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Abreviaturas 

ACSS, IP- Administração Central do Sistema de Saúde, Inst ituto Público 

CHLC, EPE- Centro Hospitalar de Lisboa Central, Entidade Pública Empresari al 

CPC- Conselho de Prevenção da Corrupção 

EFR- Entidade financeira responsável 

HSM- Hospital de S. Marta, EPE 

HDE- Hospital de D. Estefânia 

HSJ - Hospit al de S. José ("HSJ" ) 

HSAC- Hospital de S. António dos Capuchos 

HCC- Hospital de Curry Cabral 

MAC- M aternidade Dr. Al fred o da Costa 

OCDE- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

SNS- Serviço Nacional de Saúde 
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O CHLC, EPE foi criado pelo DL n.º 50-A/2007 de 28 de fevereiro e visa a integração, numa 

única organização, de quatro unidades hospitalares: Hospital de S. Marta, EPE, Hospital de D. 

Estefânia, Hospital de S. José e o Hospital de S. António dos Capuchos - os dois últimos 

integravam o Centro Hospitalar de Lisboa - Zona Central e ainda o Hospital de Curry Cabral e 

da Maternidade Dr. Alfredo da Costa por via da respetiva extinção e integração por fusão no 

CHLC, EPE, por força do Decreto-Lei n.º 44/2012, de 23 de fevereiro. 

O CHLC, EPE tem como missão prestar cuidados de saúde diferenciados, em articulação com as 

demais unidades prestadoras de cuidados de saúde integradas no SNS, e a sua área geográfica 

de cobertura msere-se no amb1to da Admmistraçao Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo. Este contexto, não invalida, contudo, a garantia dos princípios da universalidade de 

cobertura do SNS e da liberdade de escolha do cidadão, nem impede a sua integração na rede 

de prestação de cuidados de saúde diferenciados e a sua plena articulação com a rede de 

prestação de cuidados de saúde primários e com os demais prestadores de cuidados de saúde 

previstos nas redes de referenciação, existentes ou a criar. 

O CHLC, EPE é um hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, com 

elevada diferenciação científica, técnica e tecnológica, sendo reconhecido pela excelência 

clínica, eficácia e eficiência e assumindo-se como institu ição de referência. 
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As seis unidades hospitalares que integram o CHLC, EPE apresentam perfis de oferta 

assistencial distintos: 

Tabela 1: Perfis de Oferta Assistencial do CHLC, EPE 

Unidade Hospitalar 

Hospital de São José 

Hospital de Santo 

António dos Capuchos 

Hospital de Santa 

Marta 

Hospital D." Estefânia 

Hospital geral, central, 

vocacionado para o tratamento de 

doentes graves em estado crítico, 

nomeadamente politraun1atizados. 

Integra várias redes de 

refcrenciação de especialidades. 

Hospital central integrador de 

valências específicas em áreas 

como Neurologia, Hematologia, 

Oncologia, Dermatologia, 

Oftalmologia e Gastrenterologia. 

Hospital central e especializado de 

vocação cardiovascular. 

Hospital central, especializado c 

de apoio perinatal diferenciado. 

Assegura cuidados (de 

complexidade variável) à Mulher e 

à Criança da Região de L isboa e 

Vale do Tejo, Sul do País e Ilhas . 

Principais -

Especialidades/ 

Referências 

Cirurgia Geral 

Cirurgia Plástica e 

Reconstrutiva 

Dermatologia 

Estomatologia 

Gas trentcrologia 

Hematologia 

:lvit:õiciua Ítllt:nta 

Neurocirurgia 

Neurologia 

Oftalmologia 

Ortopedia 

Otorrinolaringologia 

Urologia 

Cardiologia 

Cardiologia Pediátrica 

Cirurgia Cardiotorácica 

Cirurgia Vascular 

Pneumologia 

Pediatria Médica 

Pediatria Cirúrgica 

Pedopsiquiatria 

Ginec. / Obstetrícia 

Imunoalergologia 
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Hospital de Curry 

Cabral 

Maternidade Dr. 

Alfredo da Costa 

Hospital central integrador de 

valências específicas em áreas 

como Doenças Infeciosas e 

Respiratórias, Oncologia, 

Endocrinologia, Cardiologia, 

Reumatologia, Cirurgia Geral . 

Hospital central integrador de 

valências específicas nas áreas 
. - - - ··- - - --

Obstetrícia/ Ginecologia e 

Neonatologia. 

1 .3 Missão, Va lores e Ob jetivos 
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Oncologia 

Endocrinologia 

Cardiologia 

Reumatologia Cirurgia 

Geral 

Obstetricia/ Ginecologia 

e Neonatologia 

O CHLC, EPE tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados, em articulação com as 

demais unidades prestadoras de cuidados de saúde integradas no SNS. A atividade do CHLC, 

EPE assegura, a cada doente, cuidados que correspondam às suas necessidades, de acordo 

com as melhores práticas clínicas e numa lógica de governação clínica que promove uma 

eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo, ainda, as áreas de investigação, 

ensino, prevenção e continuidade de cuidados, confo rme o primado do doente. 

O CHLC, EPE centra a sua atuação no paciente, conferindo-lhe segurança, conforto e cuidados 

de saúde prestados por equipas de profissionais que pautam a respetiva atuação pelos valores 

da responsabilidade, rigor, transparência e eficiência. 

Concomitantemente, a melhoria contínua da qualidade dos serviços hospitalares é promovida 

mediante a implementação de boas condições de trabalho e de uma cultura de mérito e 

orientada para os resultados, seja nos serviços de natureza clínica, seja nos marcadamente 

administrativos e de gestão hospitalar. 

Tais imperativos permitem ao CHLC, EPE acometer-se aos objetivos que em seguida se 

enunciam: 
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• Prestação de cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em tempo adequado, com 

eficiência e em ambiente humanizado; 

Intervenção na prevenção da doença; 

• Otimização da utilização dos recursos disponíveis; 

• Constituir-se como entidade de referência na elaboração de padrões para a prestação 

de cuidados de saúde diferenciados; 

Promoção do ensino, a formação e a investigação nas áreas clínicas e de apoio clínico, 

como condição para uma prática de excelência; 

Prossecução da melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de governação 

clínica; 

Promoção do desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da 

responsabilização por resultados, inst it uindo uma polít ica de incent ivos à produt ividade, 

ao desempenho e ao mérito bem como, uma política de formação contínua; 

Desenvolver programas de melhoria da eficiência operacional e da gestão clínica, 

tendentes a garantir o equilíbrio económico-financeiro. 

A intervenção do CHLC, EPE, nos meios académico e da investigação clínica, tem vindo a ser 

intensificado, designadamente, pela associação da instituição a projetos inovadores e bastante 

promissórias nos referidos meios. Essa intervenção manifesta-se, designadamente, pela 

associação do CHLC, EPE ao Pólo de Competitividade da Saúde (Health Cluster Portugal), 

associando-se, assim, à missão1 de "tornar Portugal num player competitivo na investigação, 

conceção, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à 

saúde, em nichos de mercado e de tecnologia selecionados, tendo como alvo os mais exigentes 

e mais relevantes mercados internacionais, num quadro de reconhecimento da excelência, do 

seu nível tecnológico, e das suas competências e capacidades no domínio da inovação". 

A referida intervenção do CHLC, EPE no meio académico e da investigação clínica manifesta-se, 

ainda pela criação do Consórcio do Centro Médico Universitário de Lisboa, celebrado entre o 

CHLC, EPE e a NOVA Medica/ Schoo/f Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 

Lisboa. 

Os centros médicos académicos representam atualmente uma das formas de organização mais 

modernas e promissoras das estruturas integradas de assistência, ensino e investigação 

1 http:/ /healthportugal.com/Quem%20somos 
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médica, apresentando como principal objetivo o avanço e aplicação do conhecimento e da 

evidência científica para a melhoria da saúde. 

Com a celebração do referido consórcio os seus membros têm em vista a discussão, 

investigação e aplicação prática de novos instrumentos para a governação clínica e para a 

governação académica, de modo a desenvolver áreas inovadoras e adotar, no contexto de 

ambas as organizações, o conceito de Investigação Transnacional, procurando responder ao 

desafio que envolve a passagem do conhecimento básico para as suas aplicações clínicas e 

para a comunidade em geral. 
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O funcionamento do CHLC, EPE tem por objetivo a qualidade e eficiência na prestação dos 

cuidados de saúde e assenta na responsabilidade da gestão. 

O CHLC, EPE adota um modelo de gestão participada que compreende os níveis de gestão 

estratégica, intermédia e operacional e que assenta na contratualização interna de objetivos e 

meios. 

O Conselho de Administração, ao nível estratégico, estabelece os objetivos, define as 

estratégias, consolida os projetos, assegura a sua execução, monitorização e controlo, através 

de políticas de contratualização interna. 

Às Áreas, ao nível intermédio de gestão, incumbe a transposição das estratégias, objetivos e 

metas do CHLC. EPE para planos de atividade e nrt;rirnPntm rontr::> tll :=~ l i 7 dos com o CP•. e 

coordenar a sua execução pelas Especialidades e Unidades Funcionais que as constituem. 

Às Especialidades e Unidades Funcionais, ao nível da gestão operacional, incumbe a prestação 

direta de cuidados de saúde de acordo com objetivos e metas contratualizados pelo CApara a 

respetiva Área. 

O CHLC, EPE organiza-se nas seguintes estruturas de atividade: 

Estrutura clínica; 

Estrutura de apoio cl ínico; 

Estrutura de ensino e de investigação; 

Estrutura de apoio e logística. 

A estrutura clínica assenta em processos de gestão por patologias/especialidades, agrupados 

em áreas com afinidade técnica e funcional, numa lógica potencialmente matricial. 

De forma a garantir uma melhoria continuada da qualidade, adota-se um modelo de 

governação clínica, envolvendo todos os profissionais, baseando-se num controlo rigoroso do 

exercício profissional, autorregulado e de responsabilização pelas práticas, exigindo o 

empenho de todos num compromisso de atualização permanente e de formação contínua . 
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Assumindo-se que a qualidade dos atos clínicos é o principal fator de sucesso de todo o 

processo assistencial, a estrutura clínica adota métodos de trabalho baseados em boas 

práticas com a definição prévia de padrões aceitáveis e implementação de um sistema 

integrado que garanta a qualidade dos mesmos, realçando e evidenciando o desempenho dos 

profissionais. 

A estrutura de apoio clínico assenta em processos técnicos de apoio à atividade clínica, numa 

lógica tendencialmente transversal. 

O ensino e a investigação, sem prejuízo da necessária articulação com a estrutura clínica, 

dispõem de uma estrutura e órgãos próprios, com atividade organizada em programas 

específicos. 

A estrutura de apoio e logística organiza-se verticalmente, mas adotando, sempre que 

possível, formas em torno de processos de trabalho. 
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Estrutura de Apoio Técnico 

Comissão Clínin 
lntern;itoMédito 

Comissão Filrmácia Terapf:utica 
Comissão Coordenação Oncolóciu 

Comissão Técnlu de Enfermagem 

Comiss~o Ética 
Conselho Té cnico dos TDT 

Comlssio de Apolo Técn ico 
Comissão de Humanização e Qualidade 

Comissão de Controlo lnfecçio Hospitalar 
Comissão de Securanç;, Hicfene • Saúde 

Dire ctoru Enfe rmage m Adjunto:~ 

noTnbalho 
Comissão de ~.istrofe e Eme:rcência 

ComissioTécnica Interrupção Groavidez 
Comissão de Apolo à Criança e .à Famflia 

Gabinete lntecraçio Cuidildos, 
Coorden1çio e Ensino 

Gabin.ta Utente 

L Cirur~a ~~ Medicina J Obstetrícia a 
Ginecolo~a 

L 

Pescoço L Cuidados Intensivos jl 
Clrurcl• C.boçae j Hemoto-Oncolocio 1

1 Pediatria Médica 

Coração, Vasos e 
T6~x 

Neurociêndas J 
. Pediatria Cirúrgica 

)=I====~ 
. Pedopsiqulatria 

Anesteslologla 

Blocos Operatórios e Clru~la de Am bulatório 

Oia~:nóstlco Biomédico 

Diagnóstico por I m acem 

Medicinil Física e de Reabilit_•.:..çi_o ______ __, 

Colheita de ÓrcJos, 
Tecidas e Células 
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Estrutura de Apolo e L~gls~a 

Gest.ão Financeira e Co ntabilidade 
Planeamento,Análln e Controlo de Gestão 
Gestão Sistemas e Te.:nologias Inform ação 

Ge5t i o de Compras 
Locfstica e Dist rib uição 

Gestão de Doa ntes 
Gestão Hoteleira 

Gestio Instalações e Equipamentos 
Gestão RH e Oesenvdvimento 

Orcaniz<~cion t~l 

Gestiode Formaçio 
Saúda Ocupacional 

Gabinete Jurtdico e Contencioso 
Gabinete Comunieas:ão • lm••m 

Estrutura de Ensino e Investigação 

Estrutura da Apoio Clínico 

Área FarmJcla 

Área Apolo Social 

Unidade de Cuidados Paliativos 

Unidade da Psicolocla Clínica 

Unidade de Nutrição e D letéti~ 

Ce nt ro de Ensino 
Centro de Investigação 
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2. A Ge s tão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas no CHLC, EPE 

2 .1 - Enq uadra m e nt o 

O CHLC, EPE na esteira dos princípios de organização e de cultura institucional preconizados 

pela OCDE, adota como imperativos categóricos da sua atuação os princípios éticos da 

Administração Pública, designadamente os da prossecução do interesse público, da legalidade, 

da imparcialidade, da igualdade, da boa-fé, da justiça, da colaboração, bem como os valores da 

integridade, qualidade, eficiência, transparência e responsabilidade. 

O incumprimento destes imperativos, em benefício próprio ou de terceiro, por parte de um 

funcionário ou agente da Administração Pública, em geral, e do CHLC, EPE em particular, 

constitui a prática de um crime de corrupção ou de infração conexa que prejudica a eficiência 

da Instituição e o seu saudável desenvolvimento económico. 

Deve ser, por isso, adotada uma definição clara de papéis e responsabilidades bem como 

políticas e estratégias de recursos humanos cujo recrutamento deve ser baseado no mérito e 

promoção, remuneração transparente e justa, tendo em vista a criação de uma estrutura 

institucional eficiente, prevenindo, desta forma, a corrupção. Neste âmbito, a Comissão 

Europeia, no Relatório Anticorrupção da U.E. (COM(2014) 38) apresentado ao Conselho e 

Parlamento Europeu, adverte ainda para a necessidade de uma avaliação dos riscos de 

corrupção no seio das Instituições, incluindo práticas corretas e negativas no domínio da 

adjudicação de contratos públicos, consta do ponto seguinte. 

Neste contexto, o CHLC, EPE reconhece igualmente a relevância das linhas de orientação 

publicadas pela OCDE em setembro 2005, as quais identificam como medidas de prevenção de 

conflitos de interesse possíveis, designadamente, a criação de mecanismos que identifiquem 

as circunstâncias e relações socioinstitucionais típicas dos conflitos, estabelecendo, entre 

outros, os requisitos específicos para a verificação da referida ocorrência e a identificação das 

áreas de maior risco de incidência e respetivas medidas preventivas. 
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O CHLC, EPE, reconhece, ainda, os princípios e valores preconizados pela Transparency 

lnternational, organização internacional de combate à corrupção que visa a instituição do valor 

da transparência, traduzido essencialmente na prestação de contas, bem como nos valores da 

integridade, solidariedade, coragem, justiça e democracia. 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do CHLC, EPE, que ora se 

publica, na esteira dos anterio res Planos implementados em f inais de 2009 e de 2013, visa 

ainda o cumprimento das Recomendações nº 1/20092
, de 22 de julho, n.º 5/20123

, de 7 de 

novembro, n.º 1/20154
, de 13 de janeiro e n.º 3/2015, de 1 de julho de 20155 todas do 

Conselho de Prevenção da Corrupção, as quais advertem as Institu ições Públicas para a 

necessidade de identificação dos riscos específicos de cada área de atuação, mediante a 

elaboração de questionários e cooperação dos seus colaboradores, bem como, a publicação de 

relatórios anuais de avaliação. 

A Organização Mundial de Saúd est imri f"!UP f;% rl ::J. c; rJpc; pp s ;:~ c; ::lfl ll ;:~ i c; elnh::1k nn sector a 

saúde correspondam a erros e corrupção, concretizada, essencialmente, no conluio entre 

prestadores e fornecedores, no "desvio" de pacientes para o setor privado ou na emissão de 

atestados médicos falsos, para obtenção de subsídios e subvenções ou à obtenção de reformas 

antecipadas, subvertendo-se, assim, a própria sustentabilidade do SNS. 

Neste âmbito, o Ministério da Saúde tem definido regras para prevenir e gerir eventuais 

confl itos de interesses, sendo disso exemplo, a inserção e reforço no estatuto jurídico-legal do 

CHLC, EPE de mecanismos de controlo dos hospitais que visam uma atuação mais eficiente e 

transparente da sua governação. 

Como definido na referida comunicação do CPC de 7 de novembro de 2012, e de acordo 

recomendações da OCDE, trata-se de um conflito de interesses: "qualquer situação em que um 

agente público, por força do exercício das suas funções, ou por causa delas, tenha de tomar 

decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos 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 

2 
Pu blicada na 11 Séri e do Diário da República, nº 140. 

3 
Publicada na 11 Série do Diário da República, nº 219. 

4 
Publicada na li Séri e do Diário da República, n.º 8. 

5 
Publicada na 11 Série do Diário da República, n.º 132. 
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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." 

Esta Instituição promove, neste âmbito, o cumprimento das normas legais vigentes, com 

especial enfoque, no que ao presente Plano respeita, nas medidas de combate à corrupção e 

infrações conexas previstas nos artigos 234.º e 235.º, 372.º e seguintes do Código Penal6
, no 

artigo 4.º da Lei n.º 19/2008 de 21-047
, que aprova as medidas de combate à corrupção, nas 

Leis n.º 5/2002 de 11-018
, sobre medidas de combate à criminalidade organizada, e n.º 36/94 

de 29-099
, que define as medidas combate à corrupção e criminalidade económica e 

f inanceira, bem como as disposições normat ivas dirigidas a titulares de altos cargos públicos 

previstas pelas Leis n.º 34/87 de 16-0610
, respeitante a crimes da responsabilidade de titulares 

de cargos políticos e n.º 64/93 de 26-0811
, que descreve as incompatibilidades e impedimentos 

dos titulares de cargos pol íticos e altos cargos públicos ent re outras, as quais punem o 

funcionário que se aproprie indevidamente de bens públicos, que solicite ou aceite vantagem 

(patrimonial ou não) no exercício ou por causa das suas funções e que solicite ou aceite 

vantagem (patrimonial ou não) para a prática ou omissão de atos contrários aos deveres do 

cargo, em suma, que pratique ou omita atos contrários aos deveres inerentes ao seu cargo. 

Este Plano é, assim, reconhecido como um reforço adicional das medidas constantes do 

Sistema de Controlo Interno do CHLC, EPE, para o triénio de 2016 a 2018. 

6 
Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março e com sucessivas alterações, a última, pela Lei n.º 30/2015 

de 22-04. 
7 

Com as alterações introduzidas pelo artigo 5.º da Lei n.º 30/2015 de 22-04. 
8 

Com sucessivas alterações, a última, pela Lei n.º 55/2015 de 23/06. 
9 

Com sucessivas alterações, a última, pela Lei n.º 32/2010 de 02-09. 
1° Com sucessivas alterações, a última, pela Lei n.º 30/2015 de 22/04. 
11 

Com sucessivas alterações, a última, pela Lei Orgânica n.º 1/2011 de 30/11. 
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Em conformidade com os referidos elementos normativos e orientações nacionais e 

internacionais, e no intuito de implementar as medidas previstas no Quadro de Referência 

para a elaboração de um Código de Conduta Ética dos Serviços e Organismos do Ministério da 

Saúde12
, o qual realça a necessidade de assegurar o exercício dos direitos dos cidadãos de 

forma equitativa, célere e eficaz, foi atualizado, de acordo com o referido quadro de 

referência, o Código de Ética do CHLC, EPE, que adverte para os deveres deontológicos e 

morais dos profissionais do CHLC, EPE, com respeito pelas multidisciplinares normas 

deontológicas a que se encontram vinculados os diversos profissionais da Instituição. 

Complement armente a este Plano, o CHLC, EPE, em cumprimento com o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que aprovou o novo regime jurídico do sector 

público empresarial, tomou, destarte, medidas no sentido da promoção da adoção de 

elevados padrões de conduta ética e deontológica e do desenvolvimento i tem~tiro rlP 

atividades de auditoria interna. 

No âmbito da gestão interna de riscos de corrupção e infrações conexas, o CHLC, EPE 

implementou, entre outros, mas com maior relevância para a mencionada gestão, 

procedimentos internos contendo, designadamente, regras de conduta para a requisição de 

compra de equipamentos, de obras, de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, 

para a correta gestão dos fundos de maneio e de caixa, para cobrança de créditos referentes a 

prestação de cuidados de saúde, de cobrança de taxas moderadoras por multibanco e, ainda, 

os procedimentos internos de gestão do risco de corrupção e infrações conexas e de 

metodologias de identificação e avaliação do risco, os quais são objeto de revisão sistemática. 

Através do último procedimento referido, o CHLC, EPE adotou uma metodologia de 

identificação e graduação dos riscos em causa, com a divulgação de Fichas de Identificação e 

Avaliação do Risco, cuja gravidade é graduada de um a cinco, considerando o quinto grau 

manifestamente alarmante, quer na sua probabilidade de ocorrência quer na sua 

consequência. Esta graduação permite classificar o risco, per si, nos valores entre 1 e 25, escala 

12 
Aprovado por Despacho do Gabinete do Ministro Saúde n.º 9456-C/2014, de 21 de julho, publicado 

em li série do Diário da República, n.º 138. 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
' [11~'1 m: 

que foi elaborada considerando a especial realidade da instituição e adotando a metodologia 

de identificação de riscos preconizada pela National Patient Safety Agency13
• 

A aplicabilidade desta metodologia envolveu a colaboração das seguintes áreas sobre que 

incide, também, o presente Plano: 

• Área de Gestão de Doentes; 

• Área de Gestão de Recursos Humanos; 

• Área de Gestão de Compras e Logística; 

• Área de Instalações e Equipamentos; 

• Área de Gestão Financeira e Contabilidade; 

• Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias; 

• Área de Gestão Hoteleira; 

• Área de Medicina; 

• Área de Urgência. 

Reunidos os elementos informativos, os coordenadores de departamento e o conselho de 

administração do CHLC, EPE, em cooperação, foi possível identificar alguns dos principais 

riscos existentes no seio da instituição hospitalar e relacioná-los com o exercício de funções 

determinadas, concomitantemente, procurou-se identificar quais as medidas necessárias para 

prevenir a prática dos atos em estudo, tendo essa colaboração dado origem às fichas de 

identificação e avaliação do risco constantes dos Anexos ao presente plano. 

13 http://www.npsa.nhs.uk/ 
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Mediante a aplicação da metodologia descrita supra, foram identificados, designadamente, os 

riscos de violação de deveres funcionais e de valores como a independência, integridade, 

transparência, responsabilidade e imparcialidade de maior probabilidade de incidência, a 

saber: 

(i) Divulgação de informação confidencial e acesso aos dados do doente para 

proveito próprio; 

(ii) Erros na faturação; 

(iii) Erros nos registos, ou insuficiência de informação presente nos mesmos; 

(iv) Entrega de valores não coincidentes com o somatório dos recibos; 

(v) Não emissão ou anulação indevida de recibos; 

(vi) Extravio, danos e erros na identificação dos espólios (bens e valores); 

lvii) Erros no registo do horário de t raba lho (registo tl~ roinriciPntP rnm n h rério 

praticado); 

(viii) Favorecimento no acesso à Urgência Geral de utentes, no momento da admissão e 

nas visitas; 

(ix) Favorecimento pessoal na marcação de consultas; 

(x) Identificação incorreta de necessidades para fornecimento; 

(xi) Especificações desajustadas às necessidades de contratação; 

(xii) Falta de fundamentação das decisões de escolha do procedimento e de 

adjudicação 

(xiii) Situações de impedimento na composição dos júris e comissões técnicas na 

elaboração de procedimentos pré-contratuais; 

(xiv) Informação privilegiada no âmbito dos procedimentos pré-contratuais. 

Pelo que, e tendo em vista o desenvolvimento de competências nas matérias de prevenção de 

riscos de corrupção e infrações conexas, devem ser desenvolvidas e implementadas as 

seguintes medidas transversais: 

../ Criação de um Grupo de Trabalho, que aumente a qualidade e abrangência do atual Plano, 

e que assegure a implementação das medidas nele constantes, o qual deve seguir as linhas 
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de orientação do método de monitorização apresentadas, bem como, receber as denúncias 

das vítimas e testemunhas de atos suscetíveis de configurar as infrações em apreço; 

../ Subscrição, por todos os profissionais que atuam no seio da Instituição, de uma Declaração 

de Adesão ao Código de Ética do CHLC, EPE; 

../ Criação, desenvolvimento e promoção de ações de formação sobre atos que configuram a 

prática do crime de corrupção ou de infrações conexas; 

../ Criação, desenvolvimento e promoção de ações de formação sobre boas práticas no seio de 

cada departamento, bem como, sobre práticas devidas na execução dos procedimentos e 

na utilização dos recursos (físicos e humanos) dos hospita is; 

../ Criação de espaços físicos adequados ao arquivo de documentos; 

../ Dispon ibi lização das fi chas de Identificação e Avaliação dos Riscos, na Intranet, com 

obrigação de preenchimento anual por todos os funcionários, de forma a aferir do 

acompanhamento das medidas tendentes à redução dos riscos sinalizados; 

../ Criação de procedimentos internos sobre conferência de fa t uras, sobre o acesso aos 

registos de doentes e de funcionários, de verificação da execução dos contratos, de arquivo 

de documentação em ficheiro informático, bem como, revisão e atualização dos 

procedimentos existentes . 

../ Criação de diretório na intranet do CHLC, EPE com toda a matéria de prevenção da 

corrupção e riscos conexos, com a divulgação do Plano, legislação aplicável sobre o tema, 

código de ética e toda a informação sobre os princípios de bom governo das sociedades . 

../ Criação de mecanismos de acompanhamento da execução e gestão dos contratos . 

../ Segregação de funções no âmbito dos procedimentos prévios à contratação. 
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No intuito de conferir eficácia ao presente Plano e procedimentos com este relacionados, os 

coordenadores dos sectores devem acompanhar e supervisionar a execução dos mesmos, com 

base num organograma de acompanhamento de implementação do Plano e de 

revisão/atualização das medidas previstas, o qual é analisado anualmente por todas as áreas 

em cooperação. 

A monitorização dos riscos provenientes de conflitos de interesses, terão como sustento 3 

principais pi lares, a saber: a) Orientação; b) Gestão; e c) Cont rolo. 

a) Orientação 

•!• Desenvolver e aprofundar a cultura organizacional ética, como aliás resulta já do Código 

de Ética da Instituição; 

•!• Atender, nos processos de escolha e de recom pensa. ao ca rácter das pessoas e 11 ão 

apenas à sua competência técnica; 

•!• Identificar e afirmar institucionalmente os valores de serviço público, designadamente 

promovendo a cultura do respeito pela Instituição e da importância que a mesma 

desempenha para a prossecução de um bem maior: A Saúde Pública; 

b) Gestão 

•!• Promover uma liderança e um ambiente de trabalho que assegurem transparência e 

integridade; 

•!• Verificação sistemática da inexistência de incompatibilidades e conflitos de interesses; 

avaliação rigorosa de situações de acumulação e incompatibilidade; 

•!• Adoção de soluções adequadas para a resolução de dilemas éticos; 

•!• Criação de condições de imparcialidade, profissionalismo e qualidade; 

•!• Estabelecimento de critérios, fundamentação das decisões, informação transparente 

sobre as situações verificadas de conflitos de interesses e da forma adotada para a sua 

resolução; 

•!• Assegurar que a informação confidencial é compreendida como tal e eficazmente 

protegida; 

•!• Aplicar uma política ativa de prevenção de conflitos derivados das relações entre os 

colaboradores da instituição. 
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•!• Práticas de separação de funções, rotação de pessoal e sistemas de segurança. 

c) Controlo 

•!• Mecanismos de prestação de contas; 

•!• Declarações de interesses; 

•!• Avaliações periódicas; 

•!• Avaliações independentes/externas; 

•!• Valorização de queixas; 

•!• Divulgação de informação; 

•!• Controlo público; 

•!• Atuação contra conduta inadequada; 

•!• Medidas de gestão relativamente a atos afetados por confl itos de int eresses 

(anulações, exclusão de benef iciários). 

Devem, neste âmbito, ser implementadas as seguintes medidas: 

../ Estabelecimento de um organograma de acompanhamento de implementação do Plano e 

de revisão/atualização das medidas previstas; 

../ Acompanhamento e supervisão da execução do Plano e dos Procedimentos Internos pelos 

coordenadores dos setores; 

../ Elaboração anual de um Relatório sobre a execução do Plano; 

../ Elaboração dos planos de formação e verificação da sua execução, bem como, da adesão 

pelos profissionais; 

../ Promoção de auditorias internas aleatórias . 

Com as medidas acima indicadas e com a adoção de uma filosofia que leve em consideração os 

pontos acabados de assinalar, pretende o CHLC, EPE dar cabal cumprimento às recomendações 

emitidas quer pelo CPC quer pela OCDE, construindo assim uma cultura organizacional isenta e 

voltada para o desempenho, com transparência e isenção, de funções de interesse público . 
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O presente plano será disponibilizado e divulgado aos principais dirigentes do CHLC, EPE bem 

como na página Web do CHLC, EPE e será objeto de ações de formação a todos os colaboradores 

do CHLC, EPE. 
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4. ANEXOS: FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DO RISCO 
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Área 
Atividade/Perfil 

Identificação dos Riscos GC PO GR Medidas de Prevenção 
funcional 

Admissão administrativa Registos incorretos ou incompletos Verificação do cumprimento dos procedimentos de registo das 

à consulta externa, de identificação, demográficos, da 3 4 3 diferentes atividades, das atribuições setoriais e das funções 

MCDT, Internamento e condição de beneficiário, da individuais dos AT da CE, do Internamento, Blocos Operatórios e 

cirurgia do ambulatório situação de isenção, e da EFR. Arm1ivo Clínico cir~ OFT Pm vigor. 

na especialidade de Inclusão, no PC do utente, de cópia dos documentos 

Oftalmologia, nos comprovativos de situação de isenção não eletrónica (RNU). 

sistemas aplicacionais Formação. 

Sonho/Giint/SIGIC Plano de int egração dos novos AT. 

Cumprimento dos TMRG lncumprimento dos tempos de Verificação do cumprimento dos procedimentos administrativos 

da oftalmologia no resposta garantidos em cada uma 
4 3 3 

específicos e das atribuições/funções dos ATem vigor 

SONHO/CTH-SIGIC da: clínicas das prioridades pré-
Oftalmologia LEC e LIC estabelecida 

Formação 

Plano integração dos novos AT. 

Cobrança dos valores e Retardamento ou inviabilização da Verif icação do cumprimento dos procedimentos administrativos 

taxas moderadoras cobrança com eventual prescrição 4 3 3 específicos e das atribuições/funções dos ATem vigor 

correspondentes à da dívida e/ou subtração dos - ~ --
atividade cl ínica realizada valores cobrados ou devidos Tomada de conhecimento, pelo utente, na nota de débito, das I 

na oftalmologia, através importancias em dívida 

do SONHO Registo de nº do recibo do SONHO no «verso» do talão de 

pagamento por Multibanco. 

Contabilização das taxas moderadoras não cobradas, 

mensalmente, por cada AT. 

Formação e plano de integração dos novos AT 

Exercício ético e Risco de violação de deveres Garantia do cumprimento dos procedimento administrativos e do 

profissional das funções funcionais e valores como a 4 3 4 procedimento sectorial das funções dos Assistentes Técnicos da 

independência, integridade, AUGCI em vigor 

transparência, responsabilidade e Formação 

imparcialidade Declaração ética anual assinada pelos profissionais 

Garantia do controlo dos acessos aos dados clínicos, pela 

--- -- ---
e)(i_st ência de passwords e filtros informáticos de acesso 



Sigilo e confidencialidade !Divulgação de informação 

confidencial ou acesso aos dados 

do doente para proveito próprio 

Registos: a) Erros nos registos: 

De identificação do Informação insuficiente ou errada; 

doente Corrupção passiva para ato ilícito 

b) De apuramento de EFR 

c) Da transferência/ 

alta/óbitos de doentes no 

período de cobertura 

administrativa ao CHLC 

Urgência Geral I Conferência de valores I Entrega de valores não 

Polivalente (taxas e independentes) coincidentes com o somatório dos 

Emissão de recibos 

recibos; 

Corrupção para acto ilícito; 

Peculato e abuso de poder. 

Não emissão ou anulação indevida 

de recibos, de modo a eliminar a 

receita ou o recebimento do 

dinheiro, ficando o funcionário com 

o montante recebido; 

Corrupção passiva para acto ilícito; 

4 3 4 

-- ~- ' r . 

4 4 ~ . 

4 2 4 

Garantia do cumprimento dos procedimento administrativos e do 

procedimento sectorial das funções dos Assistentes Técnicos da 
AUGCI em vigor 

Formação 

Declaração ética anual assinada pelos profissionais 

Garantia do cumprimento do plano de integração por parte dos 
novos elementos 

Garantia do controlo dos acessos aos dados clínicos, pela 

existência de passwords e filtros informáticos de acesso 

Garantia do cumprimento dos procedimento administrativos e do 

procedimento sectorial das funções dos Assistentes Técnicos da 

AUGCI em vigor 
Formação 

Verificação de todos os registos das EFR que impliquem a 

responsabilidade de um terceiro, através do 

questionário de apuramento de EFR 

Verificação dos dados de registo através do mapa 8.6.3 do SONHO 

Verificação do mapa 4.4.4 SONHO, referente ao movimento de 

taxas moderadoras (cobrados, em débito e isentos), para 

atualização dos registos de isenções, em falta no ato de admissão 

Garant ia do cumprimento do plano de integração por parte dos 

novos elementos 

Garant ia do cumprimento dos procedimento administrativos e do 

procedimento sectorial das funções dos Assistentes Técnicos da 

1 1 1 AUGCI em vigor 

3 2 3 

No final de cada turno, todos os funcionários que cobraram 

valores na admissão colocam o dinheiro correspondente e a 

listagem da cobrança em envelopes fechados, onde apõem a data, 
o turno e as suas rubricas. 
Declaração ética anual assinada pelos profissionais 

Formação 

Garantia do cumprimento dos procedimento administrativos e do 

procedimento sectorial das funções dos Assistentes Técnicos da 
AUGCI em vigor 
Formação 

Declaração ética anual assinada pelos profissionais 



Garantia da segurança 

dos espólios (bens e 

valores) 

Abuso de poder 

Extravio 

Danos 

Erros na identificação 

Reg isto diário do horário I Reg isto não coincidente com o 
de trabalho horário praticado 

Acesso dos utentes à UG I Favorecimento no acesso à UG: a) a 

doentes, familiares e amigos, no 

momento da admissão 

b) a familiares, nas visitas 

Exercício ético e I Risco de violação de deveres 
profissional das funções funcionais e valores como 

independência, integridade, 

transparência, responsabilidade e 

imparcialidade. 

Expressão e avaliação das I Existência deficiente de um sistema 
necessidades estruturado de avaliação de 

necessidades. 
Risco de ser solicitada a aquisição 

de bens/serviços/obras 

desadequadas às necessidades da 

Instituição 

4 4 

4 1 3 

3 2 3 

Garant ia do cumprimento do procedimento administrativo em 

vigor e do procedimento sectorial das funções dos AT da AUGCI 

Formação 

Declaração ética anual assinada pelos profissionais 

Controlo dos registos de assiduidade e pontualidade na aplicação 

existentes para o efeito; Controlo das ausências e da existência de 

justificações para o efeito. 
Qualquer saída implica substituição do posto, com passagem de 

turno 

Declaração ética anual assinada pelos profissionais 

Garant ia do cumprimento dos procedimento administrat ivos em 

vigor e do procedimento sectorial das funções dos AT da AUGCI 

Formação 

Declaracão ética anual assinada pelos profissionais 

f---~--l - ~· I Existência de manual de contratação e sua divulgação 

4 1 3 

Cumprimento dos princípios éticos e normas éticas inerentes às 

nções desempenhadas 

mpanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos 

funcionários, a efetuar pelas coordenadoras dos sectores. 

Declaração ética sobre conflito de interesses e impedimentos para 

funcionários que elaboram procedimentos aquisitivos e 

declaração de interesses nos processos em que tal se verifique. 

Implementação de um sistema estruturado de avaliação das 
necessidades 

As necessidades devem ser expressas através de pedido de 

compra efetuado por pessoas diferentes das que elaboram o 

processo de aquisição e de preferência eletronicamente 
saídas de armazém devem estar suportadas por pedidos 

eletró nicos efetuados pelos serviços utilizadores 

pela AGCLD se as quantidades pedidas são as 

adequadas às necessidades 

O pedido de compra de serviços e artigos novos deverá ser 

acompanhada de justificação técnica 

Valorização dos pedidos de compra e sua aprovação atempada 



Segregação de funções (quem faz o pedido, quem avalia e autoriza 

são pessoas diferentes) 
Elaboração dos R4: Autorização da abertura do Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos 
procedimentos pré- procedimento por entidade não 4 2 4 contratos públicos 
contratuais - Escolha do competente : -
procedimento e RS: Inadequação do procedimento Garantir que na criação de novos produtos não sejam usadas 

elaboração do caderno de aquisição escolhido marcas ou denominações comerciais 

de encargos relativamente às normas legais; 

R6 : Fundamentação insuficiente do Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos 
recurso ao ajuste directo, quando funcionários, pelos coordenadores dos sectores 
baseado em critérios materiais; 

R7 : Não fixação, no caderno de Formação contínua dos intervenientes no processo 
encargos, das especificações 

técn icas, tendo em conta a 

natureza das prestações objeto do 
rnntr;~tn ;~ rPIPhr;~r, 

R8: Fixação de cláusulas técnicas 

com especificação de marcas ou 

denominações comerciais; 

R9: Fixação de especificações 

técnicas que determinam o 

afastamento de grande parte dos 

potencia is concorrentes, mediante 

a imposição de condições 

demasiado exigentes e/ou 
. . 

Elaboração dos RlO: Carácter subjetivo dos Segregação de funções nas várias etapas do processo de aquisição 
procedimentos pré- critérios de avaliação das ( quem faz o pedido de compra, quem desenvolve o processo, 
contratuais -Critérios de propostas, com factores não 4 3 4 quem avalia e quem autoriza adjudicação e despesa são pessoas 
adjudicação. quantificáveis nem comparáveis ou diferentes) 

inadequação à aquisição em 
rnnrrotn 

Rll: Publicitação deficiente ou Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos 
insuficiente dos critérios de contratos públicos 
adjudicação e dos factores que o 

densificam, quando exigíveis, antes 

de conhecidos os cand idatos. 
Fixação de critérios de adjudicação comparáveis e quantificáveis 

Elaboração dos R12: Receção de propostas fora do 
4 2 4 Certificação dos procedimentos pré-contratuais feita com base na 

procedimentos pré- prazo verificação efetuada pelas chefias dos sectores. 



Área de Gestão 

de Compras, 

Logística e 

Distribuição 

(AGCLD) 

contratuais- Receção de 

propostas e admissão de 

concorrentes. 

Audiência/Notificação. 

Elaboração dos 

procedimentos pré-

contratuais- Controlo 

Interno- Impedimentos 

Celebração do contrato 

R13: Admissão nos procedimentos 

de concorrentes com 

impedimentos 
R14: Não audição dos concorrentes 
sobre o relatório 

preliminar/decisão de adjudicação. 

RlS : Inexistência ou existência 

deficiente de um sistema de 

controlo interno, destinado a 

verificar e a certificar os 
nrnrPrlimPntn<: nrF>-rnntr~tJJ~ic: . 

R16: Existência de situações de 

impedimento na composição dos 

júris e comissões técnicas dos 

I procedimentos. 
R17: Existência de conflito de 

interesses sempre que a redação 

das minutas de contratos é 

confiada a gabinetes jurídicos 

externos; 

R18: Inexistência de 

correspondência entre as cláusulas 

cont ratuais e as estabelecidas nas 

peças do procedimento aquisitivo; 

R19: Existência de cláusulas 

contratuais que violam as 

disposições legais; 

R20: Existência de ambiguidades, 

lacunas e omissões no clausulado 

do contrato que possam implicar o 

agravamento dos custos 

contratuais ou o adiamento de 

prazos de execução; 

Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos 

contratos públicos 

Declaração ética anual sobre o conflito de interesses e 

impedimentos para os membros dos júris e comissões técnicas de 

procedimentos aquisitivos e declaração de interesses nos 

processos em que tal se verifique. 

Exigência, no caso da redação das minutas de contratos ser 

confiada a gabinetes especializados externos: a) Que declarem, 

por escrito que eles (ou as sociedades a que pertencem), não têm 

4 2 4 
quaisquer interesses ou relações profissionais com as 

adjudicatárias ou empresas do mesmo consórcio ou grupo 

económico e b) Que comprovem que a sua responsabilidade 

profissional está devidamente coberta por seguro profissional. 

-
Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos 

contratos públicos. 



R21: Não verificação das cláusulas 

contratuais que prevejam ou 

regulem os suprimentos dos erros e 

omissões; 

R22: Inexistência de licenças ou 

autorizações fundamentais para a 

execução do contrato por parte do 

fornecedor. 

Execução do contrato R23: Fundamentação insuficiente Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos 
ou incorreta para a "natureza funcionários, pelos coordenadores dos sectores 
imprevista" dos trabalhos a mais e 

para a circunstância desses 

t rabalhos não poderem ser técnica 

ou economicamente separáveis do 4 2 4 
objeto do contrato sem 

inconveniente grave para o dono da 

obra ou, embora separáveis, sejam 

estritamente necessários à 
conclusão da obra; 

R24: Fundamentação insuficiente Segregação de funções. 
ou incorreta para a "natureza 

imprevista" dos serviços a mais e 

para a circunstância desses serviços 

não poderem ser técnica ou 

economicamente separáveis do 

objeto do contrato sem 

inconveniente grave para a 

entidade adjudicante ou, embora 

separáveis, sejam estritamente 

necessários à conclusão do objeto 

cont ratual; 

R25: Inexistência de controlo Exigência da presença de dois funcionários na inspeção e/ou 
relat ivamente ao prazo de avaliação da quantidade e da qualidade dos bens adquiridos, 
execução do contrato de aquisição, sempre que possível. 
garantindo que não ultrapassa o 

limite legal máximo de 3 anos, 

salvo nas situações legalmente 

o revistas. 



R26: Não verificação da boa e 

atempada execução dos contratos 

por parte dos fornecedores. 

R27: Não acompanhamento e 

avaliação regular do desempenho 

do fornecedor, de acordo com os 

níveis de quantidade ou qualidade 

estabelecidos no contrato. 

R28: Inexistência de controlo dos 

custos do contrato 
R29 : Os trabalhos de suprimentos e 

omissões excederem os limites 

quantitativos estabelecidos na lei. 

R30: A inspecção e/ou avaliação da 

quantidade e da qualidade dos 

bens e serviços adquiridos, ser 

efetuada, sempre que possível 

apenas por um funcionário. 

lncumprimento dos Risco de quebra do dever de sigilo e Promoção do rigoroso cumprimento dos princípios e normas 
deveres e das de outros deveres funcionais e éticas inerentes às funções 
responsabilidades do valores, tais como a integridade, 

4 2 4 
conteúdo funcional responsabilidade e imparcialidade e 
Nota: fator de risco prosecução do interesse público 
identificado em 2009 -
com medidas de Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às 

melhoria implementadas funções 

naAGD Realização de auditorias internas e avaliação do risco relativo a 

mecanismos de acesso e acompanhamento restrito dos processos 
clínicos, nas suas diferentes fases 

Declaração ética assinada para novos elementos 

Implementação do plano de Integração em cada posto de 

trabalho, para novos elementos 
Desadequação de Inadequação do perfil técnico e Formação continua: partilha de conhecimentos, experiências e 
competências t écnicas, comportamental ao exercício de 1 2 2 informação técnica; acompanhamento personalizado pela chef ia 
inadequação do funções 



Área de Gestão profissional ao posto de Taxas moderadoras não cobradas Adequação do posto de trabalho ao perfil do trabalhador e 

de Doentes trabalho e defice de oportunamente; ausência de rotatividade de funções 

(AGD) conhecimento das identificação ou dados incompletos 

funções e do âmbito de que inviabilizem a identificação da 

aplicação da legislação entidade financeira responsável 

aprovada. Nota: fator para efeitos de facturação e risco 

de risco identificado em de desvio de dinheiros e valores 

anos anteriores com por cobranças não registadas sem 

medidas de melhoria emissão de recibo. 

implementadas na AGD e 

em qeu o risco está 

controlado. 

Monitorização dos valores cobrados diariamente 

Monitorização dos erros e responsabilização dos profissionais pela 

correcção atempada; adopção de critérios de avaliação do 

desempenho profissional que inclua a prevenção destas falhas e 
erros 

Área de Exercício ético e Risco de violação de deveres Declaração, assinada pelos AT, de leitura dos Direitos e Deveres 
Medicina profissional das funções funcionais e valores como a previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ( Lei nQ 

independência, integridade, 4 3 4 35/2014 de 20 de Junho) ou na Lei Geral do Trabalho (Lei nQ 7-
transparência, responsabilidade e 2009 de 12 de Fevereiro, com as devidas atualizações) 
imparcialidade 

Formação em serviço sobre "Direitos e Deveres dos- Assistentes 
Técnicos" 

Garantia do cumprimento do plano de integração por parte dos 

novos elementos, existente 

Garantia do controlo dos acessos aos dados clínicos, pela 

existência de passwords e filtros informáticos de acesso 
Prestação de Divulgação de informação que, nos Declaração, assinada pelos AT, de leitura dos Direitos e Deveres 
informações termos legais, não deva ser previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ( Lei nQ 

prestada, porque respeita a dados 4 3 4 35/2014 de 20 de Junho) ou na Lei Geral do Trabalho (Lei nQ 7-
pessoais) 2009 de 12 de Fevereiro, com as devidas atualizações) 

Formação em serviço sobre "Direitos e Deveres dos Assistentes 

Técnicos" 

Garantia do cumprimento do plano de integração por parte dos 

novos elementos. 
Garantia do controlo dos acessos aos dados clínicos, pela 

existência de passwords e filtros informáticos de acesso. 



Proceder ao registo de Erros nos registos: IIIDec\"ação, assloada pelos AT, de tomada de conhecimento dos 
dados, no SI Sonho, Informação insuficiente ou errada; 

4 4 
seguintes procedimentos de qualidade aprovados no CHLC: ADD 

relativos a: 103,104,106,107,109,113, AIT 101,103 e SIS 108,113 e 116 
a) Identificação do 

doente Formação sobre identificação dos doentes, apuramento de EFR, 
b) Apuramento de EFR c) transferências, altas, óbitos de doentes; 

ransferência Verificação de todos os registos das EFR que impliquem a 
alta/óbitos de doentes responsabilidade de um terceiro, através do questionário de 

apuramento de EFR; 
Verificação dos dados de registo através de mapa do SONHO; 

Verificação do mapa do SONHO, referente ao movimento de taxas 

moderadoras (cobrados, em débito e isentos), para atualização 

dos registos de isenções, em falta no ato de admissão; 

rantia do cumprimento do plano de integração por parte dos 

novos elementos. 
Cobrança de valores (de Entrega de valores não Formação em serviço sobre esta matéria aos AT da Área que 

moderadoras e coincidentes recebem va lores; 
independentes) com o somatório dos recibos; com Existência de um porcedimento de receção e depósito dos 

os valores efetivamente cobrados montantes recebidos pelos utentes, caracterizado pela correta 
4 2 4 

identi f icação de cada funcionário por quem passam os montantes 

e pela contagem do numerário recebido, na presença do 

nário que o recebeu, por outro funcionário afeto a essa 

contagem. 

Garantia do cumprimento do plano de integração por parte dos 
novos elementos 

Emissão de recibos Não emissão ou anulação 
3 2 3 

Aprovação prévia, pelo administrador da Área de todos os recibos 
indevida de recibos, que tenham que ser anulados 

- - - -
de modo a eliminar a receita ou o Formação em serviço sobre esta matéria aos AT da Área que 
recebimento do dinheiro, ficando o recebem valores 
funcionário com o montante Garant ia do cumprimento do plano de integração por parte dos 

in>l'Ph irln · novos elementos. 
a informação Risco de quebra do dever de sigilo e 

confidencial (informação de outros deveres funcionais e 

I I I !Técnicos e Especialistas de Informática". 
ica I dados pessoais valores, tais como: integridade, 4 1 3 

de funcionários e responsabilidade e imparcialidade e 
utentes), por défice ou prossecução do interesse público. 

falhas de mecanismos de Como aspetos mais relevantes, Divulgação do procedimento "Funções e responsabilidades dos 
controlo. associados a este risco, assinalam- Técnicos e Especialistas de Informática" (in "Manual de 

se: acolhimento da AGSTI"). 
1) Cedência, a entidades alheias ao Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às 
CHLC, de dados conf idenciais f, •nções. 



Utilização, em proveito relevantes, relativos a utentes ou Declaração, de teor ético, assinada por todos os elementos da 
próprio, da influência co-funcionários (bases de dados de AGSTI, quando da sua integração. 
conferida pela divulgação comercial) 

participação como 2) Divulgação de informação clínica 

decisor, em processos de ou de cariz pessoal, relativa a 

AGSTI aquisição de bens e utentes e co-funcionários. 

serviços, por défice ou 

falhas de mecanismos de 

controlo. 

Risco de quebra do dever de sigilo e 

de outros deveres funcionais e 

valores, tais como: integridade, 

responsabilidade e imparcialidade e 

prossecução do interesse público. 

Como aspeto mais relevante, 

associado a este risco, assinala-se a 

capacidade de beneficiar 

determinadas empresas, enquanto 

concorrentes à adjudicação de 

processos de aquisição de bens e 

serviços. 

Assegurar a prestação de Deficiente cumprimento no Acompanhamento e monitorização da execução das tarefas; 
serviços nos termos previsto do Caderno de Encargos, 2 2 2 

definidos nas Cláusulas pela diminuição do nº. de horas de 
Adoção de procedimentos uniformes; Técnicas Especiais, higienização, deficiente distribuição 

designadamente o de consumíveis e falta de formação 
respeito dos horários, nº específica para a higiene hospitalar. Implementação de inquéritos de avaliação; 
de trabalhadores, 

procedimentos e 
Correta identificação do objeto do contrato. produtos a utilizar 

Assegurar a prestação de Não cumprimento do horário de 
2 2 2 

Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de 
serviços nos termos recolha interna prestação. 
definidos nas Cláusulas Não cumprimento do horário de 

Técnicas Especiais, recolha para tratamento 

designadamente Deficiente higienização dos 

assegurando a recolha, contentares e insuficiência do nº. 

armazenamento, de contentares 

transporte, tratamento, Cumprimento da legislação 

valorização e eliminação nacional e comunitária em matéria 

de resíduos de recolha, tratamento e destino 
I finr~l rlo~ n><:Írl11n< 



Assegurar a prestação de Não cumprimento do horário de Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de 
serviços nos termos recolha interna 2 2 2 prestação 
definidos nas Cláusulas 

Técnicas Especiais, 
Não cumprimento do horário de designadamente 

assegurando o distribuição interna 

tratamento de roupa 

Hospitalar, incluindo Deficiente tratamento de roupa 

fardamento, com recolha hospitalar, nomeadamente quanto 

e distribuição por níveis ao controlo microbiológico e higio-

sanitário da roupa hospitalar 

AGH infetada. 
Assegurar a prestação de Não cumprimento do tipo de dietas Correta identificação do objeto do contrato; 
serviços nos termos e respetiva capitação; 2 3 3 
definidos nas Cláusulas - - - --
Técnicas Especiais, Não cumprimento do horário de Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de 

designadamente distribuição de refeições; prestação; 

assegurando o Defici ente controlo higio-sanitário Definição de procedimentos de conferência de faturas e 

fornecimento da sobre produtos, refeições, consequente aplicação de cláusulas de penalização; 

alimentação a doentes e equipamentos, instalações e 

pessoal. pessoal 

Aplicação de questionários de satisfação a doentes e profissionais. 

Assegurar a prestação de Não cumprimento do horário de Correta identificação do objeto do contrato . 
serviços nos termos transporte de doentes. 

definidos nas Cláusulas 

Técnicas Especiais, 2 2 2 

designadamente 

assegurando o transporte 
I 

de doentes, para Não cumprimento da tipologia de Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de 
realização de exames e ambulância solicitada prest ação 
tratamento, bem como 

de transferências e altas 

hospitalares 

Assegurar a prestação de Não cumprimento das cláusulas Correta identificação do objeto do contrato . 
serviços nos termos especificas designadamente: 
definidos nas Cláusulas * horas definidas para cada tipo de 2 2 2 

Técnicas Especiais, reparação * períodos de .. - . . 



deSignadamente para11saçao das VIaturas Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de 
assegurando a reparação 

da frota automóvel do 

aguardando reparação prestação 

CHLC 

lncumprimento dos Quebra do dever de sigilo e de 
4 1 3 

Controlo do cumprimento do procedimento "Funções e 

deveres e outros deveres funcionais e valores, -- - responsabilidades dos AT" 

responsabilidades do tais como a integridade, Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às 

conteúdo funcional, responsabilidade e imparcialidade e funções 

devido à ausência de prossecução do interesse público Rigoroso controlo no acesso à informação dos vencimentos e 

mecanismos de descontos dos funcionários da instituição, elaborando para o 

segurança Declaração ética anual assinada pelos profissionais 
Implementação do plano de Integração em cada posto de trabalho 

Falha nas medidas de O NIB não corresponder ao 
4 1 3 

Introdução de palavras-chave no módulo da aplicação de 

controlo da fornecedor ou entidade correto, Contabilidade -Gestão de Tabelas- Fornecedores e Factorings. 
-

movimentação e podendo o "valor" da transferência Controlo da execução desta tarefa unicamente pelos profissionais 
alteração da Gestão de bancária cair noutra entidade. incumbidos da tarefa. 
Tabelas de Fornecedores, Elaboração de procedimento multissetorial para alteração das 
na aplicação de palavras-chave de 2 em 2 meses. 
Contabilidade "SISCONT". "Rastreamento" das alterações que são feitas às tabelas e aos 

movimentos. 
! 

Existência de falhas nos Desvio de dinheiros e valores; 4 1 3 Segregação de funções 

mecanismos de controlo Aplicação indevida dos Responsabi lização das funções inerentes a cada profissional 
dos registos informáticos procedimentos. através do acompanhamento e supervisão das mesmas 

AGFC na área de Contabilidade Conferências mensais e anuais da informação produzida 
e Tesouraria 

Acompanhamento e supervisão das funções 

Défice de informação Informação deficiente; 3 1 2 Segregação de funções e responsabilização das mesmas 

prestada ao Conselho de Inadequada tomada de decisões e Revisão de procedimentos sectoriais e multisectoriais 
Administração e aos informações deficientes aos órgãos Controlo de prazos de prestação da informação 
Orgãos da Tutela, por da Tutela. Acompanhamento e supervisão 
fragilidade nos 

mecanismos de controlo. 

Ausência de mecanismos Risco de faturação a EFR incorreta; 
4 3 4 

Elaboração de procedimentos multisectoriais referentes aos 

de segurança na Perda de receita. fatores de risco. 

aplicação informática Comunicação da AGFC à AGSTI para delimitação dos acessos às 

"SONHO": Alteração da diversas tarefas. 

Entidade Financeira Segregação e responsabilização de funções. 

Responsável {EFR); Acompanhamento e supervisão das funções. 



Isenção de taxas 

moderadoras; Anulação 

de recibos; Alteração da 

causa do episódio. 

lncumprimento quanto à !Irregularidades na situação de 

necessidade de 

renovação anual da 

autorização de 

acumulação de funções e 

ausência de informação 

atempada por parte do 

colaborador quanto às 

vicissitudes modificativas 

ocorridas no período 

autorizado. 

Inexistência de alertas 

automáticos 

Gravação incorreta de 

datas no RHV 

Cálculo do subsídio 

familiar 

acumulação 

Situações de acumulação que se 

perpetuam no tempo e não são 

objeto de renovação anual 

Erro na gravação 

I Inadequado posicionamento de 

escalão 

Registos de Admissão de I Erro de registos de datas de 

Pessoal admissão e calculo incorreto de 

retractivos 

Cálculo de escalão ou I Erros de cálculo dos retroat ivos 
posição remuneratória 

3 
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2 2 3 

I 3 I 3 I 4 

Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às 

funções. 

Propor a elaboração de software informático que ultrapasse os 

riscos assinalados. 
A gravação será verificada por outro colaborador numa perspetiva 

de dupla verificação. 

Propor a elaboração de software informático que ultrapasse os 

riscos assinalados. 

A gravação será verificada por outro colaborador numa perspetiva 

de dupla verificação . 

Propor a elaboração de software informático que ultrapasse os 

riscos assinalados. 

A gravação será verificada por outro colaborador numa perspetiva 

de dupla verificação. I Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, 

elaboração de scripts de validação do processamento de 

vencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

foca dos 

LJ LJ Melhodõ do> pmcedlmeotos lotemos elõbocodos o o õOO de 2013, 
3 elaboração de scripts de validação do processament o de 

vencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

foca dos 

I 3 I 3 I 4 
I Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, 

elaboração de scripts de validação do processamento de 

vencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

foca dos 



Processamento de I Erros no _cá,lc_u lo e reg isto das horas I 
salários extraordmanas 

Processamento de I Erros de cálculo e registo 
Encargos com SIGIC 

Cálculo de Ajudas de I Erros de cálculo e reg isto 
Custo 

Abono de Suplementos I Erros de reg isto 
variáveis 

Reg isto no site da ADSE 1 Erros de codificação e reg isto 

de despesas de Saúde 

comparticipadas pela 

mesma 

Competências Técnicas: Inadequado arquivo de 

I 

I 

I 

3 I 3 

3 I 3 

3 I 3 

4 I 3 

3 3 

I 4 
I Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, 

elaboração de scripts de validação do processamento de 

vencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

tocados 

I 4 
I Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, 
elaboração de scripts de validação do processamento de 

vencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

tocados 

I 4 
I Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, 

elaboração de scripts de validação do processamento de 

vencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

foca dos 

I 4 
I Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, 

elaboração de scripts de validação do processamento de 

vencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

foca dos 

4 
Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, 

elaboração de scripts de validação do processamento de 

t-~----lvencimentos 
Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens 

tocados 
- ---r'-

-'1 • 

Ausência de documentos; Destruição prematura -J 
4 4 

_. ~ ........... L 

Criação de condições físicas, nomeadamente locais de 

armazenagem adequados ao arquivo de documentos, 

Transferência de documentação para o Arquivo Geral do CHLC, 

EPE 

conhecimentos técnicos de documentos; Aplicação de 

dos colaboradores que Procedimentos: a não existência de 

compõe o Núcleo, na 

área de Arquivos 

procedimentos relativo ao 

manuseamento e arquivo dos 

documentos 

Sigilo e Confidencialidade I Divulgação de informação a 

terceiros ou ao próprio constante 

do processo individual 

4 2 3 

Tratamento dos documentos de acordo com o plano de 

classificação aprovado 

Elaboração de manual de procedimentos 

Tratamento dos documentos de acordo com a Portaria de seleção 

e eliminação de documentos 

Criação de condições físicas, nomeadamente locais de 

armazenagem adequados ao arquivo de documentos. 

Transferência de documentação para o Arquivo Geral do CHLC, 

EPE 

Tratamento dos documentos de acordo com o plano de 

classificação aprovado 

Elaboração de manual de procedimentos 

Tratamento dos documentos de acordo com a Portaria de seleção 

e eliminação de documentos 



Inadequada Conservação I Deterioração documentos, poeiras, 

dos Documentos 

Falha na aplicação 

informática de gestão 

documental 

mau acondicionamento 

Não existir importação dos 

documentos digitalizados para a 

aplicação DOCUMENTUM 

Manutenção incorreta de I Não manutenção dos contratos de 
prazos trabalho, mobilidades e licenças 

sem remuneração 

Introdução de dados 

incorretos ou 

insuficientes em base de 

dados própria 

Gravação incorreta de 

dados no RHV 

Falta de comunicação 

entre os vários 

Não cumprimento de prazos para 

solicitação de avaliações para 

efeitos de manutenção de 

contratos bem como de pedidos de 

mobilidade, licenças e 

procedimentos concursais 

Não cumprimento do nº 1 do art. 

345 do Código Trabalho 
Fornecimento de dados incorretos 

a todos os sectores, colocando em 

causa as suas atividades 

lncumprimento de prazos e 

regularização de situações 

J .. -
~ ~ . 4 
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Criação de condições físicas, nomeadamente locais de 

armazenagem adequados ao arquivo de documentos. 

Transferência de documentação para o Arquivo Geral do CHLC, 

EPE 

Tratamento dos documentos de acordo com o plano de 

classificação aprovado 

Elaboração de manual de procedimentos 

Tratamento dos documentos de acordo com a Portaria de seleção 

e eliminação de documentos --- ~-TI~ 
.:; . :: •: .. : ··~ 
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Criação de condições físicas, nomeadamente locais de 

armazenagem adequados ao arquivo de documentos. 

Transferência de documentação para o Arquivo Geral do CHLC, 

EPE 

4 

4 
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1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

Tratamento dos documentos de acordo com o plano de 

classificação aprovado 

Elaboração de manual de procedimentos 

Tratamento dos documentos de acordo com a Portaria de seleção 

e eliminação de documentos 

Criar procedimentos do núcleo e de circuitos internos que 

reduzam o risco de erro 

Controle de informação registada ou tratada no núcleo por outro 

colaborador do núcleo 

Criar procedimentos do núcleo e de circuitos internos que 

reduzam o risco de erro 

Controle de informação registada ou tratada no núcleo por outro 

colega do núcleo 
Criar procedimentos do núcleo e de circuitos internos que 

1------_1 reduzam o risco de erro 
Controle de informação registada ou tratada no núcleo por outro 

colega do núcleo 

4 

Criar procedimentos do núcleo e de circuitos internos que 

-----.--1------• reduzam o risco de erro 
2 4 
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interlocutores dos 

procedimentos 

concursais, prestações de 

serviços, mobilidades, 

licenças sem 

remuneração e contratos 

individuais de trabalho 

Monitorização dos 

objetivos de 

desempenho 

lncumprimento de monitorização e 

pagamento de incentivos 

Não validação intencional I Admissão de pessoal não 

de habilitações literárias qualificado 

/profissionais 

lncumprimento dos 

deveres e 

responsabilidades do 

conteúdo funcional 

Risco de não cumprimento dos 

princípios do interesse publico: 

igualdade, boa-fé, justiça e 

imparcialidade 

Avaria do equipamento I Risco de não introdução de 

informático informação das provas dos 

candidatos 

3 3 
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4 I 2 

4 I 2 

4 

Controle de informação registada ou tratada no núcleo por outro 

colega do núcleo 

f------1 

Criar procedimentos do núcleo e de circuitos internos que 

reduzam o risco de erro 

3 

I 4 

I 4 

Controle de informação registada ou tratada no núcleo por outro 

colega do núcleo 

Criar procedimentos do núcleo e de circuitos internos que 

reduzam o risco de erro 

Controle de informação registada ou tratada no núcleo por outro 

colega do núcleo 

I Elaboração do procedimento de recrutamento e seleção 
Divulgação do Procedimento 
Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às 
funções 

Declaração ética anual assinada pelos participantes das entrevistas 

Elaboração do procedimento de segurança e verificação 
Confirmação do registo dos dados dos candidatos 
Registo manual em folha de presença 
Redundância da base de dados e backups periódicos 
Duplicação da base de dados 

Elaboração de ficheiro informático que automatiza a correção 

Correção manual efetuada sempre por 2 pessoas 
Registo em papel dos outputs informáticos nos processos 
individuais 

I Elaboração do procedimento de recrutamento e seleção 
Divulgação do Procedimento 

Rigoroso cumpri.mento dos princípios e normas éticas inerentes às 
funções 

Declaração ética anual assinada pelos participantes das entrevistas 

Elaboração do procedimento de segurança e verificação 
Confirmação do registo dos dados dos candidatos 
Registo manual em folha de presença 

Redundância da base de dados e backups periódicos 
Duplicação da base de dados 



Elaboração de ficheiro informático que automatiza a correção 

Correção manual efetuada sempre por 2 pessoas 
Registo em papel dos outputs informáticos nos processos 
individuais 

lnutilização da base de Risco de não avaliação das provas 4 2 4 Elaboração do procedimento de recrutamento e seleção 
dados dos candidatos Divulgação do Procedimento 

Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às 
funções 

Declaração ética anual assinada pelos participantes das entrevistas 

Elaboração do procedimento de segurança e verificação 
Confirmação do registo dos dados dos candidatos 
Registo manual em folha de presença 
Redundância da base de dados e backups periódicos 
Duplicação da base de dados 

Elaboração de ficheiro informático que automatiza a correção 

Correção manual efetuada sempre por 2 pessoas 
Registo em papel dos outputs informáticos nos processos 
individuais 

Avaliação de testes de Risco de incorreta avaliação das 4 2 4 Elaboração do procedimento de recrutamento e seleção -candidatos. provas dos candidatos Divulgação do Procedimento 

Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às 
funções 

Declaração ética anual assinada pelos participantes das entrevistas 

Elaboração do procedimento de segurança e verificação 
Confirmação do registo dos dados dos candidatos 
Registo manual em folha de presença 
Redundância da base de dados e backups periódicos 
Duplicação da base de dados 
Elaboração de ficheiro informático que auto matiza a correção 

Correção manual efetuada sempre por 2 pessoas 
Registo em papel dos outputs informáticos nos processos 
individuais 

Registo de Ausências Erro I Omissão de Registo de Faltas Elaborar manual de Controlo Interno através do qual se crie 

3 3 4 
mecanismos de controlo com procedimentos associados em que o 

trabalho desenvolvido neste sector seja validado por outros 

colaboradores que não desenvolvam as atividades. 

Auditoria Aleatória que tenha em atenção os itens focados 



Horários I Erro da validação do tempo a(+) e 

) 

Erro na parametrização dos 

horários 
Registo errado de lnaplicabilidade de possíveis efeitos I 
avaliação final na da avaliação 
aplicação RHV/mapas de 

controlo 

Extravio de documentos 'Inexistência de documentos para 

de avaliação de concursos; inaplicabi lidade dos 
desempenho 

alização 

porânea/não 
lrnntr::ltllalização dos 

efeitos da avaliação; necessidade 

de reconstituição do processo 

através de produção de 2ª via da 

ficha de avaliação 

Não realização da 

avaliação/realização de avaliação 

pouco rigorosa acerca do 

desempenho do avaliado nesse 

ciclo avaliativo 

3 

3 

3 I 

4 

4 

3 4 

- - -
1 2 

4 I 4 

4 
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Elaborar manual de Controlo Interno através do qual se crie 

mecanismos de controlo com procedimentos associados em que o 

desenvolvido neste sector seja validado por outros 

colaboradores que não desenvolvam as atividades. 
uditoria Aleatória que tenha em atenção os itens focados 

ação dos registos efetuados por outro colaborador do núcleo 

Cumprir o circuito estabelecido para a documentação relacionada 

com a avaliação de desempenho e mecanismos de controlo 

Sensibi lização de avaliadores e avaliados para a importância da 

aplicação do processo avaliativo de forma rigorosa, através de 

envio de e-mails em datas "chave" e publicitação de circulares 

informativas. 
Sensibilização de avaliadores para a importância da monitorização 

do desempenho dos avaliados, através de envio de e-mails 

missas de val ida 

Validação dos registos efetuados por outro colaborador do núcleo 

Cumprir o circuito estabelecido para a documentação relacionada 

com a avaliação de desempenho e mecanismos de controlo 

Sensibilização de avaliadores e avaliados para a importância da 

aplicação do processo avaliativo de forma rigorosa, através de 

envio de e-mai!s em datas "chave" e publicitação de circulares 

informativas. 
Sensibilização de avaliadores para a importância da monitorização 

do desempenho dos avaliados, através de envio de e-mails 

sensivelmente a meio do ciclo avaliativo. 

Inserção de campo para datas de tomada de conhecimento na 
o PEOPLENET (com 

Cumprir o circuito estabelecido para a documentação relacionada 

com a avaliação de desempenho e mecanismos de controlo 

Sensibilização de avaliadores e avaliados para a importância da 

aplicação do processo avaliativo de forma rigorosa, através de 

envio de e-mails em datas "chave" e publicitação de circulares 
informativas. 



Não realização da Inexistência de evidências que 

monitorização do suportam a classificação atribuída; 

desempenho do avaliado event uais desajustes entre os 

durante o ciclo avaliativo critérios inicialmente 

Registo incorreto das 

datas de tomada de 

conhecimento durante as 

diferentes fases do 

processo avaliativo na 

ficha de avaliação 

contratualizados e o desempenho 

do avaliado 

Dificuldade na aferição do 

cumprimento dos prazos legais 

Exercício ético e I Risco de violação de deveres 
profissional das funções funcionais e valores como 

independencia integridade, 

transparência, responsabilidade e 

imparcialidade;Existência de 

conflitos de interesses que ponham 

em causa a transparência dos 

procedimentos; 

4 

4 

4 
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Sensibilização de avaliadores para a importância da monitorização 

do desempenho dos avaliados, através de envio de e-mails 

sensivelmente a meio do ciclo avaliativo. 

Inserção de campo para datas de tomada de conhecimento na 

aplicação PEOPLENET (com premissas de validação). 

Validação dos registos efetuados por outro colaborador do núcleo 

Cumprir o circuito estabelecido para a documentação relacionada 

com a avaliação de desempenho e mecanismos de controlo 

Sensibilização de avaliadores e avaliados para a importância da 

aplicação do processo avaliativo de forma rigorosa, através de 

envio de e-mails em datas "chave" e publicitação de circulares 
informativas. 
Sensibilização de avaliadores para a importância da monitorização 

do desempenho dos avaliados, através de envio de e-mails 

sensivelmente a meio do ciclo avaliativo. 

Inserção de campo para datas de tomada de conhecimento na 

aplicação PEOPLENET (com premissas de validação). 

Validação dos registos efetuados por outro colaborador do núcleo 

Cumprir o circuito estabelecido para a documentação relacionada 

com a avaliação de desempenho e mecanismos de controlo 

Sensibilização de avaliadores e avaliados para a importância da 

aplicação do processo avaliativo de forma rigorosa, através de 

envio de e-mails em datas "chave" e publicitação de circulares 
informativas. 
Sensibilização de avaliadores para a importância da monitorização 

do desempenho dos avaliados, através de envio de e-mails 

sensivelmente a meio do ciclo avaliativo. 

Inserção de campo para datas de tomada de conhecimento na 

remissas de validacãol. 
Segregação de funções; 



Existência de situações de conluio Cumprimento dos princípios éticos e normas éticas inerentes às 
entre os concorrentes e de funções desempenhadas; Obtenção de declarações de interesses 
eventual corrupção dos privados dos funcionários; 
funcionários: 
Existência de favoritismo; Identificação das necessidades de formação e implementação das 

respetivas ações; 
Não existência de uma avaliação a Avaliação a posteriori do nível de qualidade e do preço dos bens e 
posteriori do nível de qualidade e serviços adquiridos e das empreitadas realizadas aos diversos 
do preço dos bens e serviços fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros; 
adquiridos e das empreitadas 

realizadas aos diversos 

fornecedores/prestadores de 

serviços/empreiteiros; 

Não existência de uma avaliação a Publicitação dos documentos com os resultados das análises 
posteriori do nível de qualidade e levadas a efeito; 
do preço dos bens e serviços Implementação de procedimentos de análise da informação 
adquiridos e das empreitadas recolhida para identificar eventuais lacunas ou vulnerabilidades; 
realizadas aos diversos 

fornecedores/prestadores de Disponibil ização, através das novas tecnologias de informação, de 

serviços/empreiteiros; toda a informação de carácter administrativo, nos termos do 

estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. 

Planeamento e Inexistência, ou existência Implementação de sistema estruturado de avaliação das 
organização deficiente, de um sistema 

3 2 3 
necessidades; 

estruturado de avaliação das 

necessidades; 

Tratamento deficiente das Montagem de base de dados com informação relevante sobre 
estimativas de custos; aquisições anteriores; 
lndefinição das responsabilidades Aprovação de instruções/procedimentos escritos que regulem os 
de cada um dos intervenientes no procedimentos de planeamento, com todas as fases do concurso e 
processo, nas diversas fases; seus possíveis incidentes; 

Inexistência ou existência Definição prévia das responsabilidades de cada um dos 
deficiente de estudos adequados intervenientes, nos processos de aquisição de bens e serviços e 
para efeitos de elaboração dos nas empreitadas; 
projetos; Consagração de critérios internos que determinem e delimitem a 

realização e dimensão dos estudos necessários; 
Procedimentos pré- Inexistência ou existência Implementação de um sistema de controlo interno que garanta: 
contratuais deficiente de um sistema de 

controlo interno, destinado a 3 1 2 

verificar e a certificar os 
nrnrPrlimPntn~ nri>-rnntr;:1t11::1i~· 



Fundamentação insuficiente do Que no caso em que se adapte o ajuste directo com base em 
recurso ao ajuste direto, quando critérios materiais os mesmos são rigorosamente justificados 
baseado em critérios materiais; baseando-se em dados objetivos e devidamente documentados; 

Não fixação, no caderno de Que as especificações técnicas fixadas no caderno de encargos se 
encargos, das especificações adequam à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar; 
técnicas, tendo em conta a 

natureza das prestações objeto do 

contrato a celebrar; 

lncompletude das cláusulas Que os requisitos fixados não determinam o afastamento de 
I 

técn icas fixadas no caderno de grande parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição 
encargos, com especificação, de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas; 
nomeadamente, de marcas ou 

denominações comerciais; Que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos são 

claras, completas e não discriminatórias; 
Execução do contrato Não verificação ou verificação Implementação da segregação de funções; 

deficiente das cláusulas contratuais 

que prevejam ou regulem os Implementação de um sistema de controlo interno que garanta: 
suprimentos dos erros e omissões; 

Que o clausulado contratual é claro e rigoroso, não existindo 
Fundamentação insuficiente ou erros, ambiguidades, lacunas ou omissões que possam implicar, 
incorrecta para a "natureza 

4 2 4 designadamente, o agravamento dos custos contratuais ou o 
imprevista" dos trabalhos; adiamento dos prazos de execução; 

Fundamentação insuficiente ou Que prevejam e regulem com rigor as situações de eventual falta 
incorreta para a circunstância de licenças ou autorizações fundamentais para a execução do 
desses trabalhos não poderem ser contrato; 
técnica ou economicamente 

separáveis do objeto do contrato Que prevejam e regulem com o devido rigor o eventual 
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sem inconveniente grave para o 

dono da obra ou, embora 

separáveis, sejam estritamente 

necessários à conclusão da obra; 

Fundamentação insuficiente ou 

incorreta, no caso das aquisições de 

serviços, de que os "serviços a 

mais" resultam de uma 

"circunstância imprevista"; 

Fundamentação insuficiente ou 

incorrecta, no caso das aquisições 

de serviços, de que os "serviços a 

mais" não podem ser técnica ou 

economicamente separáveis do 

objecto do contrato sem 

inconvenientes graves para a 

entidade adjudicante, ou ainda que 

sejam separáveis são necessários à 
conclusão do objecto contratual; 

Não verificação da boa e atempada 

execução dos contratos por parte 

dos fornecedores/prestadores; 

Não acompanhamento e avaliação 

regulares do desempenho do 

contratante, de acordo com os 

níveis de quantidade ou qualidade 

estabelecidos no contrato; 

Inexistência de um controlo 

rigoroso dos custos do contrato 

tendo por pressuposto os valores 

orçamentados; 

Inexistência ou programação 

deficiente da calendarização dos 

trabalhos; 

ln<=>llkti>nri::~ rl<=> ::lrl\/<=>:-ti>nri::~~ lnun 

suprimento de erros e omissões; 

Nas e:mpreitadas, no caso da existência de "trabalhos a mais": 

Verif;cação da circunstância de que tais trabalhos respeitam a 

"obras novas" e foram observados os pressupostos legalmente 

previstos para a sua existência, designadamente a "natureza 

imprevista"; 

Que esses trabalhos não podem ser técnica ou economicamente 

separáveis do objecto do contrato sem inconveniente grave para o 

dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 

nece;sários à conclusão da obra; Exigência de comprovação da 

circunstância, juntando a respectiva documentação; 

No caso das aquisições de serviços, e caso existam "serviços a 

mais": 

Verif:cação da condição dos serviços a mais ser justificada pela 

ocorrência de uma "circunstância imprevista"; 

Que esses "serviços a mais" não podem ser técnica ou 

economicamente separáveis do objecto do contrato sem 

inconvenientes graves para a entidade adjudicante, ou ainda que 

sEjam separáveis são necessários à conclusão do objecto 

contratual; 

Exigência de comprovação da circunstância, juntando a respectiva 

documentação. 

Verificação da garantia, no caso das empreitadas, de que a 

execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões não 

excede os limites quantitativos estabelecidos na lei; 

Implementação de normas internas que garantam a boa e 

at•:mpada execução dos contratos por parte dos 

fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros, mediante: 

Fiscé,lizaç.3o regular do desempenho do contratante, de acordo 

com os níveis de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos 

contratos e documentos anexos. 

rnntrnln riunrn~n rln~ r11~tn~ rln rnntr:=~tn U::lr::lntinrJn :::1 ~11:::1 
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que são detectadas situações 

irregulares ou derrapagens nos 

custos e nos prazos; 

Inexistência de inspecção ou de 

acto que certifique as quantidades 

e a qualidade dos bens e serviços, 

antes da emissão da ordem de 

pagamento; 

Inexistência de medição dos 

trabalhos e de vistoria da obra; 

lnspecção e/ou avaliação da 

quantidade e da qualidade dos 

bens e serviços adquiridos 

efectuada somente por um 

funcionário. 

Não verificação ou verificação 

deficiente das cláusulas contratuais 

que prevejam ou regulem os 

suprimentos dos erros e omissões; 

Fundamentação insuficiente ou 

incorrecta para a "natureza 

imprevista" dos trabalhos; 

Fundamentação insuficiente ou 

incorrecta para a circunstância 

desses trabalhos não poderem ser 

técnica ou economicamente 

separáveis do objecto do contrato 

sem inconveniente grave para o 

dono da obra ou, embora 

separáveis, sejam estritamente 

necessários à conclusão da obra; 

Fundamentação insuficiente ou 

incorrecta, no caso das aquisições 

de serviços, de que os "serviços a 

mais" resultam de uma 

.......... . .... "" ..... ' '0 ........................................................... .......... . ............. , 0 .................................. ... 

concordância com os valores orçamentados; 

Calendarização sistemática; 

Envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador 

de: serviços/empreiteiro, logo que se detectem situações 

irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais. 

Actos prévios de inspecção e certificação da quantidade e da 

qualidade dos bens e serviços adquiridos, assim como a medição 

dos t rabalhos e a vistoria da obra, relativamente à emissão da 

ordem de pagamento; 

Exig ·~ncia da presença de dois funcionários na inspecção e/ou 

av< li ação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços 

adquiridos; 



··c1rcunstanc1a Imprevista··; 

Fundamentação insuficiente ou 

incorrecta, no caso das aquisições 

de serviços, de que os "serviços a 

mais" não podem ser técnica ou 

economicamente separáveis do 

objecto do contrato sem 

inconvenientes graves para a 

entidade adjudicante, ou ainda que 

sejam separáveis são necessários à 
conclusão do objecto contratual; 

Não verificação da boa e atempada 

execução dos contratos por parte 

dos fornecedores/prestadores; 

Não acompanhamento e avaliação 

regulares do desempenho do 

contratante, de acordo com os 

níveis de quantidade ou qualidade 

estabelecidos no contrato; 

Inexistência de um controlo 

rigoroso dos custos do contrato 

tendo por pressuposto os valores 

orçamentados; 

Inexistência ou programação 

defir.iente da calendarização dos 

trabalhos; 

Inexistência de advertências logo 

que são detectadas situações 

irregulares ou derrapagens nos 

custos e nos prazos; 

Inexistência de inspecção ou de 

acto que certifique as quantidades 

e a qualidade dos bens e serviços, 

antes da emissão da ordem de 

pagamento; 



Inexistência de medição dos 

trabalhos e de vistoria da obra; 

lnspecção e/ou avaliação da 

quantidade e da qualidade dos 

bens e serviços adquiridos 

efectuada somente por um 

funcionário. 



Escala de Risco: Graduação do Risco 

Gravidade da Consequência (GC) Insignificante Ligeira I Moderada I 

Probabilidade da Ocorrência (PO) Muito Raro Raro Pouco Provável I 

Graduação do Risco (GR) Risco Baixo 
Risco 

X 
Moderado 

X I la3 4a6 
Nível de Risco nas Fichas de avalia 

Severa 

Provável 

Risco Alto 

8 a 12 
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