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Capítulo 1 -Enquadramento

1.    Introducão
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0  Plano  de  Gestão  de  Risco  e  lnfrações  Conexas  ("PGRIC'')  do  Centro  Hospitalar  de

Lisboa   Central   (``CHLC,   EPE"),   aprovado   em   2016,   identificou   as   várias   áreas   de

potencial  risco  de  corrupção  e  infrações  conexas,  assim  como  os  riscos  que  lhe  estão
associados.

0   presente   relatório   tem   como   objetivos   apresentar   um   ponto   da   situação   de

execução  do  Plano  em  2016,  por  área,  visando  também  uma  proposta  de  melhoria

para o próximo ano.

Conforme  já  havia  sido  feito  para  os  Relatórios  de  Execução  do  Plano  para  os  anos

anteriores,  o  presente  Relatório  dá,  igualmente,  cumprimento  quer  à  determinação

das Recomendações n.91/2009 , de 22 de julho, n9 5/2012 do CPC, de 7 de Novembro,

n91/2015,  de  13 de janeiro e n9 3/2015,  de  1  de julho de  2015, todas do  Conselho de

Prevenção da  Corrupção,  procurando agregar e sistematizar toda  a  informação obtida

no âmbito da  implementação  do  PGRIC,  com vista  à  aferição do grau  de execução das

medidas  adotadas  no  sentido  da  prevenção  dos  riscos,  traduzida,  nomeadamente  na

eliminação  da  causa  dos  mesmos,  na  minimização  da  probabilidade da  sua  ocorrência

designadamente  em  procedimentos  pré-contratuais,  e  na  sequência  da  aprovação  da

Recomendação   5/2012,   pela   adoção   de   mecanismos   de   gestão   de   conflitos   de

interesses,   bem   como   na   diminuição   do   eventual   impato   negativo   que   venha   a

produzir no CHLC,  EPE.

As áreas envolvidas neste projeto são:

>    Área de Gestão Financeira e Contabilidade

>    Área de Gestão de Compras,  Logística e Distribuição

>    Área de Gestão de Recursos Humanos

>    Área deGestão Hoteleira

>    Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de lnformação

>    Área de lnstalações e Equipamentos

>    Área de Gestão de Doentes

>    ÁreadeMedicina
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>    Área de oftalmologia

>    Área de urgência
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Convém  salientar,  que  o  controlo  interno  é  uma  preocupação  constante  do  Conselho

de Administração do CHLC,  EPE,  por se tratar de uma componente essencial da gestão

do risco, funcionando como salvaguarda da retidão da tomada de decisões, permitindo

detetar situações anómalas.

A  gestão  do  risco  é  uma  responsabilidade  de  todos  os  colaboradores  do  CHLC,  EPE,

quer dos membros do  Conselho  de Administração,  quer do  pessoal  dirigente,  quer de
todo e qualquer profissional da  instituição.

Procede-se  assim,  neste  documento,  à  apresentação  dos  resultados  da  monitorização

que foi levada a cabo relativamente à execução do PGRCIC em 2016.

0  presente  relatório  está  estruturado  em  três  capítulos,  sendo  o  enquadramento  o

primeiro  capítulo.  No  segundo  capi'tulo  é  exposta  a  avaliação,  por  área  do  CHLC,  EPE,

das  medidas  decorrentes  do  PGRCIC  e  no  terceiro  capítulo  é  feito  um  balanço  dos

resultados  da   implementação  das  medidas  preventivas  dos  riscos  procurando  tirar

conclusões do trabalho desenvolvido do ponto de vista geral.

0 obj.etivo com este relatório é passado mais um ano de implementação do PGRCIC no

CHLC,    EPE,    analisar   as   condições   em   que   as   medidas   estão   a    ser   objeto    de

implementação e aplicação pelos respetivos destinatários da sua implementação.

No presente Relatório foi aplicada a grafia do Novo Acordo Ortográfico por força do n.9

1 da Resolução do Conselho de Ministros n.9 8/2011, de 25 de janeiro.
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2.    Análise
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A política  de auditorias internas,  implementada  no  CHLC,  EPE,  bem  como a criação  de

procedimentos     internos,     tem     contribuído     muito     significativamente     para     a
consciencialização  dos  profissionais  e  para  a  resolução  de  algumas  desconformidades

encontradas,  diminuindo o  risco de ocorrência  de situações  enquadráveis  no conceito

de corrupção.

No decurso deste ano, não foram detetados quaisquer riscos adicionais, para além dos

que  se  encontravam já  identificados,  pelo  que  não  se  procedeu  a  qualquer  alteração
das fichas de identificação e avaliação do  Risco.

No  conjunto  das  medidas  propostas,  podemos  concluir  que  um  grande  número  se

encontra    implementado,    sendo    que    as    restantes    se    encontram    em    fase    de

implementação.

Na  elaboração  do  presente  relatório,  em  especial  na  avaliação  da  implementação  das

medidas  de  prevenção  que  tinham  sido  propostas  nos  anexos  ao  PGRIC  2016/2018,

participaram  os  dirigentes  de  todas  as  áreas  do  CHLC,  EPE,  sobre  as  quais  incide  o
PGRIC.

Procurou-se especificar todos os atos de auditoria  interna  aos  riscos do  CHLC,  EPE  e a

cada  uma  das  suas  áreas  e  setores,  procurando  definir  com  maior detalhe  e  rigor,  as

medidas adotadas e os principais motivos para a respetiva adoção.

Na  continuidade  do  que  já  havia  sido  feito  com  o  relatório  de  aplicação  do  PGRCIC

respeitante  aos  anos  anteriores,  o  presente  relatório  consagra,  igualmente,  algumas

medidas  implementadas  por  algumas  áreas  relativamente  à  gestão  de  conflitos  de

interesses   conforme    Recomendação    n9   5/2012,    de   7   de    novembro   de    2012,

merecendo,  nesse  sentido,  uma  chamada  de  atenção  específica,  em  cada  uma  das

áreas.
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3.    Abreviaturas

ÃffiT°ALAR
DE  LISBOA
CENTRAIEPE

ACSS,  lp -Administração Central do Sistema de Saúde, lnstituto Público
AGFC -Área de Gestão Financeira e Contabilidade

AGCL -Área de Gestão de Compras Logística e Distribuição
AGRH -Área de Gestão de Recursos Humanos
AGH -Área de Gestão Hoteleira
AGSTl -Área de Gestão de Sistemas Tecnologia de lnformação
AGIE -Área de Gestão de lnstalações e Equipamentos
AGD -Área de Gestão de Doentes
CCP -Código dos Contratos Públicos
CHLC,  EPE -Centro Hospitalar de  Lisboa  Central,  EPE

CPC -Conselho de Prevenção da Corrupção
EFR -Entidade Financeira  Responsável

HCC -Hospital de Curry Cabral

HDE -Hospital de D.  Estefânia

HSJ -Hospital de S. José

HSAC -Hospital de Santo António dos Capuchos
HSM -Hospital de Santa Marta
MAC -Maternidade Alfredo da Costa
MS -Ministério da Saúde
OCDE -Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
PGRIC -Plano de Gestão de  Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
SIADAP  -Sistema  lntegrado  de  Gestão  e Avaliação  do  Desempenho  na Administração
Pública

SNS -Serviço Nacional de Saúde

SPMS -Serviços Partilhados do  Ministério da Saúde
UND -Unidade  Funcional de  Nutrição e Dietética
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Capítulo 2 -Avaliação por Área ou Setor

1.   Área  de  Gestão  Financeira  e  Contabilidade
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A  AGFC  procedeu  à  análise  da  eficácia  das  medidas  propostas  para  a  prevenção  e

correção  do  Risco  de  Corrupção  e  lnfrações Conexas,  apresentadas  para  esta  Área  no

Plano aprovado pelo Conselho de Administração, para o ano de 2016, tendo concluído:

No decurso do ano de 2016, a AGFC foi alvo de uma auditoria interna que incidiu sobre

o  encerramento  do  exercício  de  2015,  o  mês  de  maio  de  2016  e  o  encerramento  do

exercício de 2016.

Os objetivos da presente ação de auditoria foram essencialmente os seguintes:

>    Analisar   e   avaliar   a   estrutura   organizacional   e   a   fiabilidade   do   sistema   de

controlo interno da Área de Gestão Financeira e Contabilidade;

>    Analisar  a   legalidade  e   regularidade  dos   procedimentos  administrativos  e  a

integridade dos registos contabilísticos;

>    Avaliação  dos  riscos  inerentes,  relativos  à  atividade  desenvolvida  pela Área  de

Gestão  Financeira e Contabilidade.

>    Aferir se  estão  definidas  as  atribuições  e  responsabilidades  dos  profissionais  e

se as mesmas contemplam uma adequada segregação de funções.

De salientar, que esta auditoria só veio a terminar em 2017.

Procedeu-se,  em  2016,  à  atualização  dos  sistemas  de  monitorização  e  controlo,  bem

como   à   implementação   de   medidas   recomendadas   pelas   diversas   entidades   de

fiscalização   no   âmbito   da   conferência   de   faturas,   processos   contabili'sticos   e   de

tesouraria  permitindo, desta forma,  o desenvolvimento de competências nas matérias

de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

ÊffipALAR
DE  LISBOA
CENTRALEPE

Das 22 medidas de melhoria apresentadas, 20 foram implementadas (91%),  1

encontram-se em curso (4,5%) e  1 não foi ainda implementada (4,5%).

No  ano  de  2016,  foi  dada  continuidade  à  implementação  das  medidas,  bem  como

mantidas e atualizadas as anteriormente implementadas.

De  salientar,   que  as   medidas  se   revelaram   adequadas  e   eficazes,   encontrando-se

assimiladas pelos profissionais da AGFC.

2.   Área  de  Gestão  de  Comr]ras  LOÊística  e  Distribuicão

As    medidas    de    prevenção    apresentadas    pela    AGCLD    na    elaboração    do    Plano    estão

implementadas na totalidade.

lndependentemente  do  procedimento  de  aquisição  de  bens  ou  serviços  adotados  em  cada

situação, a  respetiva tramitação rege-se pelas regras do Código dos Contratos Públicos (`'CCP''),

com  as  devidas atualizações e  legislação  complementar,  sempre  com  respeito  pelos  princípios

que  devem  nortear a  contratação  pública  em  particular e  a  atividade  administrativa  em  geral,
de   entre   os   quais   se   destacam   desde   logo   os   Princípios   da   Publicidade,  Transparência   e

lgualdade.

Deu-se  partícular atenção  ao  acompanhamento  e  supervisão  do trabalho  desenvolvido  pelos

colaboradores  por  parte  das coordenadoras  dos setores,  trabalho  nem  sempre fácil  num  ano

que  à  semelhança  dos  anteriores,  foi  marcado  pelas  alterações  decorrentes  do  impacto  das
importantes modificações legislativas  na área da contratação pública  na  saúde,
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nomeadamente  o  cumprimento  dos  Despachos  32/2016  e  45/2016  do  Senhor  Secretário  de

Estado da Saúde, num contexto de constante redução de pessoal.

A título informativo, foram remetidos a visto prévio do Tribunal de Contas 439 contratos e atos

em  2016,  o  que  face  a  2015  significou  um  incremento  de  6%  (+ 24 contratos  e  atos)  e face a

2014 um incremento de 92% (+210 contratos e atos).

Também  a  segregação  de  funções  mereceu  atenção  garantindo  que  quem  desenvolve  os

processos de compra  não participa sozinho em júris e não tem competência para decidir.

Em   2016  continuou-se  a   incentivar  a   utilização  da   plataforma  eletrónica   nas  compras   por

forma a garantir uma maior transparência ao processo de aquisição.

Foi  solicitada  a  Declaração  Ética  anual  sobre  o  conflito  de  Ínteresses  e  impedimentos  para  os

membros   dos   j.úris   e   comissões   técnicas   de   procedimentos   aquisitivos   e   declaração   de

interesses nos processos em que tal se verifique.

Refira-se    ainda    que    a   AGCLD    possui    diversos    procedimentos   aprovados   e   divulgados,

nomeadamente:  Política  de  Aprovisionamento  (Circular  lnformativa  n.9  204  de  02/04/2014);

Manual     da     Contratação     (APR.1012);     Manual     da     Logística     e     Distribuição     (APR.1013);

Acolhimento e  lntegração  (RHU.1378), entre outros.

3.   Área  de  Gestão  de  Recursos  Humanos

Na  sequência  dos  planos anteriores,  a  Àrea  de  Recursos  Humanos  deu  continuidade à

implementação  das   medidas   de   melhoria   continuando  o  seu   desenvolvimento   no

triénio 2016-2018.

Em  2016  havia  a  intenção  de  um  Manual  de  Controlo  lnterno  que,  entretanto,  foi

consolidado  na  elaboração  de  procedimento  multissetoriais  e setoriais através de  dos

principais  procedimentos:  RHU  106 -recrutamento  e  seleção  de  pessoal;  RHU  115  -
ficha  de descrição de funções e Manual  de Acolhimento onde estão descritos os vários

setores  e  suas  funções,  bem  como  a  identificação  dos  colaboradores  que  executam.

Estes procedimentos foram sendo atualizados e  revistos em  2016, de forma  a  cumprir

a  legislação em vigor.

Nesse   sentido,   continuaram   a   desenvolver-se   procedimentos   relacionados   com   o

controlo,   ou   seja,   estão  a  ser  implementados  mecanismos  de  auditoria   interna,   a

desenvolver em 2017.

Na   sequência   de   auditorias   anteriores,   o   espaço  foi   profundamente   reorganizado

melhorando significativamente a ergonomia de trabalho e o atendimento dos

``    '  :,   .
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profissionais;   nesse   sentido   dispomos   de   uma   sala   especi'fica   para   entrevistas   e
conversas  que  tanto  os  colaboradores  como  os  funcionários  dos  RH  entendam  que

devem ser reservadas.

Do  mesmo  modo,  no  que  concerne  às  contratações  e  avaliações  de  desempenho,

mantiveram-se os procedimentos intersetores para validação do trabalho efetuado por

outros colaboradores que  não  os  que executaram  a  tarefa. As  prestações de serviços

passaram  a adotar novos circuitos de verificação do trabalho desenvolvido de forma  a

prevenir riscos.

A avaliação de desempenho  (SIADAP  3) é  realizada  eletronicamente.  Neste momento,

o SIADAP  está  a  ser  implementado  na  carreira  de  enfermagem  que  obrigou  a  ajustes

no software,  existindo planos  para o desenvolvimento de novas funcionalidades como

relatórios online e alertas automáticos.

Em matéria de recrutamento foram adotadas as seguintes medidas:

a)    Afirmação    de    testes    de    seleção    eletrónicos,    diminuindo    o    erro    e    a

subj.etividade;

b)    Aplicação  e  estandardização  de  guiões  de  entrevista  objetivando  a  avaliação

dos candidatos;

c)    lmplementação  na  página  web  de  formulários  de  candidaturas  espontâneas,

eliminando  eventuais erros  humanos  no tratamento  manual  das  candidaturas;

com   a   futura   migração   para   o   layout   da   SPMS   é   uma   oportunidade   para

melhorar o sistema eletrónico aumentando o ni'vel de automatização

d)    No  recrutamento  e  mobilidade  interna,  elaboração  e  aplicação  de  documento

de   avaliação   de   competências   do   colaborador   permitindo   sistematizar   e

objetivar a informação.

Foram,  também,  alicerçadas  as  rotinas  mensais  de  passagem  dos  scr/.pf5  criados  nos

anos  anteriores  para  redução  do  risco  de  erro  de  registos  de  dados  com  impacto  em

vencimentos.  Adicionalmente,  foi  criado  um  scr/.pt  que  identifica,   mensalmente,  os

colaboradores passi'veis de procedimento disciplinar por faltas injustificadas.

Foi   criada   uma   base  de   dados  com   sistemas  de   alerta   para   redução   do   erro   de

incumprimento   de   prazos   que   pudessem   conduzir   a   renovações/reconversões   de

contratos.  Paralelamente  reorganizou-se  a  equipa  e  os  procedimentos  associados  a

estas tarefas.

Para  consolidar  este  processo  foi  iniciada  a  revisão  do  procedimento  multissetorial

RHU  106 -recrutamento e seleção de pessoal.
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No ano de 2016 a AGH  procurou assegurar a correta gestão dos contratos a seu cargo,

designadamente   o   acompanhamento   das   prestações   de   serviço,   tendo   resultado

nalguns casos a aplicação de penalizações.

Decorreram   2  Audftorias  externas  efetuadas   pela   lGAS,   aos   Resíduos   Hospitalares

tiulho) e Alimentação a Doentes (dezembro).

Foram  igualmente  efetuados  Concursos  Públicos  de  aquisição  de  serviços,  sendo  de

referir  que   a   utilização   da   Plataforma   Vortal   em   quase   todos   os   procedimentos,

permite maior escrutínio dos processos de aquisição.

Os  elementos  que  integram  as  Comissões  Técnicas  e  Júris  assinam  `'Declarações"  de

inexistência de conflitos de interesses.

Na  conferência  de faturas,  de  acordo  com  as  boas  práticas  na  matéria,  são  efetuadas

por  níveis,  existindo  a  confirmacão  e  conferência,  do  mesmo  documento,  efetuadas

por  pessoas  dfferentes,  sendo  que  o  ano  de  2016  correspondeu  à  consolidação  das
``Boas Práticas" existentes em matéria de Conferência de faturas.

5.   Área  de  Gestão  de Sistemas  e TecnoloÉzias  de  lnformacão

Para  efeitos  de  execução  das  medidas  adotadas  no  sentido  da  prevenção  de  riscos

conforme  descritos   no  PGRIC  a  AGSTl   concentrou-se  em   2016,   essencialmente,   na

conceção e desenvolvimento das seguintes áreas:

a)    Código de conduta daAGSTl;

b)    Situações de potencial conflito de interesses; e

c)    Proposta de ações a desenvolver.
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A  AGSTl  tem  como  código  conduta  o  código  de  ética   do  CHLC,   que  foi   publicado

através   de   Circular   lnformativa   n.9   171/2010,   de   29   de   março,   aplicando-se,   em

particular, os pontos 2.f) e 3.a).

Existe,   ainda,   no   Manual   de   Acolhimento   de   novos   colaboradores   da   AGSTl   a

referência   ao   código   de   ética   do   CHLC   e   a   um   conj.unto   de   valores   especi'ficos

defendidos para a AGSTI  (páginas 12 e  13 do manual  de acolhimento).

Situações de potencial conflito de interesses

Nos   anos   anteriores   não   foram   identificadas   situações   de   potencial   ou   concreto

conflito   de   interesses  em   colaboradores   da   AGSTl.   Será,   contudo,   efetuada   nova

análise durante o ano 2017.

Relativamente  às  situações  de  potencial  conflito  com  os trabalhadores  que saíram  da

AGSTl   nos   últimos   5   anos   para   funções   privadas,   há   a   referir   que   não   existem

colaboradores que ingressaram em empresas cujas atividades sejam  passíveis de gerar

conflitos de  interesses com o CHLC,  EPE.

Há ainda a referir que não foram identificadas situações de ex-colaboradores da AGSTl,

que  nas  suas  atuais  funções  em  atividades  privadas  possam  ter  uma  mais-valia  pelo
fato de manterem algum tipo de relação pessoal com colaboradores da AGSTl,  nem de

que   possam   ter   tido   de   forma   ilegítima   alguma   mais-valia   pelo   fato   de   terem
desempenhado funções no setor publico.

No  que  diz  respeito  a  acumulação  de  funções,  não  existem  na  AGSTl  colaboradores

que acumulem funções públicas com privadas.

Para  participação  em  processos  de  escolha  de  concursos,  todos  os  colaboradores  da

AGSTl têm de assinar uma  declaração de incompatibilidades (modelo AGCLD).
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Proposta de ações a desenvolver para o CHLC, EPE.

A AGSTl  propõe a  divulgação  das sanções a  aplicar a  colaboradores do CHLC,  EPE,  por

alguma  atividade  relacionada  com  corrupção  ou  conflito  de  interesses,  em  caso  de

provado   prejuízo   ao   CHLC,    EPE,   ou    de   favorecimento   a    determinada   entidade
individual   ou   coletiva   para   benefício   próprio,   assim   como   o   seguinte   conjunto   de

ações:

Nova divulgação do código de ética do CHLC;

Divulgação  de   boas   práticas  sobre  o   assunto,   baseada   em   casos   idênticos,

nacionais   e   europeus,   e   de   incentivo   a   denúncia   de   situações   porventura

irregulares;

Divulgação  das  medidas e sanções  a  aplicar em  caso  de  conduta  desonesta  ou

que configure uma situação de ilegalidade, incluindo a quem saiba de situações
idênticas e não as denuncie.

A  AGSTl  propõe-se  ainda  desenvolver  um  documento  interno  à  área  para  anotar  a

tomada de conhecimento das medidas mencionadas nos pontos anteriores.

6.   Área  de  Gestão  de  lnstalacões  e  Eauipamentos

•     A  AGIE   mantem  o  empenho  na   implementação  de  medidas  e   métodos  de

trabalho,     com     vista     a     uma     organização     orientada     no     sentido     do

desenvolvimento de ações preventivas e corretivas em correspondência com os

riscos identificados no âmbito do PGRCIC, nomeadamente:

•      Descrição  nominal  de funções  é  do  conhecimento  dos  colaboradores  da  AGIE,

sendo  elaborada  em  documento  específico  de  acordo  com  os  procedimentos

da  qualidade do CHLC,  EPE;

Obtenção  de  declaração  de  interesses  privados  dos  colaboradores  da  AGIE,

com participação em comissões de análise de procedimentos de compra;

Realização  do  balanço  das  intervenções,  tendo  em  particular  atenção  desvios

de custos inicialmente previstos, bem como desvios temporais;
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Avaliação e atualização de  intervenções,  novas e em  curso,  com  a  definição do

técnico responsável pela intervenção, sendo o mesmo divulgado e publicado na

intranet do CHLC,  EPE;

•      Elaboração de inquérito de avaliação de desempenho da AGIE;

•      Elaboração  de  relatório  executivo  de  análise  de  resultados  de  avaliação  de

desempenho da AGIE, tendo sido divulgado aos profissionais do CHLC,  EPE;

•     lmplementação de registo e controlo de todos os documentos recebidos,  bem

como todos os documentos enviados;

•     lmplementação da utilização de software de gestão da manutenção;

•     Ferramenta  de  controlo  e  avaliação  de  taxas  de  cumprimento  dos  planos  de

manutenção contratualizados;

•      Elaboraçãodeplanodeação daAGIE;

•      Elaboração de plano de investimento valorizado e priorizado;

•     Registo   de   aquisições   de   prestações   de   serviços   que   servem   de   base   de

comparação  para  novas aquisições  sendo  efetuada  a  renovação  de  prestações

com base comparativa de valores das prestações dos anos transatos;

•      Elaboração  de  Especificações  técnicas  estabelecidas  em  caderno  de  encargos,

analisadas  e  verificadas  de  forma  a  garantir  que  as  mesmas  se  adequam  ao

pretendido;

•      Especificações técnicas fixadas em caderno de encargos são claras, completas e

não   discriminatórias,    não   existindo   registo   de    reclamações   de   empresas

concorrentes  nos  procedimentos  de  aquisição,  nem   registo  de  anulação  de

procedimentos pela falta destes atributos;

•      lntervenções    de    fiscalização    para    avaliação    do    desempenho    regular    da

intervenção,  bem  como  dos  procedimentos  inerentes  à  função  no  decurso  da

empreitada;

•     lntervenções  de  monitorização  para  avaliação  do  desempenho  das  prestações

de Serviços de manutenção de entidades prestadoras de serviços;
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A AGD  integra  a  Gestão  de  Doentes  e  as  consultas  externas  centralizadas  em  5  dos  6

polos hospitalares e os arquivos cli'nicos centralizados de 3 hospitais do CHLC.

A  AGD  assenta  a  sua  atividade  em   processos  técnicos  administrativos  de  apoio  à

atividade clínica, em articulação com a estrutura clínica e de enfermagem.

Em  2016  promoveu  as  seguintes  ações  para  prevenção  dos  riscos  identificados  no

âmbito do Plano de Ação 2016/2018:

Fatores de risco

n.91  lncumprimento dos deveres e das responsabilidades do conteúdo funcional:  risco

de  quebra  do  dever  de  sigilo  e  de  outros  deveres  funcionais  e  valores  tais  como  a

integridade,  responsabilidade,  imparcialidade e prossecução do interesse publico.

n.92  Desadequação das competências técnicas,  inadequação do   profissional  ao  posto

de trabalho e deficit de conhecimento da funções e dos procedimentos multissetoriais

e da   legislação aplicável.

No  âmbito  da  reavaliação  dos  principais  processos  passiveis  de  atos  de  corrupção,

foram  identificados  os  riscos  potenciais,  a  avaliação  e  instituição  de  controlos,  que  se

traduziram no seguinte:

Definição   de   obj.etivos   de   avaliação   e   de   competências   sustentadas   em   critérios

objetivos,  contabilizados  e  ponderados  qualitativamente  (no  âmbito  da  aplicação  do

SIADAP.

Realizou-se  a  monitorização  do  cumprimento  dos  obj.etivos  com  recurso  aos  registos

informáticos extrai'dos das aplicações informáticas TH, SONHO,  lNLINE  e base de dados

partilhada da AGD e aplicação  lcE.

Realização  de  auditorias  ao  desempenho  dos  profissionais,  para  avaliação  dos  erros  e

cumprimento das regras aplicáveis aos arquivos clínicos.

A Gestão  da  equipa  de  recursos  humanos  afetos  a AGD,  promoveu  a  rotatividade dos

postos na sequência da avaliação do grau de adequação dos mesmos às -;.,
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responsabilidades     que     lhe     são     atribui'das,     permitindo     concomitantemente     a

atualização dos conhecimentos.

As responsabilidades funcionais da equipa  na execução as diversas tarefas, são sujeitas

a  conferência  e  auditorias,  por  amostragem,  quer  na  Gestão  de  Doentes,  quer  nas

consultas externas centralizadas, quer ainda  nos arquivos cli'nicos centralizados.

Os   circuitos   dos   documentos   e   as   tarefas   da    responsabilidade   da   AGD   estão

claramente definidos e enquadrados nos procedimentos multissetoriais, competindo a

cada chefia a validação das tarefas.

Existe  uma  aplicação  interna,  base  de  dados  partilhada  da  AGD  onde  são  registadas

por colaborador as tarefas e as datas de execução e uma  base de dados para registo e
monitorização     dos     pedidos     de     acesso    a     informação     clínica,     assegurando-se

uniformização  e  adequação  dos  procedimentos  e  responsabilizando  o  profissional  as

tarefas executadas.

A informação e os processos da AGD são agregados numa única base de dados para os

5   polos   hospitalares,   permitindo   a   consulta   atualizada   ao   dia   e   o   cruzamento   da

informação, constituindo assim um instrumento de controlo dos processos.

Desta  forma  assegura-se  maior  fiabilidade  dos  dados  e  registos,  prevenção  e  maior

controlo  sobre  os  erros  e  maior  eficácia  e  celeridade  na  obtenção  a  informação  e  no

controlo dos prazos legais.

Foram  realizadas  ações  de  formação  em  serviço  nas  matérias  da  competência  dos

secretariados e da gestão de doentes que  incluem  designadamente o  regime legal  das

taxas  moderadoras,  o apuramento de entidade financeira  responsável, sobre o acesso

do    utente    à    1.Ê    consulta    hospitalar,    procedimentos    administrativos   e    registos

informáticos  para  fusão de  processos clínicos,  realização de juntas  medicas  e  perícias,

qualidade dos registos no SIH, entre outros.

Desta  forma  se garantiu  uniformização  e  adequação  dos  processos  de  acordo  com  as

regras e as boas praticas e esclarecimento de dúvidas.

Foram  identificados  os  profissionais  com  maior  risco  de  erro  ou  má  pratica,  para  um

acompanhamento    mais    aproximado    do    seu    desempenho,    investindo    em    mais

formação.
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Foram  cumpridos  os  procedimentos  de  integração  dos  novos  profissionais  da  AGD

cumprindo  o  plano  de  integração em  cada  posto  de trabalho,  no  início de funções  no

CHLC ou no novo posto.

Para   controlo  dos  erros  das  tarefas   e   registros   realizados   no  SONHO  e  falhas   no

apuramento   das   entidades   financeiras   responsáveis,   tendo   em   vista   a   cobrança

atempada,   a   AGD   promoveu   mensalmente   junto   das   áreas   de   administração   a

monitorização   dos   erros   de   controlo   de   qualidade   no   CHLC   (6   unidades),   que

abrangem   a   qualidade  dos   registos  informáticos  com   impacto  designadamente   na

identificação   dos   utentes,   na   estatística   e   na   faturação   e   acompanhamento   da

correção dos erros pelas outras áreas.

A AGD  identifica  os  erros,  mas  também  promove  ações  de  validação  da  correção  dos

erros  por  amostragem,   após  comunicação  pelos  serviços  e  áreas  de  que  os  erros

estavam  corrigidos,  identificando-se  por  esta  via,  as  dificuldades  que  estes  têm  na

correção dos erros.

Com   a   preocupação   de   garantir   que   todos   os   colaboradores   compreendem   a

responsabilidade  do   dever  de  confidencialidade  da   informação  clinica   no  acesso  à

mesma  e  com  o  obj.etivo  de  garantir  que  este  principio  é  eficazmente  protegido,  os

profissionais  subscrevem  uma  declaração  na  qual  se  vinculam  ao  cumprimento  de
todos  os  deveres  que  legalmente  lhe  competem,  no  âmbito  do  Código  do Trabalho  e

da  Lei  Geral  do  Trabalho  em  Funções  Públicas,  especialmente  os  que  decorrem  das

competências      atribuídas,      nomeadamente      a      salvaguarda      e      respeito      pela

confidencialidade  dos  dados   pessoais   (de   identificação)   e  clínicos  dos   utentes  que

tenha conhecimento no exerci'cio das suas funções.

Promoveu-se  a  formação  contínua  e  em  serviço  para  discussão  e  esclarecímento  das

questões inerentes a confidencialidade e da ética  profissional.

Promoveu-se  a  participação  em  ações  de formação  para  lidar com  stress e  prevenção

de conflitos.

Está  definido  e  responsabilizado  o  papel  das  chefias  diretas  pela  cobrança  de  valores

nos  postos de trabalho que  integram  cada  unidade,  apresentação diária  e atempada  à

AGFC da  prestação  de contas e  documentos,  pelo cumprimento  das  regras  relativas  a

guarda  de  valores  em  cofre  e  a  obrigatoriedade  de  relatar  por  escrito  e  de  forma
fundamentada  a  direção da  área  qualquer erro de cobrança,  erro  de emissão e  recibo

ou diferenças de valores.

•;;,
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Não foram  registados  desvios  de valores  por cobranças  não  registadas  e sem  emissão

de recibo.

As  situações  de  erro  nas cobranças  foram  objeto  de  avaliação  dos  colaboradores que

fazem cobranças.

Promove-se  a  formação  conti'nua  e  em  serviço  para  discussão  e  esclarecimento  das

questões inerentes a confidencialidade e ética  profissional.

Da  avaliação  efetuada  sobre  o  impacto  destas  medidas  podemos  concluir  que  não

houve  registos  de  incidentes  que tenham  implicado  riscos  com  consequências  graves

para a instituição ou para as pessoas.

Verifica-se que os profissionais da AGD se encontram  mais preparados para o exercício

das suas funções, uma vez que da avaliação que resulta do SIADAP as classificações são

genericamente muito positivas.

A gestão  apertada  e  centralizada  dos  erros  de  controlo  de  qualidade  implicou  maior

necessidade   de  formação,   identificação   das   eventuais  falhas   e   implementação   de

metodologias  de  trabalho  periódicas  para  correção  dos  erros,  com  envolvimento  dos

administradores das áreas no acompanhamento e resolução dos mesmos.

Não   podemos   deixar   de   referir   que   a   saída   de   vários   AT   por   aposentação,   por

procedimento  concursal  ou  rescisão  de  contrato,  sem  substituição  total  dos  postos
implicou  uma  redução significativa da equipa total da AGD, sendo que a complexidade

e  a  quantidade  de  tarefas  e  responsabilidades  assumidas  nos  últimos  anos  evoluíram

na  proporção  inversa.  0  absentismo  é  muito  elevado  neste  grupo  profissional,  razão

pela  qual  o  número  reduzido  de  profissionais  ao  serviço  pode  constituir  um  risco  de
compromisso  no  exercício  das  boas  praticas  e  incapacidade  de  cumprimento  integral

dos     procedimentos     implementados     por    manifesta     falta     de    tempo    face     as

responsabilidades assumidas,  não obstante se  manterem  as praticas de  monitorização

e controlo do risco.
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8.   Área  de  Medicina

Na   Área   de   Medicina,   de   acordo   com   o   Plano   que  tinha   sido   definido,   e   outras

necessidades que, entretanto, surgiram, foram tomadas as medidas que se encontram

neste   pequeno   relatório,   elencadas   de   acordo   com   o   objetivo   que   pretenderam

atingir.

1 -Exercício Etico e Profissional das Funções

a)   Assinatura de Declaração, pelos AT, sobre os Direitos e Deveres previstos na  Lei

Geral do Trabalho em  Funções  Públicas (Lei  n9 35-2014 de 20 de junho) e  na  Lei

Geral   do   Trabalho   (Lei   n9   7-2009   de    12   de   fevereiro),   com   as   devidas

atualizações.

b)   Na   avaliação  de   desempenho   de  AT  do   biénio   2016-2017,   estes  valores   e

princípios foram  considerados e valorizados,  nomeadamente  em competências

como  "Adaptação  e  Melhoria  Conti'nua"  e  "Responsabilidade  e  Compromisso

com o Serviço"

C)    Cumprimento do  Plano  de  lntegração,  pelos  novos elementos que  ingressaram

na Área (apesar de terem sido permanências temporárias)

2 - Prestação de lnformações

a)    Assinatura  de  Declaração,  pelos  AT,  de  leitura  de  Direitos  e  Deveres  previstos

na  Lei Geral do Trabalho em  Funções Públicas  (Lei  n9 35-2014 de 20 de junho) e

na  Lei  Geral  do  Trabalho  (Lei  n9  7-2009  de  12  de  fevereiro),  com  as  devidas

atualizações.

b)    Cumprimento do  Plano de  lntegração,  pelos novos elementos que  ingressaram

na Área (apesar de terem sido permanências temporárias).
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c)    Utilização   de   passwords   de   acesso   à   informação   cli'nica   e   confidencial   dos

doentes,  bem  como  implementação de  níveis  de  acesso  a  esta  informação,  de

acordo com as necessidades.

3 -Proceder ao registo de dados, no Sl.Sonho, relativo a: a) ldentificação do doente ;

b) Apuramento de EFR; c) Transferência/alta/Óbito de doentes

a)    Monitorização  das  listas  de  erros  dos  AT  da  Área  de  Medicina:  envio  para  os

executores,  para  tomada  de  conhecimento  destes  e  respetiva  correção,  pelos

próprios.

b)    Assinatura,   pelos   AT  da   Área,   da  tomada   de   conhecimento   dos   seguintes

procedimentos de qualidade aprovados  no CHLC: ADD  103,104,106,107,109,

113, AIT:  101,103, e SIS 108,113 e  116.

c)    Verificação  de  todos  os  registos  de  EFR  que  impliquem  a  responsabilidade  de

um terceiro, através da aplicação do questionário de apuramento de EFR.

4 -Cobrança de valores (de Taxas Moderadoras e lndependentes)

a)    Aprovação prévia, pelo administrador da Área, de todos os recibos que tenham

que ser anulados (com  indicação do motivo da anulação).

b)    Criação  de  um  procedimento  interno de  receção e depósito  dos  montantes  recebidos

diariamente  por  cada  funcionário,  caraterizado  pela  correta  identificação  de  cada  AT

por   quem   passam   os   montantes   e   pela   contagem   do   numerário   recebido   pelo

coordenador administrativo da  Área,  na  presença  de quem  fez a  cobrança  dos valores

aos doentes.

c)     Monitorização,   pelos  AT  responsáveis  pelas  consultas  descentralizadas  da  Área,   da

entrega  dos  recibos de  pagamento dos valores,  logo  no  momento em  que o  respetivo

pagamento foi feito.
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No   período   em   análise,   foram   observados   e   seguidos   os   princípios   informadores

constantes  do  «Plano  de  Gestão  de  Risco  de  Corrupção  e  lnfrações  Conexas-2016»,

para    a    especialidade    de   oftalmologia,    bem    como    cumpridas   as   medidas    nele

estipuladas,  as  quais  visam  a  promoção  e  garantia  da  transparência  e  integridade  do

desempenho dos seus profissionais.

Mereceram    da    parte   das   principais   chefias   e   dos   coordenadores   setoriais   um

acompanhamento  direto  e  regular  das  práticas  instituídas  nomeadamente  a  nível  da

descríção, separação e rotatividade de funções, da supervisão e execução de normas e

procedimentos   nomeadamente   sobre   a   identificação   dos   utentes,   do   registo   da

atividade   e   da   monitorização   e   contabilização   dos   valores   cobrados   diariamente

(Circular  lnformatíva  n9  299  de  14  de  Maio  de  2018  «Procedimento  Multissetorial-

FIN.101-Cobrança  de  taxas  moderadoras»,  Circular  lnformativa  n9  245  de  3  de Junho

de   2015    «Procedimento    Multissetorial-   SDO.103-   Segurança    na   identificação   do

doente»   e   Circular   lnformativa   n9   438   de   20   de   Dezembro   de   2016-   ADD104-

«Referenciação e admissão à  primeira  consulta e alta de especialidade»).

0   controlo   de   qualidade   dos   registos   elaborado   e   remetido   regularmente   pela

AGDoentes,    tem    sido    uma    das    linhas    de    monitorização    e    supervisão    com    o

correspondente envolvimento dos  próprios na  respetiva correção. 0 seu decréscimo é

um  indicador e evidência da eficácia  das medidas adotadas.

As   exposições  e   reclamações  constituem,   também,   uma   fonte   de   informação,   de

avaliação  e  de  controlo  da  ação  e  atividade  da  especialidade  não tendo,  em  nenhum

caso  e  após  a  respetiva  avaliação,  resultado  na  constatação  de  desrespeito  destes

princípios.

j>
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Ao  longo  de  2016  a  UGP  promoveu  a  implementação  de  medidas  preventivas  não

obstante   a   adoção   de   algumas   de   carater   corretivo   com   o   intuito   de   corrigír

constrangimentos/riscos     identificados     no     âmbito    de     avaliações/monitorizações

realizadas.    Na   sequência   das   auditorias   internas,    mensais,   ao   desempenho   dos

profissionais no que respeita ao cumprimento dos objetivos traçados, foram adotadas

em 2016 as seguintes medidas:

Gestão  e  organização  das equipas de  recursos  humanos afetos à  UGP,  privilegiando  a

rotatividade    dos    postos,    o   que    permitiu    aos   colaboradores,    maior   domínio   e

conhecimento  das  tarefas  e  com  isso  minimizar  os  constrangimentos  inerentes  ao

absentismo, que neste ano foi significativo;

Monitorização,   semanal,   do   mapa   de   doentes   estrangeiros   com   código   incorreto

(notificação  informática  enviada  via  email),  o  que  permitiu  a  correção  atempada  dos

registos;

Monitorização   diária   do   mapa   de   episódios   com    EFR   desconhecida   (notificação

informática  enviada  via  emaíl),  o  que  permitiu  o  seu  apuramento  dentro  dos  prazos

estabelecidos   no   procedimento   multissetorial   AAD   103-identificação   do   utente   na

admissão ao CHLC;

0  registo  em  impresso  próprio  (criado  para  o  efeito),  para  confirmar  o  depósito  em

cofre   da   importância   cobrada   no   turno,   efetuado   na   presença   de   2   Assistentes

Técnicos, que assínam o documento;

A   remoção   dos   envelopes   de   depósito   do   cofre,   para   contabilização   do   valor   e

posterior    entrega    na    Área    de    Gestão    Financeira    e    Contabilidade    é    também

acompanhado   por   2   Assistentes   Técnicos,   que   confirmam   e   rubricam   o   mesmo

documento;

0 desenvoMmento da  aplicação informática ARPAT que agilizou as transferências para

o internamento,  pela visualização online das vagas,  por polo,  serviço,  quarto e género.

Esta   medida   permitiu   uma   melhoria   significativa,   bem  como   rigor,  transparência  e

uniformização procedimental do processo de gestão de vagas;

Para dar resposta aos pedidos no período de cobertura administrativa ao CHLC,16:00h

às O8:00h dos dias e nas 24:00h de fins-de-semana e feriados, foi desenvolvida outra
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funcionalidade no ARPAT que permitiu a automatização dos pedidos de enfermagem à

Urgência   Geral,   em    matéria   transferências,   altas,   óbitos,   admissões   urgentes   e

programadas, etiquetas, pré-registo da cirurgia segura, que eliminou a dependência do

telefone  para  a  concretização  do  pedido,  por parte  do  enfermeiro  e  libertá-lo  para  a

realização   de   tarefas   relacionadas   com   o   seu   conteúdo   funcional.   Esta   medida

potenciou  a  diminuição  do  risco  de  erro  nos  registos,  por  compreensão  errada  de

dados do doente e uma correta execução do pedido;

A  existência  de  postos  de  trabalho,  em  espaços  físicos  diferentes,  levou  à  criação  de

uma  pasta  partilhada,  acessível  a  todos  os  assistentes  técnicos  adstritos  à  Urgência

Geral,  à  Direção  de  Urgência  e  Conselho  de  Adminístração,  o  que  permite  uma  visão

abrangente de análise indispensável na tomada de medidas corretivas se necessário;

Responsabilização  dos chefes de equipa  administrativos,  pelo  cumprimento  das  regras

relativas  à  guarda  de  valores  em  cofre,  bem  como  da  obrigatoriedade  de  relatar  por

escrito à Coordenação Administrativa qualquer constrangímento identíficado no turno

Os   profissionais   da   UGP   estão   vinculados   ao   cumprimento   do   sigilo   profissional,

através  da  declaração  individual  na  qual  assumem  o  compromisso  do  cumprimento

rigoroso deste dever;

Foi  privilegiada a formação em serviço.

De  referir também  que  a  equipa  administrativa  da  UGP, já  com  défice  de  assistentes

técnicos,  viu  neste  período  sair  alguns  colaboradores,  cuja  substituição  não  foi  feita

em  igual  número.  A  escassez  de  recursos  a  complexidade  e  a  quantidade  e  tarefas,

podiam  ter  comprometido  as  boas  práticas  e  os  procedimentos  implementados,  se

não  fosse  a  disponibilidade,  dedicação  e  empenho  dos  recursos  humanos  afetos  à

Área.
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A colaboração ativa  de todas as áreas na  elaboração do presente  Relatório demonstra

o   reconhecimento   relativamente   à   importância   da   existência   de   mecanismos  que

ajudem a prevenir e/ou  mitigar riscos `ássociados à corrupção e infrações conexas.

Ficou também evidenciado o empenho de toda a organização no sentido de reforçar os

mecanismos já existentes que atuam ao ni'vel da prevenção/mitigação de riscos.

0   presente   relatório   permite-nos,   ainda,   concluir   que   as   medidas   adotadas   para

prevenção  da  ocorrência  de  situações  de  risco  e  corrupção,  constantes  no  Plano  de
Gestão   de   Riscos   de   Corrupção   e   lnfrações   Conexas,   se   revelaram   adequadas   e

eficazes,    encontrando-se   já    devidamente   assimiladas    e    inseridas    na    cultura    da

Organização,  contribuindo  dessa  forma  para  reduzir  as  probabilidades  de  verificação

de qualquer situação anómala ou desviante.

2.   Propostas  de  melhoria

Não   obstante   os   bons   resultados   que   emergem   da   implementação   das   medidas

acabadas    de    descrever,    da    leitura    dos    mecanismos    de    acompanhamento    e

monitorização previstos no PGRIC foi, no entanto, possível  identificar a  necessidade de

aprofundar  o  grau  de  envolvimento  da  instituição  e  os  respetivos  colaboradores  na

melhoria de determinados aspetos, designadamente:

a)    Necessidade  de   realização,  com   maior  frequência  de  ações  de  divulgação  e

esclarecimento a todos os colaboradores do CHLC,  EPE sobre o PGRIC;

b)    Agilização    do    sistema    de     reporte/denúncia    de    situações     passíveis    de

configurarem prática de corrupção ou infrações conexas;

lgualmente  e  atento  o  conteúdo  da  mais  recente  Recomendação  n.9  5/2012  do  CPC,

de   7   de   novembro,   torna-se   premente   o   cumprimento   das   medidas   atualmente

implementadas  ou,  eventualmente,  adotar  novas  medidas  que  permitam  agilizar  o

mecanismo de reação e prevenção internos de riscos emergentes de conflitos de
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interesses  como  definido  na  referida  comunicação,  como  se  tratando  de  ''quci/quer

situação  em  que  um  agente  público,  por força  do  exercício  das suas funções,  ou  por

causa   delas,   tenha   de   tomar   decisões   ou   tenha   contato   com   procedimentos

adm.inistrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam estar em
causa,  interesses  particulares seus ou  de terceiros e que  por essa via  prejudiquem  ou

possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser
tomadas,  ou  que  possam  suscitar  a  mera  dúvida  sobre  a  isenção  e  o  rigor  que  são
devidos ao exercício de funções públicas."

Nesse   sentido,   deverão  ser  elaborados   procedimentos,   de  forma   a   contemplar  a

existência de  mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses,

podendo ser implementadas, designadamente e entre outras, as seguintes medidas:

iii.

lv.

V.

Elaboração de manuais de boas práticas das Áreas;
Elaboração de código de conduta do CHLC que inclua no seu corpo ou como
seus  anexos  normas  aplicáveis  às  Área  com  exigências  particulares  neste
contexto;
Levantamento     de     potenciais     situações     de     conflitos     de     interesses
relativamente  em  cada  Área  e  identificação  de  medidas  preventivas  em
conformidade;
Desenvolvimento    de    ações    de    formação    profissional    de    reflexão    e
sensibilização   sobre   a   temática   junto   de   todos   os   trabalhadores   dos
serviços entre outras medidas;
Promoção de mecanismos de monitorização da aplicação destas medidas.

Para  a  adequada  concretização  das  medidas  decididas,  deverá  o  Serviço  de  Auditoria

lnterna  apresentar  proposta  nesse  sentido,  com  cronograma  de  implementação,  que

preveja ações de coordenação e monitorização da Auditoria desse processo.



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

ANEXOS:

CENTRO
HOSPITALAR
DE  LISBOA
C[NTÍIÀ£   EPF

FICHAS  DE  IDENTIFICAÇÃO  E AVALIAÇÃO  DO  RISCO



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

Cmo
HOSPITAm
DE  LISBOA
cmRAL Ep[

ÍÉiÍ

0 §Í.5ê: Su` É€

Í&ãí
.2® I€t 00
•E         Í`      Í

2J±ÊÊ

Ííi  íí

Ei€!iií

1,.111

m

1

++Eéo,_,à`õ
(m)

1

1

Ê

1•,¥í-Á`--*ã~L

m*s.

(1

m

1!1

©
ml1

?,i

8 r®

1
-          ..               \+

Q

ÍÊ&

80 ® 80 a,
t;O o¥ a'-v,` a'J a

!#Í
85

Í!Íi
Eâ=

tííiiiií

0 dtu,
Z a'              a  q,

¥ãã
iÊÍ

Íítíií!É ÍÍ!:1, 0 0 J LLI1

Ê

®
ib
J2

Ê< ã0



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
§ffipB#o#R
CENTRAL EJ€

0i;€g
Í€= €og` 0ta

Ott ®t,

8si:

jí   !Í,i
?ã

ÍÊ                 g    Ê5

'ãã
._LE=m

iíiÍííi!88.ii%!

•      '#_,?,-;?'_B3s_5ãí

+
11ml

`€`¥..  _ í-i-i:tí+., 111 =;£,>:>Ê

Cq

1

q,

T>`

a±+. q m

!1

é

i!Ê É-Ê
8 ÍÊo         §            Í!`00

ÊEOÊ           =

!ÍÍ

0'_-5£

gE
ãg

a' iJ               ÊÉ          Ê

É

iJ€íB

Si£Ííiií

ÍÍE
g€

5gE a't
8 0
a,0 ê8 #

ã'Úi Íiã
`É



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

ÃEofflsfflT°ALAR
DE  LISBOA
C[MRAL EPE

Íii

5c5

£jsgg       di
00

Í!ÍiíEÊj

8i5g i3o     ü      ã ÊfiQ

J m       J
•i

>+

ml

11

1

iÊ
1 1

i¥Í 1i!m.

txrtt *

1

1

•   *'r3T_'    '>  <_-

É€§€
g

0ãÍÉ€

0?o
a'a' g£i3

OE t, t:             J?        ®

ÍííiT'gt®EÊÉ
8.BÊÉSÊ

ÍÍÍÍÍ
0

0Í0t£É
gJ®Í!g€ãE 3d) EÊií

go
EÊ C€

ã± ã€
i3.Ê õfi
•9  Ê fi == eE
ã3g tá®

J±#
-t= ==

=8fi 5'a, OÊ
®O> ÉO CL uE



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

CEmo
EpirjT#
CEWRAL EPE

i!Ê0a,0ãàÍi`Ê0ã!E!Íií
0 0CÊã8é!®ÍÍÍ.ia'ut¥Eã&ÊÍ=a,08Ét;€Êu

CÉIJ'_,,•¥(¥

j*Í``<LÉi-,

O-L

+

í®

s:jã¥
B*

¢

ãoÍ! €=e!®t,!Ê

cÉ   a82t).       cE:Lj]       cE:ai.   E   i        u€Ê 0lJ8àí

É€ê
m tã  o É

iiiii! !Í_i! Íi



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

CmRO
HOSPITALAR
DE  LISBOA
C[NTRAL  EPE

€&ãa'Ê

a, Et
C

ãíi
Siã

8€d:E€ Ê.ií

Íígá

Í!ÍÍ

iíííEEu

¢

tl

q,;`ész7Ézã,,    H*a#_Ê;±k.+-=;::Z*és±:

êÊÉ .8

0ÍÍííi`

Íiíiíí~=€€.
8

Ê8€&E8

ÍÍÍ!

•-..1..:,



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

ÃsffipALAR
DE  LISBOA
C[NTRAI EPE

8
Éã8`
€tr=

=Êã

ÍÍ

iígj:a,iii;

t,

r~

q               4-é '?..?':-íig~=,±y_àÉâ,, _

0 ®
~€

Ê
E0
€
•&

i
Í5



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
ffimo#
C"RAL EJI

!             ÍíiÊ

.€jÊi3ii.Í-E

a'8ÊIa€Ê

Ü

f<-ysÁ&á:_,rt*r*.?g€

1rl

5Sí         ---<

tr *

a' ®a'0a'

a'J8Í!Ê*  o €` =  Ê
€  iã ± Ê ã

ãí€ÊÍig

:Íi  :§iíí  ÍÍííi    :ií§`§01          d  p  c  ®           u
%a §`Íií

iíiiíií!â



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

CENTRO

BpitjTB#o#
CENTRÀL  EP£

0

ÊÉa'Í:ÍÉÊãÍ

<

~
>::;:iJ{'::ÉSç;

11m

)1

11rr\

11

¥-{-`   ,     `-+

=`._

0a, Ê£
i! Ê-!-         i3

®   a'`  = CrL®

Íj!i iíi

ÍÍííi Íííã
®

®3

Íííi§i!Ííiií

¥ã5

Íi iíSju!!§

a,at6
8Ê

=
Íi!



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
iE?#?#
CENTRM.EPE

# 8 £u.£
J3ê€Ê

Íií iííí

o91H Ê->  L  ®>>      t,      Oc

¢ m rn

¥¥+í-:}±,:Í±á(i:99?`€<Y`úJ
íV

J~
1

+T<=£?<`=-.-,*í3.    _       _'â. m i'<^,*(_ x.

` = . . -   -              _* --h`

§Í
0:Ê a'®

i!
E

?Í`Í

ÍÍÍÍÍ

®
=0
e!E®

âí

ÍÍÍÍ
=£
8%
=E
ÊÉ
LL'_

±iíi
£Êa'tÊ

ÍÍÍÍ!Íi

uu,

!ÍÍÍ§ÍÍÍ€ £Ê? É
a.  lJ   L   ®  t  J,  +  ``

.,.i.



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
ÍffiE#
CENTRAL  EPE

€
É`SÊ0E0         ._         Ê         Ê €âiJ8Í.Êi€#ãúiJi!ó

Ê
Êa'i3

8
I

Ê
&

iííi
gÊ
Hb
8_Ê

ãí

ÍÍÍ!

i!€
o-ã

Íã gÉ< •+_- <,Í

íí, . ` _,iF

®

L   u  lJ  ~   0   =                   =  t'   >   L®a'

Íií#iííí Íiíiiiíiíí

tt'Íi!Íii!ÍÍ

n  t,  1-  t  L  P  Q  1 n  lJ  1-  t        ®  ~

5<



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
jE?"Í"PB"o"
CENTRAL  EJE

a'

u\gú

a,

i€§a0€ÊÊÊ8

%.,E aa 0
â

i    iií     i1

Q¥

0 8
q a8 t)

ii Ê§= iõ`i3 Co
0 8ü €i8
±d

Í   íi:    Í

3=C:8.
Bg

a' 0t)t' t,%
ÉJ &ã
3 Si3
m

I 'g          £     Í;Ê            i! ca,
a, a'i,

!Ê i     !Ígi      Ê !ÍÊ
ELfá€-S =

1

•  ig-..`-=-

:=`

m
- -_ -.

gEBgBÊZ  , . .•ãg*

cl

1

®

•Ü4:-<`€

m

"tú   `-tz6±}st:':`-?Ç<

•-,€i ¥< .¥.,, íV Ç9Íxfy_í,        ,•.},-,

Oó ao a' €%

iíi!!Íii!

=Í!§ €i: JSâ8ÊgÍiíí

%#0

Íiíiií!ií!i

ÍJSJ!u'Íiííiiíiií

Í!!ÍiiiíÉ :;:Í:



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

Effim°ALAR
DE  LISBOA
CEN"AL EPE

a,

Ji3                              Í! .9

0E

Êg

3J: J6

iã
00

iií
Ê:Q

8'® a'8

S ãê£ Ê=

É• Éíf ÍígÉ
ÉE€%=i3ua,

tãÊ

iííií !Íií
C1

'm1

m C®

H d d 1 ro

111

q' + tí

111m(111

'-
u,`0 0

9`9u'

a'8

!`ÊÉ0&jÉ

i!`ÍÍ

..#
!Ê Ííã Ííã

E£ãd 5ii
o508 Eã.Ê

Jpà
lm  tl   0   o

fEÊ!
€t]

!iEÊ ÊÍE ÊÊ
Q®0 0LCLiiiíí í i

3-i- a,0t 8o

!ií: Ííiiíí3i Íii!ÍÍomou _ t)      u t       ®

=0<



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

Ê#ITOAm
DE  LISBOA
CENTRAL Eft

=

ií
?-Ê a`          Ê       i`          Ê

®fl >

Êã£ 8ã
ã ãÊ âg E%? E€? Ê€%E§=

ÍÊ
ÊE®L_ iÊâ §ÊÊ §ÊÊ

®a àÉ àii E3!% !„ Ii!Íg§E êÉ ã£
Ea,

t€ É? i€É Ê£Ê ÊÊÉ0¥
ã? Ég ÍÊã .ÊÊg ÊÊâ

'E
ãã áã Ê?- ÊEE Ê=E

é 8€ :E Ê!€E ÊJ8E Êi! E

Ê €S =É,
_üS! 5  tl        S!

`-ta
€.

ES£ gçã E?£
i=

Ê!

E8âS

Ííiíí Íi!ií'ÉÊ€ ®t <t
1m'-i,+l-j

+Ç_'-_,'3-ià,ÍÍ*rs&--..`-

t`    *_--y   *
5_+

m

l_ii;.`,_   1

11  1

?1?}-1àE,..',1

m

111 •.::1\

ío
.`**+íTT

8 íO

€E%ÊÍÊ

Ê=Ê

JgÊÊE0i3â€go JgÍÍÊÊ:ÍÍ

i€0=tEa,0Ê

J±i3 1. a,m

Êã éiãg E§_®!#ÍÍ!ÍÍÍ!Ída,
Êa,0ÍÍ € 0==0g

%ÊÍ€V\_ ®0

e® 8 ÊB
Eg Éã Êã ãE

jg   E  t]   ® _   C   -   fl)   0   0   0)   U   >   0   0



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

CENTRO

Bpitil#
CENTRAL EP[

m =C'~i!.Ê Ê`~ ã` :`rlÍoÊ
0üO £tlS

:-9 :`g
É.Ê ÉOÍ Íoíi u u3Í!€=

ã=% ã='ã CIJo C0u, Eau,

iÊi
Oo 0 ®o0

§ÉÊ iãÊ §ãÊ ÊãÊ
iiã# i!ã% Eãg

=!g
Esg

£3ã £Êã €ã§ £!5

:ãg E£Í i;ât ãàí :ÊÍ
Eo-

ÉÊÉ
o~ Eo_

Í!Í
ÊgÉ €BÉ •ggÉ

£Í§ 8Ê8 gE § §E§
EBE Et)E EOE EtE

i5   t!         8! i5   j3          8! =ü8! ãj9        S! iit3       8

g`ãí gÊ£ gÊ£ gç§ i¥£

ÍÍÍÍÉ

€ =  £i! É=ãÉ iÊ  =  Í! £ £ i:  Í! £

ÍgiíÊ Íiííí Íijíí Í!jíía'  > <  - a'>+

*,*. .ã<`i

11m!

.   +->çf f <Í'        11

:,1
11

1)

'1

m_<*J_,'>-,Óa,._E¥

-111 ¥jjl±_ii:,l
1m1 m

1rn\11

'-= --_-   1`-ü\\
1-1

aí>•ã¥`-,.-<`

1`1

ÉÊ8`P0ÍÊiE

8B®05du€Ê 8¥a,0ã€€É

§B0TÊLu

âB0É€ii€ÊlLJ

LL'    a,a'lJ?E uJÍ!=

a'tÉJ'Jra,lJ Êãiiga,o !ÊÉ

iíííií

Í!€®'=

8õ •:ÊÉ %

Ê!
E8

jí
EÊ

0É8 E'9 gãgE
a'Í!

1,0 o¥ `6a  t,
QO

ÊE 5õ á!= 2€SE t^



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

ffirT°AiAR
DE  LISBOA
CENTRAL  EPE

& .-Ê Ê Ê Ê0
®Jt=ÍjÊÊ1,0tJ0Êãã ã3

03à 0=i
gã

=8 t,8gÊ
ÊÍ §.: i.Ê
ÊÊ t:Ê ÉÊUl0

ÊE •Ê£
ÊE

É8 Et3 ti=
£8

J%: Ê:
ãÊ

a,t8€
Êiieia ®ia _=i@`=Ê! `=g c9

?  Ê  & Íi ?Ê,9€:Ê €Êma,

Ê  €  Ê  .3 ei!E

!Í!!

ÊJ8

ÍÊÊÉ ÍÊ:Ê ÍÊ

!iíí!Íií !Í€   Ê   =  =   E  J=  J=   ¥   3 5 ¥ 8 ii

l,-:,T:

i-  u  L  i5  iL,   L   a' uO L  uJ  L   ®  q   +

m     ( •ã;-              +                          Üa&+j-iJ *` tL

1 ílN ír'

`-l'J,'f',5,¥¥

qÊ` •.*

tS_,

-q•j¥:±`àÁÚ'`:àài,`í=+„,íÍ:

•ff.j_.

Ext-S`    -  J®

€%

a,:E€
Ê§

33i 9"g
§g

L1=

ÊE

êÊ ÍÉÊ
E=Sã

¥?_Ê g9
EÊ gÉ= =E£

Í!Í
€`ã

® i@J m   =   LJ. e-t8 Eu gJ=g EO
0'õ _®0

ÊÊ_:
a'ü

'8,= •àÊÊ És
g8 •£Êü

ÊÊÊ OEíi ÊÊ=q® a,=S

ÊÊã
=a

õÊ Ê€ã ÉS!
C)0

0

a,0Íg a,t 0t€>
ÊL,`Êm

'g
v'e!

Ê i: €J:

!g
&g i3E
0a'

:.:Í:

JO

= i: fi .== §§
iiã =£ã &Ê

u€8
tT0 CEE S8 08 a'®a OLJ C~ àt I
!£ ±0® 00 L® i5E

E=€ =à 0IJ ua'



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

Ã#PALAR
DE  LISBOA
CENTRAL  EP£

i Ê Ê ÉÍ0
Ê!E

0 =ã. 9818.=
gÊ gí!
E.ã 5.ÊCeÉ
ÊÊ Í!Ê

ÊÉ ÊÉ
ã i;: £:0E¥

ÊE É!E
•Ê`B •:B

!Í

i!ÊÊ Í:&

!ÍÍÍ ÍÍÍÍ
EE0 g£ ê? gj§Ê8u

Éb=.LS*,~g

Lu1ml1 LL'

.-.àrí;-=*-:__#
'

1

+•J•-- ffi

^*Á

`S`<

y#áa'i8

Êãa,=€

Êjí
o3a, €8
€às. £=

!.ê EãÉ Í[=É !  ê! ¥  o

ÍÊ Ê ã f_ ¥ ÊEê
E5 'S

Êê=É
€Ê€

EE .C
ÊÍÊÊg ÉE É!  É  ã  Ê._aê0 <t}ÉÉÍii

Ííã iJ

!ií *ÍÉ   o.       9!=  -- E-=I==Jlllllllllllllllllll-



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

fiEffiT°ALAR
DE  LISBCA
CENTRAL  EPE

iiã
0=
g

ua=_ u C)0=

tí:Íã. Í -  - -1_+x_-^

•J

111rn

11

m

iEÊÊ8
#1ÊIÍ

£J=€3€Éi6-Ê

Otá u=
¥1 Eo
€¥ a't'tu,

?! 3ã
ÊÊii Eà

€ %ãÍÉ %

a, á
E =

i3
<0

£
t'•

g" g± g
:Ê ÊE



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

ÃfflpALAR
DE  LISBOA
C£NTRAL EPE

0g S.=C€êEJ=0SÊiÍS€Ê0

LLJ     E    tl        ' >•,.` u

11ín,,        d\1

1ív\        rr'

ín

\ 111

à%4

a' êEã%a'Eo ®a'® 0
S® ãÉ¥  83

g€g'ããÊ

9                   8.  v, =g
i3ãÊ ÍÊ¥

ÊÊÍ ?É

8

aJqE€ÊÉ

ÊEãa,

!Í!iíí
1 iàEÊ

Íií
0 L   a=    a=I

ií%Í



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
§E?N!ET:ÀdiAR
CENTRAL EPE

S€€!

é! t  #  _  p > ®   a'  ._               U'  -

m

H

+

>B3€#,-+-€+-` t,,+.-

iíÉg

ÊÊ
S 3

®¥
§i= SÉ

€€8à õi80o-0 o_do  m   o  E 'Õiõ

!!Íj
EÍC1



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupçã® e lnfrações Conexas
i#E!,#
CENTRAJ.  EP[

a'

Ê&ã.Ê0g€ÍÊé!iÊ`

€Êã€!j01=ÍÍ`

0a'E

m

.Í-,y_ ffi

~`-i,-:;i:s\.

1

1

11

),.,\11

m

1

1

o                                  t]   ®                                        0   a,
=

0
Ée£

ã#

ÉÊ Ê.á1
Í8



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

0

ã.ÊjÊ     âii                ãgí!     õ%
É               a,                     c,

u
.i-.

-g       _--:`                  t`

¢                             1€ú.-*---É-y         ,ÕrS,_r,ú'-,(ií.

^_     ffiã.

+                         êLJ-

EBãâj
))'

.¢                                   É+: :--
/t$5rsi  :

0
ã

t

0
.

E
8
€
0
g
Éi

ÃffirT°ALAR
DE  L]SBOA
CE- EflE

I



CEpmo
Hosp]TAljm
DE  L[SBC»
CENTRAL  EPERelatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas



iE?#?#
CENTRAL EPERelatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas



ÃEo"s"PA[AR
DE  LISBOA
CENTRAL  EPERelatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

CENTRO

Epii[TÂÂR
c£mRAI EPE



Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

Ê

to',`,À,

Ír`S-

ÍÉÍ(:!í-ii Éjíí3Ê.`
.

± d,

::Ê-ú:h •:.#Ê€#
a?.,'•ís--S_5

Ú
® Ü á q
É

¥
çi

¢e 90
CL `dE

m

® ã C)

9
0 t=

Ê
Üt ® 0=0 ® Ô_ .„ n

i3 0 cr:   ii cr
=5 = lJJÊ =

~
®L

£
Siõ

m-6 a] 0
g:J;&( ÊrT1'T+Ti+

iTT

rl

-*j:f-t`çà,:-,,i?

d
9 0

X *
E L
G £C 0
E ~3

`iÃE =

Êd€

8
d

&J9

J=
g£ 0 ®'Ê 0 u 0ç ®-J ~J 8 #C}aj) S J9CC 5V,E 0 0 L=8 ®B ®0 ®

ro a' ro =0 io ~
a, 032 =

§tEB B€ Í50 9U
Ê JO0 0t3Z
® L

CENmo
HOSPITALAR
DE  L[SBOA
CEMRAL EPE


