, com vista à recolha de dados atualizados
Mantiveram-se os procedimentos anteriores
X
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Fraco

ATIVIDADE 5 - CONTABILIZAÇÃO
Objetivo
Risco

5.1.
5.1.1.

Correta contabilização dos documentos contabilísticos
Despesas objeto de inadequada classificação económica
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 5.1.1.1.a) Verificação da classificação de todos os bens e serviços, aquando da sua contabilização
Mantiveram-se os procedimentos anteriores
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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5.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Quadro 6 – Processos Identificados por Tipologia
11 Medidas implementadas
0 Medidas a implementar

TIPOLOGIA QUANTIDADE
Atividades

5

Objetivos

5

Riscos

6

Medidas

11

100%

Quadro 7 – Medidas de Controlo por Tipo
Preventivo
Corretivo

QUANTIDADE
TIPO

∑

%

Preventivo

9

81,82%

Detetivo

1

9,09%

Orientativo

0

0,00%

Corretivo

1

9,09%

Compensatório

0

0,00%

Detetivo
Compesatório

Orientativo

9,09%
9,09%

81,82%

Quadro 8 – Ponderação do Grau de Risco Antes e Após a Adoção de Medidas
(Sempre que classificado o Risco Residual)

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

24

RISCO
INERENTE
∑

%

Desprezível

Fraco

Risco
Inerente

17%

33%

Risco
Residual

17%

RISCO
RESIDUAL
∑

%

Desprezível

0

0%

1

17%

Fraco

1

17%

3

50%

Moderado

2

33%

0

0%

Elevado

0

0%

2

33%

Severo

3

50%

0

0%

Moderado

Elevado

Severo

50%

50%

33%
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6. SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Responsável pela Gestão: Maria José Franco Lebreiro Aguiar Freitas Martins

6.1. SÍNTESE DAS MATRIZES DE RISCO DO SGRH
Quadro 9 – Síntese das Matrizes de Risco vertidas no Plano
Atividades
1 - Controlo da
Assiduidade e
Pontualidade Sistema Biométrico

2 - Controlo da
Assiduidade e
Pontualidade Sistema Manual

Objetivos

Riscos

Risco
Inerente

 Cruzamento dos
documentos de
ausência com
listagem de
absentismo

Assiduidade Ausências:
Associação
correta dos
documentos de
ausência às
classificações
genéricas
efetuadas pelas
chefias

Existência de erros
ao associar
documentos
existentes de
classificações de
ausência efetuadas
pelas hierarquias

Assiduidade Presenças:
Verificação das
validações
efetuadas pelas
hierarquias face
ao trabalho
efetuado e/ou
autorizações do
CA

Pagamento
Moderado  Conferência das
indevido de trabalho
validações
extraordinário e/ou
efetuadas pelas
suplementos
chefias vs
documentos de
autorização

Assiduidade Ausências: Todas
as ausências
tenham
associados
documentos de
justificação
fundamentados na
lei e cumprimento
dos prazos

Lançamento
indevido / não
lançamento de
ausências

Assiduidade –
Presenças:
Verificação das
validações
efetuadas pelas
hierarquias face
ao trabalho
efetuado e/ou
autorizado

Pagamento
Severo
indevido de trabalho
extraordinário /
trabalho
suplementar
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Elevado

Medidas
Implementadas

Elevado

Risco
Residual

Medidas a
Implementar

Moderado  Implementação de
cruzamento de
informação por
amostragem

Fraco

 Implementar
amostragem pós
processamento

Fraco
 Cruzamento do
registo de
presenças com
documento de
ausência
apresentado
 Não-aceitação
pelo RHV de
ausências
diferentes das
permitidas pelo
tipo de vínculo do
trabalhador
 Amostragem após
simulação do
processamento

 Alargamento do
sistema de
biometria a outros
Serviços

 Conferência das
validações
efetuadas pelas
chefias vs
documentos de
autorização

 Implementar
amostragem pós
processamento

Fraco
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Atividades
3 - Recrutamento
de Trabalhadores

4 - Processamento
de Remunerações
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Risco
Inerente

Medidas
Implementadas

Risco
Residual

Medidas a
Implementar

Objetivos

Riscos

Elaboração de
avisos de abertura
de procedimentos
concursais, no
âmbito da
legislação vigente
e em
conformidade com
as deliberações
do CA

O SGRH aquando
da elaboração do
aviso de abertura
pode invocar
legislação
revogada, não
aplicável, ou
omissão da mesma

Elevado

 Aquando da
feitura do aviso,
procurar a
legislação vigente
aplicável
 Revisão por um
outro trabalhador

Fraco

Regras de
isenção e
imparcialidade na
constituição de
júris de concurso,
na parte em que o
SGRH tem
conhecimento dos
diversos
intervenientes
(júri/candidatos)

Interesses
conflituantes entres
interesses públicos
e interesses
privados

Elevado

 Detetar casos de
conflito de
interesse

Moderado —

—

Manipulação dos
Dos
critérios
procedimentos
cujas
candidaturas
entram no SGRH,
envio ao júri após
a entrega da ata
dos critérios neste
Serviço e em
conformidade com
as deliberações
do CA

Moderado  Só após o envio
da ata dos
critérios ao
SGRH, são
enviadas as
candidaturas ao
júri

Que todos os atos
a processamento
tenham
autorização do
órgão competente

Processamentos
indevidos

Elevado

 Verificação de
atos sem suporte
legal

Moderado  Amostragem no ato
da simulação

Inexistência de
atos processados
sem
fundamentação
legal e em
incumprimento
com as
determinações do
CA

Processamentos
indevidos

Elevado

 Verificação de
todos os atos
autorizados de
despesas em
consonância com
a lei e/ou
determinações do
CA

Moderado  Amostragem de
atos processados,
com vista à deteção
de casos sem
fundamentação
legal ou em
incumprimentos
com as
determinações do
CA

Inexistência de
processamentos
indevidos

Processamentos
indevidos

Severo

 Conferência dos
valores
processados
através da
segregação de
funções

Moderado  Amostragem na
simulação

Fraco

 Que todas as
candidaturas de
todos os
procedimentos
sejam enviadas ao
SGRH, para envio
ao júri
 Solicitação da ata
dos critérios ao júri
até ao termo do
prazo das
candidaturas

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

Atividades
5 - Acumulação de
Funções

Objetivos

Riscos

Risco
Inerente

Medidas
Implementadas

Risco
Residual

Medidas a
Implementar

Que todos os
Acumulação de
pedidos de
funções sem
autorização
acumulações de
funções sejam
analisados em
conformidade com
a Lei

Severo

Moderado  Divulgação nos
 Divulgação
através de
talões de
circulares internas
vencimentos dos
das normas
trabalhadores, da
inerentes à
necessidade de
acumulação de
autorizações de
funções
pedidos de
acumulações
 Análise da
situação factual /
quadro legal

Os médicos em
exclusividade não
violem o
cumprimento do
compromisso de
renúncia

Elevado

 Divulgação anual Moderado —
de circular
interna, com
exigência de
declaração
comprovativa das
Finanças
 Controlo das
declarações
anuais das
Finanças em
tempo
 Notificação
através de ofício
em caso ausência
ou atraso
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Pagamento
indevido de verbas
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6.2. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO
ATIVIDADE 1 - CONTROLO DA ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE – SISTEMA BIOMÉTRICO
Objetivo

1.1.

Risco

1.1.1.

Assiduidade – Ausências: Associação correta dos documentos de ausência às classificações genéricas
efetuadas pelas chefias
Existência de erros ao associar documentos existentes de classificações de ausência efetuadas pelas
hierarquias
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.1.1.1.a) Cruzamento dos documentos de ausência com listagem de absentismo
A medida que já havia sido implementada manteve-se, ou seja, na aplicação Sisqual, são verificadas
todas as ausências e associados os documentos existentes. Posteriormente é verificado se existem
ausências para as quais não existe documento. Só após todas as lacunas estarem preenchidas é dado
como OK para processamento no RHV.
Medida 1.1.1.2.a) Implementação de cruzamento de informação por amostragem
Em amostragens circunstanciais tem-se verificado que todo o absentismo proveniente da Sisqual se
encontra corretamente classificado.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

1.2.

Risco

1.2.1.

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Objetivo

X

Assiduidade – Presenças: Verificação das validações efetuadas pelas hierarquias face ao trabalho efetuado e/ou
autorizações do CA
Pagamento indevido de trabalho extraordinário e/ou suplementos
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.2.1.1.a) Conferência das validações efetuadas pelas chefias vs documentos de autorização
Após as classificações efetuadas pelas chefias, as mesmas são cruzadas com as respetivas previsões já
autorizadas pelo Conselho de Administração para verificar se existem discrepâncias.
Medida 1.2.1.2.a) Implementar amostragem pós processamento
Após processamento, o trabalho suplementar e extraordinário é verificado para todos os trabalhadores.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 2 - CONTROLO DA ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE – SISTEMA MANUAL
Objetivo

2.1.

Risco

2.1.1.

Assiduidade – Ausências: Todas as ausências tenham associados documentos de justificação fundamentados
na lei e cumprimento dos prazos
Lançamento indevido / não lançamento de ausências
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Medida 2.1.1.1.a) Cruzamento do registo de presenças com documento de ausência apresentado
Os registos de presença são confrontados com o registo de absentismo resultante do processamento das
ausências pelo RHV.
Medida 2.1.1.1.b) Não-aceitação pelo RHV de ausências diferentes das permitidas pelo tipo de vínculo do trabalhador
O RHV não aceita justificações de ausências que não sejam aplicáveis ao vínculo do trabalhador.
Medida 2.1.1.1.c) Amostragem após simulação do processamento
Após o processamento e como referido para 2.1.1.1 a) são verificados os outputs de processamento com
os documentos existentes (Registos de presenças e documentos de ausências).
Medida 2.1.1.2.a) Alargamento do sistema de biometria a outros Serviços
O sistema de biometria quer-se implementado em todos os Serviços e Grupos Profissionais. Os
constrangimentos a esta implementação foram já expressos em diversas informações deste Serviço ao
Exmo. Conselho de Administração, sendo que mais relevante é a carência de Recursos Humanos
dedicados a este projeto, bem como a contratualização de acompanhamento por parte da empresa
quando do início do processo ao grupo profissional médicos, designadamente a alguns médicos
hospitalares.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

2.2.

Risco

2.2.1.

X

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Objetivo

X

Assiduidade – Presenças: Verificação das validações efetuadas pelas hierarquias face ao trabalho efetuado e/ou
autorizado
Pagamento indevido de trabalho extraordinário / trabalho suplementar
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 2.2.1.1.a) Conferência das validações efetuadas pelas chefias vs documentos de autorização
Não é lançado trabalho extraordinário sem que antes seja verificada a respetiva previsão e autorização
da previsão para o trabalho extraordinário. No caso de trabalho suplementar, o mesmo não carece de
autorização prévia
Medida 2.2.1.2.a) Implementar amostragem pós processamento
Após processamento, é conferido todo o trabalho extraordinário e suplementar
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
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M
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NA
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ATIVIDADE 3 - RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES
Objetivo

3.1.

Risco

3.1.1.

Elaboração de avisos de abertura de procedimentos concursais, no âmbito da legislação vigente e em
conformidade com as deliberações do CA
O SGRH aquando da elaboração do aviso de abertura pode invocar legislação revogada, não aplicável, ou
omissão da mesma
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.1.1.1.a) Aquando da feitura do aviso, procurar a legislação vigente aplicável
Todos os avisos de abertura de concursos têm obrigatoriamente que expressar a legislação aplicável.
Medida 3.1.1.1.b) Revisão por um outro trabalhador
A revisão dos avisos de abertura de concursos são sempre revistos pela Diretora do Serviço.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

3.2.

Risco

3.2.1.

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Objetivo

X

Regras de isenção e imparcialidade na constituição de júris de concurso, na parte em que o SGRH tem
conhecimento dos diversos intervenientes (júri/candidatos)
Interesses conflituantes entres interesses públicos e interesses privados
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.2.1.1.a) Detetar casos de conflito de interesse
Os conflitos de interesses têm obrigatoriamente que ser declarados pelos próprios sob pena de
procedimento disciplinar. Este Serviço não tem como aferir de possíveis conflitos de interesses, porém
quando detetável alguma conflitualidade ou impedimento, tal facto é de imediato informado ao órgão que
designou para que proceda à substituição desse elemento.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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Objetivo

3.3.

Risco

3.3.1.

Dos procedimentos cujas candidaturas entram no SGRH, envio ao júri após a entrega da ata dos critérios neste
Serviço e em conformidade com as deliberações do CA
Manipulação dos critérios
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Medida 3.3.1.1.a) Só após o envio da ata dos critérios ao SGRH, são enviadas as candidaturas ao júri
As candidaturas só são enviadas ao Júri, após entrega por parte do Júri das ata onde estão definidos os
critérios e respetivas ponderações altura em que é enviado para publicação o aviso de abertura.
Medida 3.3.1.2.a) Que todas as candidaturas de todos os procedimentos sejam enviadas ao SGRH, para envio ao júri
As candidaturas são rececionadas no Serviço de Expediente e enviadas ao SGRH para que este, após
procedimento descrito em 3.3.1.1 a) sejam remetidas ao Júri. Este Serviço só pode assegurar a
integridade do Workflow a partir do momento da entrada das candidaturas neste Serviço.
Medida 3.3.1.2.b) Solicitação da ata dos critérios ao júri até ao termo do prazo das candidaturas
A ata dos critérios é solicitada ao júri e rececionada neste Serviço antes ainda do envio do mesmo para
publicitação.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

ATIVIDADE 4 - PROCESSAMENTO DE REMUNERAÇÕES
Objetivo

4.1.

Que todos os atos a processamento tenham autorização do órgão competente

Risco

4.1.1.

Processamentos indevidos
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 4.1.1.1.a) Verificação de atos sem suporte legal
Todos os atos de processamento são previamente autorizados pelo Órgão competente.
Medida 4.1.1.2.a) Amostragem no ato da simulação
Após simulação são conferidos todos os valores resultantes de alterações ao processamento mensal.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X
X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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Objetivo
Risco

4.2.
4.2.1.

Inexistência de atos processados sem fundamentação legal e em incumprimento com as determinações do CA
Processamentos indevidos

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 4.2.1.1.a) Verificação de todos os atos autorizados de despesas em consonância com a lei e/ou determinações do CA
Excecionando-se a remuneração base e subsídio de alimentação, todos os atos de processamento são
X
previamente autorizados pelo Órgão competente
Medida 4.2.1.2.a) Amostragem de atos processados, com vista à deteção de casos sem fundamentação legal ou em incumprimentos
com as determinações do CA
Quando da conferência da simulação do processamento a mesma é confrontada com os respetivos
X
documentos de despesa devidamente autorizados.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

Objetivo
Risco

4.3.
4.3.1.

Inexistência de processamentos indevidos
Processamentos indevidos
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 4.3.1.1.a) Conferência dos valores processados através da segregação de funções
Os abonos variáveis processados (trabalho/absentismo) é conferido por trabalhador diferente daquele
que efetuou o seu lançamento no RHV visando a segregação de funções.
Medida 4.3.1.2.a) Amostragem na simulação
A conferência mencionada em 4.3.1.1 a) é efetuada através da simulação do processamento.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 4 - PROCESSAMENTO DE REMUNERAÇÕES
Objetivo

5.1.

Que todos os pedidos de acumulações de funções sejam analisados em conformidade com a Lei

Risco

5.1.1.

Acumulação de funções sem autorização

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 5.1.1.1.a) Divulgação através de circulares internas das normas inerentes à acumulação de funções
Com regularidade, são divulgadas circulares internas onde contam as normas para acumulação de
X
funções.
Medida 5.1.1.1.b) Análise da situação factual / quadro legal
Apenas são autorizadas acumulações de funções após análise das mesmas e enquadramento legal
X
Medida 5.1.1.2.a) Divulgação nos talões de vencimentos dos trabalhadores, da necessidade de autorizações de pedidos de
acumulações
No espaço do talão de vencimentos destinado a “Mensagens” já foram divulgados alertas sobre a
X
obrigatoriedade de apresentação de pedido de acumulação de funções.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Desprezível

Objetivo

5.2.

Os médicos em exclusividade não violem o cumprimento do compromisso de renúncia

Risco

5.2.1.

Pagamento indevido de verbas

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 5.2.1.1.a) Divulgação anual de circular interna, com exigência de declaração comprovativa das Finanças
Anualmente é divulgada circular informativa, visando a apresentação de declaração comprovativa de
X
exclusividade de rendimentos de trabalho dependente.
Medida 5.2.1.1.b) Controlo das declarações anuais das Finanças em tempo
Todas as declarações são controladas até à data limite prevista para a sua apresentação.
X
Medida 5.2.1.1.c) Notificação através de ofício em caso ausência ou atraso
Sempre que se verifica a ausência da declaração constante em 5.2.1.1 a) o médico é notificado através
X
de ofício ou email.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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6.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Quadro 10 – Processos Identificados por Tipologia
18 Medidas implementadas
10 Medidas a implementar
TIPOLOGIA QUANTIDADE
Atividades

5

Objetivos

12

Riscos

12

Medidas

28

36%
64%

Quadro 11 – Medidas de Controlo por Tipo
Preventivo
Corretivo

QUANTIDADE
TIPO

∑

%

Preventivo

10

36%

Detetivo

18

64%

Orientativo

0

0%

Corretivo

0

0%

Compensatório

0

0%

Detetivo
Compesatório

Orientativo

36%
64%

Quadro 12 – Ponderação do Grau de Risco Antes e Após a Adoção de Medidas
(Sempre que classificado o Risco Residual)

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

34

RISCO
INERENTE
∑

%

Desprezível

RISCO
RESIDUAL
∑

%

Desprezível

0

0%

11

92%

Fraco

0

0%

1

8%

Moderado

2

17%

0

0%

Elevado

7

58%

0

0%

Severo

3

25%

0

0%

Risco
Inerente

Risco
Residual

17%

Fraco

Moderado

58%

92%

Elevado

Severo

25%

8%
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7. SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO E LOGÍSTICA
Responsável pela Gestão: Rosa Maria Martinho Simões do Paço Salgueira

7.1. SÍNTESE DAS MATRIZES DE RISCO DO SAL
Quadro 13 – Síntese das Matrizes de Risco vertidas no Plano
Atividades
1 - Gestão e
Controlo de
Stocks

Risco
Inerente

Risco
Residual

Riscos

Valor de stocks em
prateleira igual à
existência na aplicação
SGICM

Valor de stocks em
prateleira diferente à
existência na aplicação
SGICM

Elevado

 Inventário Semestral Contagens Armazéns
Centrais e Avançados
 Inventário Anual Contagens Armazéns
Centrais e Avançados

Receção dos materiais
conforme:

Receção dos materiais
não conforme:

Fraco

 Confrontar registos de —
receção - documental
e de entrada na
aplicação SGICM

Desvio de ativos/roubo

Elevado

 Armazém Central de
Elvas (ACE) abertura de porta por
código
 Armazém Central de
Portalegre (ACP) abertura de porta por
código a cada
momento

Fraco

Perdas por catástrofe
natural

Moderado  Seguro multirriscos
para os produtos em
stock.

Fraco

Controlo dos artigos em
stock.

Fornecer aos Serviços
ou utilizadores artigos
não conformes

Moderado  Controlo dos artigos
em stock na
observância da
Instrução de Trabalho
IT-01-AP

—

Efetuar procedimentos
de contratação em
conformidade com as
disposições legais
aplicáveis

Não efetuar
procedimentos de
contratação em
conformidade com as
disposições legais
aplicáveis

Moderado  Seguir a tramitação
processual disposta
no CCP
 Utilizar a plataforma
eletrónica de
contratação pública
(quando se justifique)

Fraco

Garantir que os
colaboradores que
integram os júris de
concursos não se
encontram em situação
de impedimento legal

Não garantir que os
colaboradores que
integram os júris de
concursos não se
encontram em situação
de impedimento legal

Elevado

(1) Nota de Encomenda (1) Nota de
(artigo, quantidade,
Encomenda
(2) Guia de Receção
valor, estado físico
do artigo e prazo de
validade).
(2) Guia de Receção
(lote, prazo
validade,
quantidade
rececionada, data /
assinatura)
Salvaguarda dos
bens/ativos em
armazém

2 - Aquisição
de Bens,
Serviços ou
Empreitadas

Medidas
Implementadas

Objetivos

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

 Enviar declaração de
impedimento para
todos os elementos
do júri

Medidas a
Implementar

Fraco

—
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Atividades

36

Objetivos

Riscos

Garantir que as
especificações técnicas
dos Cadernos de
Encargos são
elaboradas pelos
técnicos responsáveis
das áreas

Especificações
técnicas dos Cadernos
de Encargos não
elaboradas pelos
técnicos responsáveis
das áreas

Risco
Inerente

Medidas
Implementadas

Moderado  Remeter o draft das
especificações
técnicas,
atempadamente, aos
responsáveis das
áreas

Risco
Residual

Medidas a
Implementar

—
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7.2. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO
ATIVIDADE 1 - GESTÃO E CONTROLO DE STOCKS
Objetivo

1.1.

Valor de stocks em prateleira igual à existência na aplicação SGICM

Risco

1.1.1.

Valor de stocks em prateleira diferente à existência na aplicação SGICM
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.1.1.1.a) Inventário Semestral - Contagens Armazéns Centrais e Avançados
A medida manteve-se no exercício em avaliação, tendo os valores dos acertos/regularização de
existências vindo a diminuir.
Medida 1.1.1.1.b) Inventário Anual - Contagens Armazéns Centrais e Avançados
A medida manteve-se no exercício em avaliação, tendo os valores dos acertos/regularização de
existências vindo a diminuir.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

Objetivo

1.2.

Receção dos materiais conforme:
(1) Nota de Encomenda (artigo, quantidade, valor, estado físico do artigo e prazo de validade).
(2) Guia de Receção (lote, prazo validade, quantidade rececionada, data / assinatura)

Risco

1.2.1.

Receção dos materiais não conforme:
(1) Nota de Encomenda
(2) Guia de Receção
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.2.1.1.a) Confrontar registos de receção - documental e de entrada na aplicação SGICM
Medida mantem-se nos mesmos moldes. Periodicamente são verificadas as Guias de Receção, ou seja,
se os bens constantes das notas de encomenda estão de acordo com as quantidades encomendadas.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Fraco

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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Objetivo

1.3.

Salvaguarda dos bens/ativos em armazém

Risco

1.3.1.

Desvio de ativos/roubo
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.3.1.1.a) Armazém Central de Elvas (ACE) - abertura de porta por código
Prática diária concretizada através de abertura de porta por código. A Medida mantem-se, o código de
acesso de abertura das portas é alterado trimestralmente, e é dado conhecimento do mesmo aos
colaboradores com esse privilégio.
Medida 1.3.1.1.b) Armazém Central de Portalegre (ACP) - abertura de porta por código a cada momento
Prática diária concretizada através de abertura de porta por código. A Medida mantem-se, o código de
acesso de abertura das portas é alterado trimestralmente, e é dado conhecimento do mesmo aos
colaboradores com esse privilégio.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

1.3.
1.3.2.

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Objetivo
Risco

X

Salvaguarda dos bens/ativos em armazém
Perdas por catástrofe natural
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.3.2.1.a) Seguro multirriscos para os produtos em stock
O procedimento para a aquisição de Seguro multirriscos para os produtos em stock é elaborado
anualmente. Em vigor o Ajuste Direto no âmbito do Concurso Público n.º 18001316, para prestação de
serviços de seguros de acidentes de trabalho e pessoais e seguro multirriscos para produtos de consumo
em stock, na ULSNA-EPE, adjudicada à entidade SCAL - Mediação de seguros, SA.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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Objetivo

1.4.

Controlo dos artigos em stock

Risco

1.4.1.

Fornecer aos Serviços ou utilizadores artigos não conformes
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.4.1.1.a) Controlo dos artigos em stock na observância da Instrução de Trabalho IT-01-AP
A Medida encontra-se implementada, a IT-01-AP é cumprida de acordo com as orientações para a
inutilização de material de consumo clínico, administrativo e outro. A validade dos artigos encontra-se
monitorizada. O valor dos artigos abatidos tem vindo a diminuir.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

ATIVIDADE 2 - AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU EMPREITADAS
Objetivo

2.1.

Efetuar procedimentos de contratação em conformidade com as disposições legais aplicáveis

Risco

2.1.1.

Não efetuar procedimentos de contratação em conformidade com as disposições legais aplicáveis
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 2.1.1.1.a) Seguir a tramitação processual disposta no CCP
Medida implementada. Objetivo é a independência funcional de quem manifesta a necessidade, de quem
compra, de quem autoriza a compra e a despesa, e de quem receciona; Todas as especificações técnicas
dos cadernos de encargos foram elaboradas pelos técnicos responsáveis das áreas, em conformidade
com as regras da contratação pública, contendo as especificações técnicas consideradas mais adequadas
para o efeito.
Medida 2.1.1.1.b) Utilizar a plataforma eletrónica de contratação pública (quando se justifique)
Medida encontra-se implementada. A plataforma de contratação pública é sempre utilizada, por exemplo,
nos procedimentos ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos
(Concurso Público com ou sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, pela mesma
ordem); Assim como procedimentos ao abrigo do artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (Acordo
Quadro); entre outros.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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Objetivo

2.2.

Risco

2.2.1.

Garantir que os colaboradores que integram os júris de concursos não se encontram em situação de
impedimento legal
Não garantir que os colaboradores que integram os júris de concursos não se encontram em situação de
impedimento legal
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 2.2.1.1.a) Enviar declaração de impedimento para todos os elementos do júri
A medida mantém-se. Em uso a Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos
e escusa. MOD.28.AP. As matérias excecionadas no MOD.28.AP são contempladas na "Declaração de
inexistência de incompatibilidades", de acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro
e Despacho nº 2156-B/2014, de 10 de Fevereiro. Em uso ainda a Declaração de Inexistência de Conflito
de Interesses, no caso de Júris de Concursos Públicos e de acordo com o n.º 5 do artigo 67.º do Código
dos Contratos Públicos.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

Objetivo

2.3.

Risco

2.3.1.

X

Garantir que as especificações técnicas dos Cadernos de Encargos são elaboradas pelos técnicos responsáveis
das áreas
Especificações técnicas dos Cadernos de Encargos não elaboradas pelos técnicos responsáveis das áreas

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 2.3.1.1.a) Remeter o draft das especificações técnicas, atempadamente, aos responsáveis das áreas
Medida implementada. As especificações técnicas dos cadernos de encargos foram elaboradas pelos
técnicos responsáveis das áreas, em conformidade com as regras da contratação pública, contendo as
X
especificações técnicas consideradas mais adequadas para o efeito.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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7.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Quadro 14 – Processos Identificados por Tipologia
11 Medidas implementadas
0 Medidas a implementar

TIPOLOGIA QUANTIDADE
Atividades

2

Objetivos

7

Riscos

8

Medidas

11

100%

Quadro 15 – Medidas de Controlo por Tipo
Preventivo
Corretivo

QUANTIDADE
TIPO

∑

%

Preventivo

8

73%

Detetivo

3

27%

Orientativo

0

0%

Corretivo

0

0%

Compensatório

0

0%

Detetivo
Compesatório

Orientativo

27%

73%

Quadro 16 – Ponderação do Grau de Risco Antes e Após a Adoção de Medidas
(Sempre que classificado o Risco Residual)

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

RISCO
INERENTE
∑

%

∑

%

Desprezível

0

0%

2

25%

Fraco

1

12,5%

6

75%

Moderado

4

50%

0

0%

Elevado

3

37,5%

0

0%

Severo

0

0%

0

0%
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Desprezível

RISCO
RESIDUAL
Risco
Inerente

Risco
Residual

13%

Fraco

50%

75%

Moderado

Elevado

Severo

38%

25%
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8. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS
Responsável pela Gestão: Ana Cristina Carrilho Martins Crucho

8.1. SÍNTESE DAS MATRIZES DE RISCO DO SFARM
Quadro 17 – Síntese das Matrizes de Risco vertidas no Plano
Atividades

Objetivos

1Aquisição isenta e
Aquisição de imparcial
de
Bens
medicamentos
e
outros
produtos
farmacêuticos

2 - Receção
de
Mercadorias

42

Receção de fármacos
e de outros produtos
farmacêuticos
devidamente
controlada de acordo
com
os
procedimentos
de
boas
práticas,
definidos
internamente

Riscos

Risco
Inerente

Medidas
Implementadas

Consultas
e Moderado  Diversificar, dentro da
aquisições
oferta no mercado, os
sistemáticas aos
contactos com vista
mesmos
às aquisições
fornecedores
necessárias ao
funcionamento da
ULSNA
 Alternância entre
fornecedores para a
compra por ajuste
direto, de
medicamentos com
preço e caraterísticas
técnicas equivalentes
 Utilização de
plataformas
eletrónicas (VORTAL)
e do CAPS
Receção
de Moderado 
medicamentos
ou
produtos
farmacêuticos
não conformes,
perda financeira,
ruturas de stock


Risco
Medidas a Implementar
Residual
—

Aquisição
a
Armazenistas, por forma
a evitar aquisições à
Farmácia de Oficina
(sujeitas a taxa de 30%)
e enviesamentos nas
aquisições de baixo valor
financeiro por ajustes
diretos.
Repensar alguns dos
indicadores de controlo e
mecanismos de auditoria
pela
Direção
dos
SFARM.

—
Receção de bens
estejam em bom
estado físico e de
acordo com as
quantidades
encomendadas
Receção de bens com
confirmação
obrigatória de lote e
validade
 Verificar
periodicamente se as
existências em stock
informático estão
conformes com as
existências em
prateleira

Nova
medida
implementada:

já

Harmonização
do
módulo do programa
CPC-Glintt a consultar,
aquando da receção de
encomendas, nos dois
polos dos SFARM.
A implementar: medidas
de controlo ao nível da
“receção
de
bens”
internos por devolução
dos serviços clínicos.
Repensar alguns dos
indicadores de controlo e
mecanismos de auditoria
a
implementar
pela
Direção dos SFARM.
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Atividades
3 - Gestão
de
Existências

Objetivos

Risco
Inerente

Riscos

Medidas
Implementadas

Risco
Medidas a Implementar
Residual

—
 Promover que os
pedidos de reposição
de stock (normais e
urgentes) e as
prescrições médicas
sejam em exclusivo
eletrónicas
 Conferência (100%)
de movimentos de
existências pelos
Assistentes Técnicos
 Verificar
periodicamente se as
existências em stock
informático estão
conformes com as
existências em
prateleira
 Conferência por
amostragem (20%) de
todas as
movimentações (DT,
DU, Pyxis)

Repensar alguns dos
indicadores de controlo e
mecanismos de auditoria
a
implementar
pela
Direção dos SFARM.

Reduzir o número de Perda financeira Moderado  Controlo de prazos de —
inutilizados
e ineficiência na
validade e dos
gestão de stocks
registos de
temperatura e
humidade (sondas frio
e ambiente)
 Armazenamento de
fármacos com base
na regra FIFO
 Escoamento prioritário
de existências em
prateleira com
menores prazos de
validade

Repensar alguns dos
indicadores de controlo e
mecanismos de auditoria
a
implementar
pela
Direção dos SFARM.

Garantir o registo e a
conformidade
de
todos os movimentos
de existências

Salvaguarda
existências

Risco
de Severo
movimentos de
existências não
registados
ou
não conformes

de Apropriação
indevida
existências

Severo
de

 Restrição por código
de acesso aos
SFARM aos seus
colaboradores
 Alteração periódica
dos códigos de
acesso
 No período não
coberto pela
prevenção do
SFARM, acesso
exclusivo autorizado
ao Chefe de Banco
acompanhado do
Vigilante.

—

Reformular esta medida:
“No período não coberto
pela prevenção dos
SFARM,
acesso
exclusivo autorizado ao
Chefe
de
Banco
acompanhado
do
Vigilante”
para
“Restringir o acesso aos
SFARM exclusivamente
aos colaboradores do
serviço
–
em
cumprimento
de
orientações/nãoconformidade
do
INFARMED”
Repensar alguns dos
indicadores de controlo e
mecanismos de auditoria
a
implementar
pela
Direção dos SFARM.
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Atividades

4Preparação
de
Citotóxicos

44

Objetivos

Riscos

Risco
Inerente

Medidas
Implementadas

Risco
Medidas a Implementar
Residual

Fornecimento
de
fármacos e produtos
farmacêuticos
em
bom
estado
de
conservação
e
armazenamento

Fornecimento de Severo
fármacos
e
produtos
farmacêuticos
não conformes

 Controlo de prazos de —
validade e dos
registos de
temperatura e
humidade (sondas frio
e ambiente)
 Armazenamento de
fármacos com base
na regra FIFO
 Escoamento prioritário
de existências em
prateleira com
menores prazos de
validade

Repensar alguns dos
indicadores de controlo e
mecanismos de auditoria
a
implementar
pela
Direção dos SFARM.

Garantir
que
o
medicamento
prescrito é o correto,
dado
ao
doente
correto,
na
dose
correta devidamente
ajustada ao seu peso
e à sua função renal,
nas
condições
corretas
de
conservação
e
estabilidade

Preparação de Severo
citotóxico
incorreto
em
dose,
volume,
reconstituição,
diluição

 Antes da preparação: —
ajuste ao peso e
função renal; registos
de dose, volume,
reconstituição,
diluição, lote, validade
 Antes da preparação:
registos do material
utilizado, soluções (e
lotes) de diluição e
reconstituição
utilizados
 Antes da preparação:
impressão em
triplicado de rótulos
(medicamento, ficha
de preparação, livro
de atas)
 Sala de Preparação evitar contaminação
cruzada:
1. um medicamento
de cada vez
2. vazio de câmara
entre diferentes
medicamentos
 Sala de Preparação:
dupla verificação
durante toda a
preparação de
fármacos citotóxicos
 Revisão e atualização
periódica de RCM’s e
pedidos de
informação adicional
aos detentores de
AIM
 Confirmação pelo
serviço requisitante,
no dia agendado, da
condição clínica do
doente para iniciar
tratamento
 Verificação no
agendamento de
doentes: nome,
protocolo terapêutico,
medicamentos, doses,
discussão em CDT

Inclusão no PPRG de
duas novas medidas:
uma que é efetuada
desde o início da UPC
mas não controlada:
“Validação da Prescrição
de Citotóxicos” constante
da IT-14-SFARM e uma
segunda: “: Depois da
Preparação: Verificação
do preenchimento da
ficha de preparação em
conformidade com o
medicamento
preparado”.
Repensar alguns dos
indicadores de controlo e
mecanismos de auditoria
a
implementar
pela
Direção dos SFARM.
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8.2. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO
ATIVIDADE 1 - AQUISIÇÃO DE BENS
Objetivo

1.1.

Aquisição isenta e imparcial de medicamentos e outros produtos farmacêuticos

Risco

1.1.1.

Consultas e aquisições sistemáticas aos mesmos fornecedores

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 1.1.1.1.a) Diversificar, dentro da oferta no mercado, os contactos com vista às aquisições necessárias ao funcionamento da
ULSNA
Os procedimentos de aquisição de medicamentos foram antecedidos de consulta do CAPS (SPMS), de
pedido de cotação de preço a diferentes fornecedores e de avaliação custo-benefício em reunião
multidisciplinar da Comissão de Farmácia e Terapêutica. Também foram solicitados 2 concursos extra
(SPMS), tendo em vista a diversificação de fornecedores ao nível da aquisição de Meios de Contraste
X
Radiológico e Material de Penso Terapêutico. No entanto, com o aumento do número de aquisições
centralizadas efetuadas exclusivamente pela SPMS deixa de ser possível ter uma grande intervenção a
este nível.
Medida 1.1.1.1.b) Alternância entre fornecedores para a compra por ajuste direto, de medicamentos com preço e caraterísticas técnicas
equivalentes
Verificou-se não ser exequível, logisticamente, a operacionalização desta medida de controlo de forma
X
sistemática.
Medida 1.1.1.1.c) Utilização de plataformas eletrónicas (VORTAL) e do CAPS
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Os procedimentos de aquisição de medicamentos foram sempre antecedidos de consulta do CAPS
(SPMS), de acordo com trâmites legais. A utilização da plataforma VORTAL é efetuada pelo SAPROV por
isso não possível de mensurar o grau de implementação desta medida.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 2 - RECEÇÃO DE MERCADORIAS
Objetivo

2.1.

Risco

2.1.1.

Receção de fármacos e de outros produtos farmacêuticos devidamente controlada de acordo com os
procedimentos de boas práticas, definidos internamente
Receção de medicamentos ou produtos farmacêuticos não conformes, perda financeira, ruturas de stock

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 2.1.1.1.a) Receção de bens estejam em bom estado físico e de acordo com as quantidades encomendadas
Os medicamentos e produtos farmacêuticos que não apresentam bom estado, seja das embalagens
primárias ou secundárias, seja das próprias características técnicas são colocados em quarentena e
X
posteriormente é contactado o fornecedor para devolução e obtenção de nota de crédito ou troca de
existências.
Medida 2.1.1.1.b) Receção de bens com confirmação obrigatória de lote e validade
A confirmação de lote é validade dos medicamentos rececionados é obrigatória, de acordo com os
procedimentos internos. Medicamentos e produtos farmacêuticos com prazo de validade curtos, são
X
identificados, colocados em quarentena e posteriormente é contactado o fornecedor para devolução e
obtenção de nota de crédito ou troca de existências.
Medida 2.1.1.1.c) Verificar periodicamente se as existências em stock informático estão conformes com as existências em prateleira
Motivado pela falta de recursos humanos, apenas foi possível executar um inventário anual e um
inventário semestral. No entanto, no dia-a-dia esta verificação é efetuada, ainda que sem periodicidade
X
definida e acertos manuais de stock podem pontualmente ser efetuados, havendo identificação de
discrepâncias.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 3 - GESTÃO DE EXISTÊNCIAS
Objetivo

3.1.

Garantir o registo e a conformidade de todos os movimentos de existências

Risco

3.1.1.

Risco de movimentos de existências não registados ou não conformes

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 3.1.1.1.a) Promover que os pedidos de reposição de stock (normais e urgentes) e as prescrições médicas sejam em exclusivo
eletrónicas
Medida parcialmente implementada. A prescrição eletrónica para os SFARM não está ainda
implementada em serviços como a Urgência/SO, Hospital de Dia e Consultas Externas. Foi solicitado ao
X
SSTI a otimização do interface Glintt-Alert que é deficitário, por forma a permitir o acesso dos SFARM às
prescrições eletrónicas efetuadas no serviço de Urgência/SO.
Medida 3.1.1.1.b) Conferência (100%) de movimentos de existências pelos Assistentes Técnicos
São conferidos diariamente os movimentos de existências efetuados, pelos Assistentes Técnicos (100%).
Com a ausência de 1 dos 3 Assistentes Técnicos é impossível garantir o cumprimento desta medida a
X
100%, ficando grande parte desta conferência por efetuar, o que aconteceu do início de 2016 até Julho
de 2017 e voltou a ocorrer a partir de Julho de 2018.
Medida 3.1.1.1.c) Verificar periodicamente se as existências em stock informático estão conformes com as existências em prateleira
Motivado pela falta de recursos humanos, apenas foi possível executar um inventário anual e um
inventário semestral. No entanto, no dia-a-dia esta verificação é efetuada, ainda que sem periodicidade
X
definida e acertos manuais de stock podem pontualmente ser efetuados, havendo identificação de
discrepâncias.
Medida 3.1.1.1.d) Conferência por amostragem (20%) de todas as movimentações (DT, DU, Pyxis)
Foi conseguida o cumprimento no polo dos SFARM-HDJMG até agosto de 2017, quando asseguravam o
serviço 5 Farmacêuticas. Desde essa data que não é possível assegurar todas as conferências em pleno.
X
No polo dos SFARM-HSLE conseguiu-se retomar a conferência por amostragem apenas da Distribuição
Tradicional, a partir de 1 de Fevereiro de 2017.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Alto

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Elevado

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

3.2.

Reduzir o número de inutilizados

Risco

3.2.1.

Perda financeira e ineficiência na gestão de stocks

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 3.2.1.1.a) Controlo de prazos de validade e dos registos de temperatura e humidade (sondas frio e ambiente)
O controlo de validades, antes de 2016, era bastante deficitário ou até inexistente. A partir de abril de
2016, medidas de controlo foram tomadas nos SFARM. Em 2017, com a saída e ausências de elementos
TSDT’s da equipa, não foi possível dar continuidade às medidas implementadas em 2016, não permitindo
executar um controlo de validades apertado e rigoroso. No final do ano de 2017, com admissão de TSDT’s
as medidas de controlo foram retomadas e reforçadas. Em Maio de 2018, foram nomeados, de entre os
TSDT’s, dois elementos supervisores do controlo de validades que garantem a execução pelos colegas
do controlo de P.V., transferem os medicamentos com fim próximo de P.V. entre os dois polos dos
X
SFARM para que se privilegie o seu consumo face a outros com maior P.V., etc.
Quanto ao controlo de temperatura e humidade, em 2016, verificou-se que muitas das sondas não tinham
manutenção externa adequada, pelo que foram tomadas medidas para otimizar o seu funcionamento.
Em 2016 as pilhas das sondas foram substituídas e os acessos revistos; em 2017 o controlo dos registos
foi retomado pelos TSDT’s nos SFARM-HDJMG. Em 2018 foi conseguido que o SITE estabelecesse um
contrato de manutenção com a empresa das sondas de T&H e adquiriram-se novas sondas para controlo
em áreas que não tinham abrangência. Este controlo continuará a ser aprimorado em termos de
operacionalização e de procedimentos internos.
Medida 3.2.1.1.b) Armazenamento de fármacos com base na regra FIFO
Desde 2016 que têm sido tomadas medidas de melhoria de reorganização dos espaços físicos nos
SFARM de acondicionamento que permitam um armazenamento eficaz com base na regra FIFO, em
X
ambos os polos dos SFARM, mas com mais incidência nos SFARM-HSLE.
Medida 3.2.1.1.c) Escoamento prioritário de existências em prateleira com menores prazos de validade
Após a adoção de medidas eficazes de controlo, o escoamento prioritário de existências com
X
aproximação de fim de prazo de validade foi facilmente implementada.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

3.3.

Salvaguarda de existências

Risco

3.3.1.

Apropriação indevida de existências
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Medida 3.3.1.1.a) Restrição por código de acesso aos SFARM aos seus colaboradores
Os sistemas de código das portas de acesso aos SFARM-HDJMG esteve avariado desde julho de 2016.
X
Após múltiplas sinalizações junto do SITE os sistemas de código foram reparados em Julho de 2018.
Medida 3.3.1.1.b) Alteração periódica dos códigos de acesso
SFARM-HDJMG: Esta medida funcionou temporariamente, mas deixou de ser implementada a partir do
momento em que os códigos de acesso deixaram de funcionar. Dos dois códigos de acesso, o da sala
X
de distribuição foi arranjado no final de julho de 2018. Nos SFARM-HSLE: A medida nunca chegou a ser
implementada.
Medida 3.3.1.1.c) No período não coberto pela prevenção do SFARM, acesso exclusivo autorizado ao Chefe de Banco acompanhado
do Vigilante
A medida descrita tem sido aplicada em parte, na medida em que nem sempre é o Chefe de Banco que
X
se desloca aos SFARM.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Alto
PROBABILIDADE

Alta
CLASSIFICAÇÃO

Severo

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

3.4.

Fornecimento de fármacos e produtos farmacêuticos em bom estado de conservação e armazenamento

Risco

3.4.1.

Fornecimento de fármacos e produtos farmacêuticos não conformes

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 3.4.1.1.a) Controlo de prazos de validade e dos registos de temperatura e humidade (sondas frio e ambiente)
O controlo de validades, antes de 2016, era bastante deficitário ou até inexistente. A partir de abril de
2016, medidas de controlo foram tomadas nos SFARM. Em 2017, com a saída e ausências de elementos
TSDT’s da equipa, não foi possível dar continuidade às medidas implementadas em 2016, não permitindo
executar um controlo de validades apertado e rigoroso. No final do ano de 2017, com admissão de TSDT’s
as medidas de controlo foram retomadas e reforçadas. Em maio de 2018, foram nomeados, de entre os
TSDT’s, dois elementos supervisores do controlo de validades que garantem a execução pelos colegas
do controlo de P.V., transferem os medicamentos com fim próximo de P.V. entre os dois polos dos
X
SFARM para que se privilegie o seu consumo face a outros com maior P.V., etc.
Quanto ao controlo de temperatura e humidade, em 2016, verificou-se que muitas das sondas não tinham
manutenção externa adequada, pelo que foram tomadas medidas para otimizar o seu funcionamento.
Em 2016 as pilhas das sondas foram substituídas e os acessos revistos; em 2017 o controlo dos registos
foi retomado pelos TSDT’s nos SFARM-HDJMG. Em 2018 foi conseguido que o SITE estabelecesse um
contrato de manutenção com a empresa das sondas de T&H e adquiriram-se novas sondas para controlo
em áreas que não tinham abrangência. Este controlo continuará a ser aprimorado em termos de
operacionalização e de procedimentos internos.
Medida 3.4.1.1.b) Armazenamento de fármacos com base na regra FIFO
Desde 2016 que têm sido tomadas medidas de melhoria de reorganização dos espaços físicos nos
SFARM de acondicionamento que permitam um armazenamento eficaz com base na regra FIFO, em
X
ambos os polos dos SFARM, mas com mais incidência nos SFARM-HSLE.
Medida 3.4.1.1.c) Escoamento prioritário de existências em prateleira com menores prazos de validade
Após a adoção de medidas eficazes de controlo, o escoamento prioritário de existências com
X
aproximação de fim de prazo de validade foi facilmente implementada.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Moderado

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

ATIVIDADE 4 - PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS
Objetivo

4.1.

Risco

4.1.1.

Garantir que o medicamento prescrito é o correto, dado ao doente correto, na dose correta devidamente
ajustada ao seu peso e à sua função renal, nas condições corretas de conservação e estabilidade
Preparação de citotóxico incorreto em dose, volume, reconstituição, diluição

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 4.1.1.1.a) Antes da preparação: ajuste ao peso e função renal; registos de dose, volume, reconstituição, diluição, lote, validade
A medida está a ser executada, no entanto, o indicador de controlo será repensado dado que a verificação
desta medida só é conseguida A Posteriori; não se consegue garantir a execução desta medida antes, só
X
após a preparação do medicamento (em arquivo através da Ficha de Preparação).
Medida 4.1.1.1.b) Antes da preparação: registos do material utilizado, soluções (e lotes) de diluição e reconstituição utilizados
A medida está a ser executada, no entanto, o indicador de controlo será repensado dado que a verificação
desta medida só é conseguida A Posteriori; não se consegue garantir a execução desta medida antes, só
X
após a preparação do medicamento (em arquivo através da Ficha de Preparação).
Medida 4.1.1.1.c) Antes da preparação: impressão em triplicado de rótulos (medicamento, ficha de preparação, livro de atas)
A medida está a ser executada, no entanto, o indicador de controlo será repensado dado que a verificação
desta medida só é conseguida A Posteriori; não se consegue garantir a execução desta medida antes, só
X
após a preparação do medicamento (em arquivo através da Ficha de Preparação).
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Medida 4.1.1.1.d) Sala de Preparação - evitar contaminação cruzada:
1. um medicamento de cada vez
2. vazio de câmara entre diferentes medicamentos
1. A verificação desta medida só é conseguida presencialmente (assegurada pelo Farmacêutico que envia
apenas um tabuleiro com apenas um medicamento a preparar para a equipa de TSDT’s) ou após a sua
execução, através do livro de atas. Verificado o livro de atas, foi demonstrada a execução desta medida
X
de controlo.
2. Verificado o livro de atas foi demonstrada a execução desta medida de controlo.
Medida 4.1.1.1.e) Sala de Preparação: dupla verificação durante toda a preparação de fármacos citotóxicos
Medida de controlo executada (evidência: escalas de serviço e livro de atas).
X
Medida 4.1.1.1.f) Revisão e atualização periódica de RCM’s e pedidos de informação adicional aos detentores de AIM
Medida executada parcialmente, com algumas irregularidades. Última evidência de atualização da
“Tabela Resumo de RCM’s” data de março de 2018, no entanto, a tabela foi revista recentemente, mas
X
não foi evidenciada a sua alteração. O indicador de controlo será repensado e alterado.
Medida 4.1.1.1.g) Confirmação pelo serviço requisitante, no dia agendado, da condição clínica do doente para iniciar tratamento
O indicador de controlo “Folha de Confirmação de Tratamentos” apresenta com frequência campos não
preenchidos pela equipa de enfermagem do serviço de Hospital de Dia, por exemplo, peso, ajuste de
X
dose, assinatura.
Medida 4.1.1.1.h) Verificação no agendamento de doentes: nome, protocolo terapêutico, medicamentos, doses, discussão em CDT
O indicador de controlo “Requisição de Medicamentos/Doente do H. Dia” evidencia o cumprimento do
envio dos agendamentos aos SFARM pelo serviço de Hospital de Dia e o preenchimento de campos
obrigatórios como o nome, o protocolo terapêutico/medicamentos e as doses terapêuticas. Medida
X
parcialmente aplicada: não conseguimos garantir evidência de que a terapêutica dos doentes foi ou não
discutida em sede de CDT. O indicador de controlo para este item será repensado e alterado.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Alto

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Elevado

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

8.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Quadro 18 – Processos Identificados por Tipologia
27 Medidas implementadas
0 Medidas a implementar

TIPOLOGIA QUANTIDADE
Atividades

4

Objetivos

7

Riscos

7

Medidas

27

100%

Quadro 19 – Medidas de Controlo por Tipo
Preventivo
Corretivo

QUANTIDADE
TIPO

Detetivo
Compesatório

Orientativo

4%

∑

%

Preventivo

18

67%

Detetivo

8

29%

Orientativo

0

0%

Corretivo

1

4%

Compensatório

0

0%

29%
67%

Quadro 20 – Ponderação do Grau de Risco Antes e Após a Adoção de Medidas
(Sempre que classificado o Risco Residual)

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

52

RISCO
INERENTE
∑

%

Desprezível

RISCO
RESIDUAL
∑

Fraco

Moderado

Elevado

Severo

%

Desprezível

0

0%

2

0%

Fraco

0

0%

1

0%

Moderado

3

25%

1

0%

Elevado

0

0%

2

0%

Severo

4

15%

0

0%

Risco
Inerente

Risco
Residual

50%

13%

29%

14%

38%

14%

29%
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

9. SERVIÇO DE INSTALAÇÕES, TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS
Responsável pela Gestão: Alexandra Maria Santos Silveira

9.1. SÍNTESE DAS MATRIZES DE RISCO DO SITE
Quadro 21 – Síntese das Matrizes de Risco vertidas no Plano
Atividades

Objetivos

Riscos

Risco
Inerente

Medidas Implementadas
 Controlo do número de
horas extraordinárias
realizadas mensalmente
por cada motorista

Risco
Residual

Medidas a
Implementar

—

—

1 - Utilização de Garantir o uso eficiente,
viaturas de
económico e em
serviço
segurança da viatura
solicitada através da
aplicação informática,
quer por parte dos
motoristas, quer por
qualquer outro
colaborador que a
requisite

O uso ineficiente ou Severo
indevido das viaturas
solicitadas

2 - Gestão de
contratos de
manutenção

Dificuldade de
controlo de custos
em intervenções

Moderado  Consulta a várias
entidades aquando da
adjudicação e controlo
do cumprimento dos
contratos de
manutenção versus a
faturação
 A inventariação de
imobilizado é feita pelo
SITE e SAL através de
uma nova aplicação
informática (GHAF)
 Controlo do número de
visitas ao abrigo dos
contratos, através de
alertas de e-mail ou
telefone

—

—

Receção de
equipamentos e
serviços em
divergência com a
nota de encomenda
e fatura

Moderado  Validação de folhas de
obra/boletins de
inspeção, de acordo
com o solicitado nos
contratos de
manutenção
 Receção de
equipamentos verificada
pelo SITE e
inventariação com
aplicação de etiqueta
para entrega no serviço
requisitante

—

—

—

—

3 - Fiscalização
de obras

Garantir o controlo eficaz
dos custos inerentes aos
contratos de manutenção
dos equipamentos da
ULSNA, EPE

Evitar incumprimentos de
prazos de execução de
obras e custos com
trabalhos a mais nas
empreitadas adjudicadas;
Garantir o cumprimento
do CCP

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

Não cumprimento de Severo
prazos de execução
de obra; elevados
custos com trabalhos
a mais em valores
superiores ao
preconizado no CCP

 Contratação de
fiscalização externa a
empresa especializada
em construção civil
 Contratação de
empreiteiros com
situação financeira
regularizada
 Acompanhamento de
todas as intervenções
por técnicos de várias
especialidades do SITE
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

9.2. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO
ATIVIDADE 1 - UTILIZAÇÃO DE VIATURAS DE SERVIÇO
Objetivo

1.1.

Risco

1.1.1.

Garantir o uso eficiente, económico e em segurança da viatura solicitada através da aplicação informática, quer
por parte dos motoristas, quer por qualquer outro colaborador que a requisite
O uso ineficiente ou indevido das viaturas solicitadas
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.1.1.1.a) Controlo do número de horas extraordinárias realizadas mensalmente por cada motorista
O CA deliberou retirar os equipamentos de monitorização das viaturas (GPS), sendo o mesmo efetuado
através de suporte documental e sistema biométrico.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Alto
PROBABILIDADE

Alta
CLASSIFICAÇÃO

Severo

ATIVIDADE 2 - GESTÃO DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
Objetivo

2.1.

Garantir o controlo eficaz dos custos inerentes aos contratos de manutenção dos equipamentos da ULSNA, EPE

Risco

2.1.1.

Dificuldade de controlo de custos em intervenções

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 2.1.1.1.a) Consulta a várias entidades aquando da adjudicação e controlo do cumprimento dos contratos de manutenção versus
a faturação
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

A medida tem sido incrementada com o convite a pelo menos 3 entidades em cada procedimento
desenvolvido, sendo também cumprido o CCP de modo a não existirem incumprimentos. A conferência
da faturação é realizada com evidências da realização das prestações de serviço pelas empresas (folhas
de obra) e acompanhamento dos colaboradores do SITE.

X

Medida 2.1.1.1.b) A inventariação de imobilizado é feita pelo SITE e SAL através de uma nova aplicação informática (GHAF)
A inventariação do Imobilizado é realizada pelos colaboradores do SITE e SAL com o auxílio da aplicação
informática GHAF, estando o circuito bem delineado e implementado, sendo a probabilidade de entrarem
novos equipamentos na ULSNA, EPE sem inventariação baixa.

X

Medida 2.1.1.1.c) Controlo do número de visitas ao abrigo dos contratos, através de alertas de e-mail ou telefone
O controlo do número de visitas é efetuado, em virtude de estar estabelecido que as empresas têm que
avisar o SITE via e-mail das datas de intervenção nos serviços, de modo a não causar constrangimentos
no funcionamento dos mesmos.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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Objetivo

2.1.

Garantir o controlo eficaz dos custos inerentes aos contratos de manutenção dos equipamentos da ULSNA, EPE

Risco

2.1.2.

Receção de equipamentos e serviços em divergência com a nota de encomenda e fatura

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 2.1.2.1.a) Validação de folhas de obra/boletins de inspeção, de acordo com o solicitado nos contratos de manutenção
Medida implementada, em virtude das folhas de obra serem validadas pela equipa técnica do SITE, com
X
confirmação dos serviços onde a prestação de serviços foi realizada.
Medida 2.1.2.1.b) Receção de equipamentos verificada pelo SITE e inventariação com aplicação de etiqueta para entrega no serviço
requisitante
A receção/expedição de equipamentos para reparação, assim como receção de equipamentos novos
adquiridos pela ULSNA, EPE é efetuada pelo SITE, com elaboração de folha de acompanhamento do
X
equipamento para entidade exterior, ou com aplicação de etiqueta de inventariação no caso de aquisição
de equipamentos novos.
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

ATIVIDADE 3 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Objetivo

3.1.

Risco

3.1.1.

Evitar incumprimentos de prazos de execução de obras e custos com trabalhos a mais nas empreitadas
adjudicadas; Garantir o cumprimento do CCP
Não cumprimento de prazos de execução de obra; elevados custos com trabalhos a mais em valores superiores
ao preconizado no CCP
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.1.1.1.a) Contratação de fiscalização externa a empresa especializada em construção civil
A fiscalização das obras realizadas na ULSNA, EPE é realizada por empresas adjudicadas mediante
convite a pelo menos 3 entidades externas e independentes com experiência comprovada na área.

X

Medida 3.1.1.1.b) Contratação de empreiteiros com situação financeira regularizada
Os empreiteiros a quem sejam adjudicadas obras na ULSNA, EPE são sujeitos à verificação do
cumprimento do exigível no CCP pelo júri nomeado para os respetivos concursos públicos ou convites a
pelo menos 3 entidades, de modo a evitar situações financeiras não conformes.

X

Medida 3.1.1.1.c) Acompanhamento de todas as intervenções por técnicos de várias especialidades do SITE
Todas as obras ou intervenções de pequena dimensão que sejam realizadas na ULSNA, EPE, são
acompanhadas pela direção de serviços e coordenação de segurança em obra, assim como pelo técnico
existente no serviço no que respeita às especialidades de eletricidade e mecânica.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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9.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Quadro 22 – Processos Identificados por Tipologia
9 Medidas implementadas
0 Medidas a implementar

TIPOLOGIA QUANTIDADE
Atividades

3

Objetivos

3

Riscos

4

Medidas

9

100%

Quadro 23 – Medidas de Controlo por Tipo
Preventivo
Corretivo

QUANTIDADE
TIPO

∑

%

Preventivo

3

33%

Detetivo

5

56%

Orientativo

1

11%

Corretivo

0

0%

Compensatório

0

0%

Detetivo
Compesatório

Orientativo

11%
33%

56%

Quadro 24 – Ponderação do Grau de Risco Antes e Após a Adoção de Medidas
(Sempre que classificado o Risco Residual)

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

56

RISCO
INERENTE
∑

%

Desprezível

RISCO
RESIDUAL
∑

%

Desprezível

0

0%

3

75%

Fraco

0

0%

0

0%

Moderado

2

50%

0

0%

Elevado

0

0%

0

0%

Severo

2

50%

0

0%

Risco
Inerente

Risco
Residual

Fraco

50%

Moderado

Elevado

Severo

50%

75%
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10. SERVIÇO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Responsável pela Gestão: Bruno José Jesus Silva

10.1. SÍNTESE DAS MATRIZES DE RISCO DO SSTI
Quadro 25 – Síntese das Matrizes de Risco vertidas no Plano
Atividades

Objetivos

Riscos

1 - Gestão
de
Incidentes e
Serviços

Promover uma
resposta
adequada aos
pedidos dos
nossos utilizadores
assim como aos
incidentes
reportados através
da investigação,
diagnóstico,
escalonamento e
resolução mais
adequada

Não responder
de forma
adequada a
um incidente
com um maior
impacto na
atividade da
instituição

Risco
Inerente

Medidas Implementadas

Risco
Residual

Medidas a
Implementar

 Definir um modelo de
classificação e priorização
dos incidentes e pedidos
 Definir regras e
procedimentos de
escalonamento dos
incidentes e pedidos

Desprezível

 Auditar, por
amostragem, os
registos efetuados
no sistema de
informação de
registo de pedidos
e incidentes

Não dar
Elevado
resposta ao
incidente em
tempo útil,
causando
constrangiment
os na atividade
da instituição

 Criação de uma base de
conhecimento para os
incidentes reportados e
respetivas resoluções
 Criação de níveis de
serviço (SLA) com tempos
de resposta adequados

Desprezível

—

A resposta
Fraco
dada pelo SSTI
não estar
adequada às
expetativas dos
utilizadores

 Analisar os dados
registados de forma a
identificar tendências e
padrões de assuntos
recorrentes
 Monitorizar a produção em
tempo real de forma a
adequar os recursos
humanos existentes à
resposta necessária a
cada momento

Fraco

 Validar com os
utilizadores que o
incidente foi
resolvido segundo
a sua
expetativa/necessid
ade
 Avaliar a satisfação
dos utilizadores
com base em
inquéritos de
satisfação melhoria contínua

Não distribuir
os recursos
existentes da
responsabilida
de do SSTI em
conformidade
com as reais
necessidades
da instituição

 Definição de circuitos de
aprovação para parecer
sobre a instalação de
novos equipamentos TIC

Desprezível

 Definição de
critérios e rácios
para atribuição de
novos
equipamentos TIC
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Risco
Inerente

Medidas Implementadas

Medidas a
Implementar

Objetivos

Riscos

2 - Gestão
de
Configuraçõ
es

Definir e manter as
configurações dos
sistemas e
tecnologias da
informação
adequadas para
proporcionar o
melhor
desempenho e
robustez dos
serviços
disponibilizados ao
utilizador final

Funcionalidade
de um sistema
ou ativo
comprometida

Elevado

Desprezível
 Identificar e classificar os
elementos de configuração
de cada ativo da
infraestrutura
 Criar e normalizar
referências de
configurações por cada
ativo da infraestrutura

 Criar uma relação
entre ativos e
respetivas
configurações por
serviço ou sistema
 Criar um ambiente
de pré-produção
que permita testar
atualizações sem
causar impacto no
ambiente de
produção
 Rever
periodicamente as
atualizações
existentes,
alterando o modelo
de configurações
normalizado

3 - Gestão
da
Continuidad
e

Estabelecer e
manter um plano
que permita ao
negócio responder
a incidentes e
interrupções de
serviço, garantindo
a continuidade dos
processos críticos
para a ULS

Dificuldade em
garantir
continuidade
de processos
críticos para o
negócio por
falência dos
sistemas de
informação

Elevado

Moderado
 Identificar os sistemas
críticos para o negócio
 Identificar principais
incidentes que podem
levar a paragem de
processos, identificando os
work arounds possíveis

 Desenvolver e
implementar um
plano de
continuidade do
negócio para os
sistemas que se
considerem críticos

Perda de
informação
crítica para o
negócio

Elevado

Fraco
 Identificar a informação
crítica para o negócio por
cada sistema
 Definir um plano de
backups para a informação
crítica
 Monitorizar e manter
atualizado o plano de
backups

—

Plano de
Moderado —
continuidade
(BCP) não
adequado à
realidade e às
necessidades
no momento da
sua aplicação

Falhas na
aplicação do
plano de
continuidade
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Risco
Residual

Atividades

Elevado

—

Fraco

 Criação de equipa
multidisciplinar para
criação,
manutenção e
aprovação do BCP
da ULSNA
 Testar, rever e
melhorar o plano
de continuidade
periodicamente

Elevado

 Proporcionar
formação e
divulgação do BCP
 Envolver os
principais
intervenientes na
elaboração do BCP
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Risco
Inerente

Medidas a
Implementar

Objetivos

Riscos

4–
Desenvolvi
mento
Aplicacional

Desenvolver
soluções
tecnológicas que
vão ao encontro
de uma ou várias
necessidades da
ULS com o
objetivo de tornar
os processos mais
ágeis, seguros e
fiáveis

Incompatibilida
de dos
sistemas
desenvolvidos
com outros
sistemas de
informação ou
com as
configurações
definidas para
os P.T.

Moderado  Estabelecer especificações Desprezível
de alto nível (arquitetura,
tecnologia, requisitos não
funcionais) para o
desenvolvimento interno
 Manter as especificações
de alto nível atualizadas e
adequadas à inovação
tecnológica (ainda não
implementado)

Sistema
desenvolvido
não responder
às reais
necessidades
do negócio

Severo

 Identificar os key users e
envolver os mesmos nas
especificações do sistema
 Especificar todos os
requisitos funcionais e
não-funcionais do sistema
 Efetuar um levantamento
exaustivo de todos os
componentes do sistema a
desenvolver,
esquematizando os
mesmos (UML)

Fraco

 Levar os requisitos
propostos a
aprovação dos
requerentes/interes
sados
 Promover reuniões
de
acompanhamento
do
desenvolvimento
do sistema

O sistema
desenvolvido
não produz o
resultado
esperado,
ocorrendo
erros ou
operações não
terminadas

Moderado  Criar um ambiente de préprodução
 Elaborar um plano de
testes exaustivo antes do
sistema entrar em
produção
 Envolver key users na
realização dos testes em
ambiente de pré-produção

Fraco

—

Desprezível

—

5 - Gestão
da
Segurança

Manter o impacto
e ocorrências dos
incidentes de
segurança da
informação dentro
dos níveis de risco
aceitáveis para a
ULSNA

Medidas Implementadas

Risco
Residual

Atividades

Sistema com
Elevado
degradação na
performance
ao longo do
tempo ou falta
de resposta em
pedidos de
suporte

 Elaborar um plano de
manutenção preventivo a
todos os componentes do
sistema (hardware e
software)
 Realizar sessões de
formação específica para
pessoal de TIC sobre o
funcionamento e
manutenção do novo
sistema
 Elaborar documentação
técnica sobre o novo
sistema

Adoção de
Severo
comportamento
s, meios ou
ferramentas
que possam
comprometer o
risco da
informação da
ULSNA

 Criação de uma política de Moderado
segurança da informação
 Divulgar e formar os
utilizadores sobre a política
de segurança da
informação
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monitorizar as
infrações à política
de segurança da
informação
 Partilhar a
responsabilidade
sobre a
manutenção da
segurança da
informação
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Atividades

6 - Gestão
de Projetos
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Objetivos

Iniciar, planificar,
controlar e
executar/acompan
har projetos,
fechando-os
posteriormente
com uma
avaliação após
implementação
(ciclo PDCA)

Riscos

Risco
Inerente

Medidas Implementadas

Risco
Residual

Medidas a
Implementar
 Criar um plano de
tratamento de
falhas de
segurança
 Auditar as falhas de
segurança
detetadas e
corrigidas

Repetição de
falhas de
segurança

Moderado —

Deteção de
falhas de
segurança não
previstas

Elevado

Acesso
indevido e/ou
roubo de
informação
confidencial

Moderado  Declaração de sigilo e
confidencialidade para
qualquer entidade externa
que participe em projetos
com a ULSNA
 Restringir o acesso físico
ao datacenter a pessoal
não autorizado

Penalizações
por
incumprimento
de prazos de
implementação

Elevado

 Definição das tarefas base
do projeto e respetiva
organização temporal das
mesmas
 Identificar as tarefas chave
para o sucesso do projeto
 Identificar responsáveis
pela execução de cada
tarefa do projeto

Impacto
negativo na
qualidade do
serviço com a
implementação
de um novo
projeto

Elevado

 Envolver os utilizadores no Fraco
desenvolvimento/implemen
tação dos projetos,
mantendo-os informados
 Realizar sessões de
formação e/ou
esclarecimentos
 Demonstrar melhorias com
a introdução pretendida
com o projeto

—

Utentes
lesados devido
a falhas no
processo de
implementação
do projeto

Elevado

 Mudança faseada e
controlada
 Definição prévia de
mecanismos alternativos
ou planos de roll back

Fraco

—

Moderado

 Revisão periódica ao plano Moderado
de segurança da
informação

—

Fraco

—

Moderado

 Definir
penalizações por
atrasos em caderno
de encargos
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10.2. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLO
ATIVIDADE 1 - GESTÃO DE INCIDENTES E SERVIÇOS
Objetivo

1.1.

Risco

1.1.1.

Promover uma resposta adequada aos pedidos dos nossos utilizadores assim como aos incidentes reportados
através da investigação, diagnóstico, escalonamento e resolução mais adequada
Não responder de forma adequada a um incidente com um maior impacto na atividade da instituição
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 1.1.1.1.a) Definir um modelo de classificação e priorização dos incidentes e pedidos
A matriz de classificação da prioridade dos incidentes foi revista, tendo-se ainda reajustados os tempos
de resposta por cada nível de prioridade estabelecida (níveis de serviço);

X

Medida 1.1.1.1.b) Definir regras e procedimentos de escalonamento dos incidentes e pedidos
Foram revistos os procedimentos gerais de encaminhamento de tickets por entre os diversos níveis de
suporte dentro da equipa do SSTI;

X

Medida 1.1.1.2.a) Auditar, por amostragem, os registos efetuados no sistema de informação de registo de pedidos e incidentes
Foram efetuadas 4 auditorias, por amostragem, aos tickets registados na aplicação OTRS. Após a
respetiva auditoria foram enviadas instruções/recomendações de melhoria, as quais vão ao encontro do
estabelecido nos procedimentos associados a este serviço.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Desprezível

Objetivo

1.1.

Risco

1.1.2.

X

Promover uma resposta adequada aos pedidos dos nossos utilizadores assim como aos incidentes reportados
através da investigação, diagnóstico, escalonamento e resolução mais adequada
Não dar resposta ao incidente em tempo útil, causando constrangimentos na atividade da instituição

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 1.1.2.1.a) Criação de uma base de conhecimento para os incidentes reportados e respetivas resoluções
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

O serviço continua a utilizar o sistema de informação OTRS. Esta base de conhecimento já se tem
verificado, na prática, bastante útil para a resolução de incidentes semelhantes, garantindo uma maior
celeridade na resposta ao utilizador.

X

Medida 1.1.2.1.b) Criação de níveis de serviço (SLA) com tempos de resposta adequados
Os tempos de resposta foram revistos tendo em atenção o conhecimento, a experiência e a realidade
atual da ULSNA;
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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Objetivo

1.1.

Risco

1.1.3.

Promover uma resposta adequada aos pedidos dos nossos utilizadores assim como aos incidentes reportados
através da investigação, diagnóstico, escalonamento e resolução mais adequada
A resposta dada pelo SSTI não estar adequada às expetativas dos utilizadores

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 1.1.3.1.a) Analisar os dados registados de forma a identificar tendências e padrões de assuntos recorrentes
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Mail diário e mensal automático com a identificação de padrões por serviço e local onde se registou o
incidente, permitindo tomar alguma atenção extra para os serviços ou locais identificados.

X

Medida 1.1.3.1.b) Monitorizar a produção em tempo real de forma a adequar os recursos humanos existentes à resposta necessária a
cada momento
Monitorização em tempo real realizada com recurso aos sistemas de informação OTRS e Zabbix;

X

Medida 1.1.3.2.a) Validar com os utilizadores que o incidente foi resolvido segundo a sua expetativa/necessidade
Para alguns tickets é realizado um telefonema de seguimento para perceber o sucesso da resolução do
mesmo. Pretende-se ainda implementar um mecanismo de envio de questionários de satisfação aos
utilizadores, de forma automática e aleatória;

X

Medida 1.1.3.2.b) Avaliar a satisfação dos utilizadores com base em inquéritos de satisfação - melhoria contínua
Medida ainda não implementada, embora do ponto de vista tecnológico já se encontre essa funcionalidade
configurada;
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Baixo
PROBABILIDADE

Média
CLASSIFICAÇÃO

Fraco

Objetivo

1.1.

Risco

1.1.4.

Promover uma resposta adequada aos pedidos dos nossos utilizadores assim como aos incidentes reportados
através da investigação, diagnóstico, escalonamento e resolução mais adequada
Não distribuir os recursos existentes da responsabilidade do SSTI em conformidade com as reais necessidades
da instituição

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 1.1.4.1.a) Definição de circuitos de aprovação para parecer sobre a instalação de novos equipamentos TIC
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Circuitos adequadamente definidos dentro do SSTI, registando-se toda a informação no sistema de
informação OTRS;

X

Medida 1.1.4.2.a) Definição de critérios e rácios para atribuição de novos equipamentos TIC
Medida apenas implementada para equipamentos de impressão. Carece de implementação para os
postos de trabalho.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Fraco

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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ATIVIDADE 2 - GESTÃO DE CONFIGURAÇÕES
Objetivo

2.1.

Risco

2.1.1.

Definir e manter as configurações dos sistemas e tecnologias da informação adequadas para proporcionar o
melhor desempenho e robustez dos serviços disponibilizados ao utilizador final
Funcionalidade de um sistema ou ativo comprometida
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 2.1.1.1.a) Identificar e classificar os elementos de configuração de cada ativo da infraestrutura
Identificação e classificação definida;

X

Medida 2.1.1.1.b) Criar e normalizar referências de configurações por cada ativo da infraestrutura
Configurações standard por tipologia de equipamento normalizadas. Para alguns ativos estas ainda se
encontram em implementação (por exemplo: postos de trabalho que não venham à oficina técnica à algum
tempo);

X

Medida 2.1.1.2.a) Criar uma relação entre ativos e respetivas configurações por serviço ou sistema
Relação apenas definida para os sistemas de informação com maior nível de criticidade;

X

Medida 2.1.1.2.b) Criar um ambiente de pré-produção que permita testar atualizações sem causar impacto no ambiente de produção
Ambiente apenas criado para alguns sistemas de informação, com especial enfoque nos sistemas
desenvolvidos internamente;
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

ATIVIDADE 3 - GESTÃO DA CONTINUIDADE
Objetivo

3.1.

Risco

3.1.1.

Estabelecer e manter um plano que permita ao negócio responder a incidentes e interrupções de serviço,
garantindo a continuidade dos processos críticos para a ULS
Dificuldade em garantir continuidade de processos críticos para o negócio por falência dos sistemas
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.1.1.1.a) Identificar os sistemas críticos para o negócio
Sistemas críticos para o negócio identificados

X

Medida 3.1.1.1.b) Identificar principais incidentes que podem levar a paragem de processos, identificando os work arounds possíveis
Principais incidentes identificados, com medidas de work arround definidas, embora algumas delas
informalmente;

X

Medida 3.1.1.2.a) Desenvolver e implementar um plano de continuidade do negócio para os sistemas que se considerem críticos
BCP ainda não implementado

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Moderado

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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Objetivo

3.1.

Risco

3.1.2.

Estabelecer e manter um plano que permita ao negócio responder a incidentes e interrupções de serviço,
garantindo a continuidade dos processos críticos para a ULS
Perda de informação crítica para o negócio
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.1.2.1.a) Identificar a informação crítica para o negócio por cada sistema
A informação crítica dos sistemas centralizados é identificada pelo SSTI. A informação dos utilizadores,
desde que armazenada em portais de serviço ou no fileserver (tecnologia a descontinuar) também se
encontra sujeita a políticas de backup;

X

Medida 3.1.2.1.b) Definir um plano de backups para a informação crítica
Plano definido e implementado;

X

Medida 3.1.2.1.c) Monitorizar e manter atualizado o plano de backups
Monitorização diária das ocorrências relacionadas com os backups através dos logs gerados pelo sistema
de informação responsável por esta atividade;
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

Objetivo

3.1.

Risco

3.1.3.

X

Estabelecer e manter um plano que permita ao negócio responder a incidentes e interrupções de serviço,
garantindo a continuidade dos processos críticos para a ULS
Plano de continuidade (BCP) não adequado à realidade e às necessidades no momento da sua aplicação

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 3.1.3.2.a) Criação de equipa multidisciplinar para criação, manutenção e aprovação do BCP da ULSNA
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

BCP não implementado

X

Medida 3.1.3.2.b) Testar, rever e melhorar o plano de continuidade periodicamente
BCP não implementado

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Médio
PROBABILIDADE

Média
CLASSIFICAÇÃO

Moderado

 Legenda:
NI
Não Implementada

64

PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

3.1.

Risco

3.1.4.

Estabelecer e manter um plano que permita ao negócio responder a incidentes e interrupções de serviço,
garantindo a continuidade dos processos críticos para a ULS
Falhas na aplicação do plano de continuidade
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 3.1.4.2.a) Proporcionar formação e divulgação do BCP
BCP não implementado

X

Medida 3.1.4.2.b) Envolver os principais intervenientes na elaboração do BCP
BCP não implementado

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Médio
PROBABILIDADE

Alta
CLASSIFICAÇÃO

Elevado

ATIVIDADE 4 - DESENVOLVIMENTO APLICACIONAL
Objetivo

4.1.

Risco

4.1.1.

Desenvolver soluções tecnológicas que vão ao encontro de uma ou várias necessidades da ULS com o objetivo
de tornar os processos mais ágeis, seguros e fiáveis
Incompatibilidade dos sistemas desenvolvidos com outros sistemas de informação ou com as configurações
definidas para os P.T.

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 4.1.1.1.a) Estabelecer especificações de alto nível (arquitetura, tecnologia, requisitos) para o desenvolvimento interno
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Arquitetura, tecnologias, requisitos não funcionais base definidos para qualquer sistema de informação
desenvolvido internamente;

X

Medida 4.1.1.1.b) Manter as especificações de alto nível atualizadas e adequadas à inovação tecnológica (ainda não implementado)
Especificações de alto nível definidas empírica e informalmente;

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Baixa

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Desprezível

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

4.1.

Risco

4.1.2.

Desenvolver soluções tecnológicas que vão ao encontro de uma ou várias necessidades da ULS com o objetivo
de tornar os processos mais ágeis, seguros e fiáveis
Sistema desenvolvido não responder às reais necessidades do negócio
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 4.1.2.1.a) Identificar os key users e envolver os mesmos nas especificações do sistema
Faz parte da metodologia de gestão de projetos deste serviço a definição e envolvimento dos key users;

X

Medida 4.1.2.1.b) Especificar todos os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema
Antes do início do desenvolvimento de qualquer projeto existe um levantamento de todas as
especificações e requisitos;

X

Medida 4.1.2.1.c) Efetuar um levantamento exaustivo de todos os componentes do sistema a desenvolver, esquematizando os mesmos
(UML)
Antes do início do desenvolvimento de qualquer projeto existe um levantamento de todas as
especificações e requisitos;

X

Medida 4.1.2.2.a) Levar os requisitos propostos a aprovação dos requerentes/interessados
Embora exista uma validação/aprovação dos requisitos, a mesma não é realizada formalmente;

X

Medida 4.1.2.2.b) Promover reuniões de acompanhamento do desenvolvimento do sistema
São realizadas reuniões a cada milestone, para que os utilizadores chave possam validar a
funcionalidade do desenvolvimento efetuado até ao momento;
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Fraco

Objetivo

4.1.

Risco

4.1.3.

X

Desenvolver soluções tecnológicas que vão ao encontro de uma ou várias necessidades da ULS com o objetivo
de tornar os processos mais ágeis, seguros e fiáveis
O sistema desenvolvido não produz o resultado esperado, ocorrendo erros ou operações não terminadas
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 4.1.3.1.a) Criar um ambiente de pré-produção
Ambiente de pré-produção criado para os sistemas desenvolvidos internamente;

X

Medida 4.1.3.1.b) Elaborar um plano de testes exaustivo antes do sistema entrar em produção
Plano de testes definido e executado por colaboradores distintos dos envolvidos no desenvolvimento do
sistema de informação;

X

Medida 4.1.3.1.c) Envolver key users na realização dos testes em ambiente de pré-produção
Numa fase de testes o sistema é disponibilizado em ambiente de pré-produção para os key users;
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

 Legenda:
NI
Não Implementada

66

PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

4.1.

Risco

4.1.4.

Desenvolver soluções tecnológicas que vão ao encontro de uma ou várias necessidades da ULS com o objetivo
de tornar os processos mais ágeis, seguros e fiáveis
Sistema com degradação na performance ao longo do tempo ou falta de resposta em pedidos de suporte

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 4.1.4.1.a) Elaborar um plano de manutenção preventivo a todos os componentes do sistema (hardware e software)
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Planos de manutenção preventiva definidos, muitos dos quais executados por parceiros externos (risco
partilhado);

X

Medida 4.1.4.1.b) Realizar sessões de formação específica para pessoal de TIC sobre o funcionamento e manutenção do novo sistema
Promoção de formação interna com regularidade, permitindo a passagem de conhecimento entre os
técnicos do serviço;

X

Medida 4.1.4.1.c) Elaborar documentação técnica sobre o novo sistema
Na metodologia de gestão de projetos seguida pelo serviço, existe sempre uma fase dedicada à
elaboração de documentação de suporte, tanto para o utilizador como para o staff técnico;
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Baixo

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Desprezível

ATIVIDADE 5 - GESTÃO DA SEGURANÇA
Objetivo

5.1.

Risco

5.1.1.

Manter o impacto e ocorrências dos incidentes de segurança da informação dentro dos níveis de risco aceitáveis
para a ULSNA
Adoção de comportamentos, meios ou ferramentas que possam comprometer o risco da informação da ULSNA
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 5.1.1.1.a) Criação de uma política de segurança da informação
Política criada e aprovada pelo Conselho de Administração da ULSNA, tendo sido a mesma também
remetida aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

X

Medida 5.1.1.1.b) Divulgar e formar os utilizadores sobre a política de segurança da informação
Política de segurança da informação divulgada. Criada área, na intranet, para notificação de incidentes
de segurança. Criação e distribuição de flyers relativos a incidentes de segurança da informação

X

Medida 5.1.1.2.a) Detetar e monitorizar as infrações à política de segurança da informação
Deteção e monitorização apenas de algumas das infrações à política de segurança da informação

X

Medida 5.1.1.2.b) Partilhar a responsabilidade sobre a manutenção da segurança da informação
Atividade ainda não inserida no plano de investimentos

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Severo

Moderado

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

5.1.

Risco

5.1.2.

Manter o impacto e ocorrências dos incidentes de segurança da informação dentro dos níveis de risco aceitáveis
para a ULSNA
Repetição de falhas de segurança
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 5.1.1.1.a) Criação de uma política de segurança da informação
Politica criada e aprovada pelo Conselho de Administração da ULSNA, tendo sido a mesma também
remetida aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

X

Medida 5.1.1.2.b) Partilhar a responsabilidade sobre a manutenção da segurança da informação
Atividade ainda não inserida no plano de investimentos

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

Médio
PROBABILIDADE

Média
CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Objetivo

5.1.

Risco

5.1.3.

Manter o impacto e ocorrências dos incidentes de segurança da informação dentro dos níveis de risco aceitáveis
para a ULSNA
Deteção de falhas de segurança não previstas
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 5.1.3.1.a) Revisão periódica ao plano de segurança da informação
Plano revisto anualmente

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Moderado

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

ATIVIDADE 6 - GESTÃO DE PROJETOS
Objetivo

6.1.

Risco

6.1.1.

Iniciar, planificar, controlar e executar/acompanhar projetos, fechando-os posteriormente com uma avaliação
após implementação (ciclo PDCA)
Acesso indevido e/ou roubo de informação confidencial

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 6.1.1.1.a) Declaração de sigilo e confidencialidade para qualquer entidade externa que participe em projetos com a ULSNA
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Critérios de sigilo e confidencialidade salvaguardados em sede de procedimento administrativo através
de clausulas expostas no caderno de encargos

X

Medida 6.1.1.1.b) Restringir o acesso físico ao datacenter a pessoal não autorizado
Datacenter com controlo de acessos por biometria ou cartão RFID, mantendo um registo dos acessos
efetuados
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Moderado

Fraco

Objetivo

6.1.

Risco

6.1.2.

X

Iniciar, planificar, controlar e executar/acompanhar projetos, fechando-os posteriormente com uma avaliação
após implementação (ciclo PDCA)
Penalizações por incumprimento de prazos de implementação
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 6.1.2.1.a) Definição das tarefas base do projeto e respetiva organização temporal das mesmas
Critério exigido através do clausulado do caderno de encargos (cronograma do projeto)

X

Medida 6.1.2.1.b) Identificar as tarefas chave para o sucesso do projeto
Critério exigido através do clausulado do caderno de encargos

X

Medida 6.1.2.1.c) Identificar responsáveis pela execução de cada tarefa do projeto
Critério exigido através do clausulado do caderno de encargos

X

Medida 6.1.2.2.a) Definir penalizações por atrasos em caderno de encargos
Clausulado específico para penalizações inseridos nos cadernos de encargos
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Médio

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Alta

Média

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Moderado

 Legenda:
NI
Não Implementada

PI
Parcialmente Implementada
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I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável

69

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG
CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017
Objetivo

6.1.

Risco

6.1.3.

Iniciar, planificar, controlar e executar/acompanhar projetos, fechando-os posteriormente com uma avaliação
após implementação (ciclo PDCA)
Impacto negativo na qualidade do serviço com a implementação de um novo projeto

Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA
Medida 6.1.3.1.a) Envolver os utilizadores no desenvolvimento/implementação dos projetos, mantendo-os informados
Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017

Plano de comunicação definido e atualizado ao longo do projeto

X

Medida 6.1.3.1.b) Realizar sessões de formação e/ou esclarecimentos
A formação encontra-se definida como uma etapa obrigatória no planeamento de qualquer projeto

X

Medida 6.1.3.1.c) Demonstrar melhorias com a introdução pretendida com o projeto
Fundamentação da implementação do projeto sempre baseada em melhorias tanto para os utilizadores
como para os utentes
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

Objetivo

6.1.

Risco

6.1.4.

X

Iniciar, planificar, controlar e executar/acompanhar projetos, fechando-os posteriormente com uma avaliação
após implementação (ciclo PDCA)
Utentes lesados devido a falhas no processo de implementação do projeto
Grau de implementação 
NI
PI
I
M
NA

Descrição da execução das medidas de controlo no biénio 2016/2017
Medida 6.1.4.1.a) Mudança faseada e controlada
Medida implementada parcialmente por não ser possível implementar em todos os projetos;

X

Medida 6.1.4.1.b) Definição prévia de mecanismos alternativos ou planos de roll back
Esta medida passou a fazer parte dos requisitos obrigatórios a definir antes da implementação de qualquer
projeto.
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO INERENTE

X

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RESIDUAL

IMPACTO

IMPACTO

Alto

Médio

PROBABILIDADE

PROBABILIDADE

Média

Baixa

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

Elevado

Fraco

 Legenda:
NI
Não Implementada
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PI
Parcialmente Implementada

I
Implementada

M
Mantida

NA
Não Aplicável
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CONCERNENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017

10.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Quadro 26 – Processos Identificados por Tipologia
38 Medidas implementadas
19 Medidas a implementar

TIPOLOGIA QUANTIDADE
Atividades

6

Objetivos

6

Riscos

20

Medidas

57

33%
67%

Quadro 27 – Medidas de Controlo por Tipo
Preventivo
Corretivo

QUANTIDADE
TIPO

∑

%

Preventivo

36

63%

Detetivo

4

7%

Orientativo

16

28%

Corretivo

0

0%

Compensatório

1

2%

Detetivo
Compesatório

Orientativo

2%

28%

63%

7%

Quadro 28 – Ponderação do Grau de Risco Antes e Após a Adoção de Medidas
(Sempre que classificado o Risco Residual)

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

RISCO
INERENTE
∑

%

∑

%

Desprezível

0

0%

6

30%

Fraco

2

10%

6

40%

Moderado

5

25%

4

25%

Elevado

10

50%

0

5%

Severo

3

15%

0

0%

CAPÍTULO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPRG

Desprezível

RISCO
RESIDUAL
Risco
Inerente

Risco
Residual

Fraco

Moderado

25%

10%

30%

Elevado

50%

30%

Severo

15%

20%
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