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1. ENQUADRAMENTO DO PLANO
O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º

Tendo em atenção as considerações antecedentes, consciente

54/2008, de 4 de Setembro, é uma entidade administrativa inde-

de que a corrupção e as infrações conexas são um sério obstácu-

pendente, que funciona junto do Tribunal de Contas e desenvolve

lo ao normal funcionamento das instituições, prejudicando a se-

uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da

riedade das relações entre as Instituições e os cidadãos, e, obs-

corrupção e infrações conexas.

tando ao desejável desenvolvimento das economias e ao normal
funcionamento dos mercados, o Centro Hospitalar Universitário

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou as Recomendações

de São João, E.P.E. apresenta o seu PLANO DE PREVENÇÃO DE

nº1/2009 de 1 de Julho e nº 1/2010 de 7 de Abril relativa a “Pla-

RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E IN-

nos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”, que

FRAÇÕES CONEXAS, de acordo com a seguinte estrutura:

incidem sobre a necessidade de “os dirigentes máximos de entidades gestoras de dinheiros, valores e patrimónios públicos,
suas destinatárias, adotarem e divulgarem planos de gestão
de riscos e infrações conexas”, assim como sobre a pertinência
de procederem à sua publicitação nomeadamente no respetivo
sítio da Internet.
Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que

a) Caracterização da Entidade e o respetivo Organograma;
b) Identificação das áreas e atividades, dos riscos de corrupção
e infrações conexas, da qualificação da frequência dos riscos,
das medidas e dos responsáveis;
c) Controlo e monitorização do Plano.

aprova os Estatutos dos Hospitais EPE, no seu Artigo 19º do Anexo II estabelece que o plano de gestão de riscos de corrupção e

Neste âmbito, e considerando a aprovação do Plano de Gestão

infrações conexas e os respetivos relatórios anuais de execução

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, na sua versão de

são aprovados e submetidos pelo conselho de administração ao

2015, propõe-se agora a sua revisão, para que o Plano seja alarga-

Conselho de Prevenção da Corrupção e aos membros do Gover-

do a novas Áreas/Serviços.

no responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde.
Tendo em conta as indicações fornecidas em normas internacioTais planos devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos:

nalmente aceites sobre gestão do risco, nomeadamente o “Enterprise Risk Management – anintegrated Framework” (2004),

a) Identificação, relativamente a cada área ou departamento,

do COSO, opta-se, deste modo, por estabelecer um plano mais

dos riscos de corrupção e infrações conexas;

amplo, em contraponto com o “mínimo” recomendado pelo Con-

b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que previnam a sua ocorrência (por exemplo,
mecanismos de controlo interno, segregação de funções, definição prévia de critérios gerais e abstratos, designadamente na
concessão de benefícios públicos e no recurso a especialistas
externos, nomeação de júris diferenciados para cada concurso,
programação de ações de formação adequada, etc.);
c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos
na gestão do plano, sob a direção do órgão dirigente máximo do
organismo;
d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano.

selho de Prevenção da Corrupção, abrangendo os riscos de gestão mais relevantes, onde naturalmente se incluem, com papel
relevante, os de corrupção e infrações conexas.
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2. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ORGANOGRAMA
E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
ESTRUTURA

MISSÃO E VISÃO

O Centro Hospitalar Universitário de São João, abreviadamente

O CHUSJ tem como missão prestar os melhores cuidados de

designado por CHUSJ, é uma pessoa coletiva de direito público

saúde, com elevados níveis de competência, qualidade e rigor,

com a natureza de entidade empresarial dotada de autonomia

fomentando a formação pré e pós-graduada e a investigação,

administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do regime

respeitando sempre o princípio da humanização e promovendo o

jurídico do sector público empresarial tendo sido criado pelo

orgulho e sentido de pertença de todos os profissionais.

Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março. O CHUSJ está inscrito

A visão do CHUSJ é ser um exemplo na prestação de cuidados

na Conservatória do Registo Comercial do Porto com o número

de saúde a nível nacional e internacional, com uma perspetiva de

individual de pessoa coletiva 509821197 e tem a sua sede na Ala-

crescimento sustentável, comprometimento, sentido de mudan-

meda Professor Hernâni Monteiro, código postal 4200-319, na

ça e diferenciação, ambicionando a criação de valor para todos

cidade do Porto.

os seus públicos, reforçando o estatuto de referência no setor da
saúde.

O CHUSJ é constituído por duas unidades hospitalares:
•

O Polo do Porto (Hospital de São João);

•

O Polo de Valongo (Hospital Nossa Senhora da Conceição
de Valongo).

RECURSOS HUMANOS
No final de dezembro do ano de 2017, o CHUSJ contava com 5.672
profissionais com vínculo à instituição, que se distribuíam pelos

Em conformidade com o estipulado nos Estatutos, são órgãos

seguintes grupos profissionais.

do CHUSJ:
Distribuição dos profissionais por grupo

a) O Conselho de Administração;
b) O Conselho Fiscal;
c) O Conselho Consultivo.

Pessoal de Enfermagem 38%
Pessoal Médico 16%
TDT’s 6%
Assistente Operacional 20%
Assistente Técnico 7%
Pessoal em Formação
Pré Carreira 9%
Outros 4%

Em Fevereiro de 2018, foi homologado pela Senhora Secretária
de Estado o novo Regulamento Interno do novo Centro Hospitalar, cuja revisão obedeceu aos seguintes pressupostos fundamentais:
•

desconcentrada como estratégia para maximizar a partilha
de recursos e a criação de sinergias para atingir os mais elevados níveis de eficiência;
•

Fonte: RHV-SAG

A consolidação e o reforço do modelo de gestão intermédia

O reforço do processo de contratualização interna como
instrumento para garantir a melhor aplicação dos recursos
financeiros disponíveis tendo em vista o equilíbrio económico e a sustentabilidade do Centro Hospitalar Universitário
de São João.

Na categoria – Outros – estão incluídos os seguintes grupos profissionais: Pessoal de Informática; Pessoal Dirigente; Pessoal
Docente; Pessoal Técnico Superior de Saúde; Técnico Superior;
entre outros.
No que diz respeito ao vínculo à instituição associado aos profissionais do CHUSJ, os profissionais com CIT – Contrato Individual
de Trabalho ultrapassaram os 48%, sendo desta forma o vínculo
predominante, seguido, do CTFP – Contrato de Trabalho em Funções Públicas, representando, 42,05%.
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Distribuição dos profissionais por vínculo

48,11%

42,05%

Habilitações Académicas

9,84%

Doutoramento

0,4%
11,7%

Mestrado

51,3%

Licenciatura
Bacharelato

10,4%

10 a 12 Anos Escolaridade

11,7%
14,3%

4 a 9 Anos Escolaridade
< 4 Anos Escolaridade
CIT - Contrato
Individual
de Trabalho

CTFP - Contrato Outros
de Trabalho em
Funções Públicas

Fonte: RHV-SAG

Fonte: RHV-SAG

As tipologias de contratos incluídas na categoria “Outros” são as
seguintes: Cedência de Interesse Público; Cedência Ocasional;
Comissão de Serviço Privada; Contrato Trab. Funções Públicas a
Termo Resolutivo; Mobilidade Interna - Artº 22-A do SNS.
Os profissionais do CHUSJ são maioritariamente do género feminino (73%) e a faixa etária com maior peso no total é a que se
situa entre os 30 e 40 anos (35%), conforme se pode constatar
no gráfico seguinte.
Profissionais por faixa etária e género
70 - 74

Intervalo etário

60 - 64
50 - 54
40 - 44
30 - 34
20 -24
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200
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N.º de Profissionais
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Fonte: RHV-SAG

Quanto às habilitações académicas da população profissional do
CHUSJ, podemos verificar no gráfico seguinte que, mais de metade são licenciados (51%).

0,2%
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3. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ATIVIDADES, DOS RISCOS
DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, DA QUALIFICAÇÃO DA
FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS
O presente Plano toma como referência para a definição do risco, o guião do Conselho de Prevenção e Corrupção (CPC) o qual

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
MATRIZ DE RISCO

estabelece que os riscos devem ser classificados segundo uma

Elevada

Moderada

Baixa

Elevado

Elevado

Elevado

Moderado

Moderado

Elevado

Moderado

Baixa

Baixa

Moderado

Baixa

Baixa

escala de risco (elevado, moderado e baixo) em função de duas
variáveis:
•

Probabilidade de ocorrência das situações que comportam

IMPACTO
PREVISÍVEL

o risco;
•

Gravidade das consequências das infrações que pode suscitar (impacto previsível).

Neste sentido, estabelecem-se as seguintes classificações:
Assim, neste terceiro capítulo efetuamos uma análise das várias
A - Probabilidade de Ocorrência:

áreas consideradas como as mais suscetíveis de gerarem riscos,
procurando a sua identificação, bem como de eventos suscetí-

•
•

•

Elevada: o risco decorre de um processo corrente e frequen-

veis de corrupção e/ou infrações conexas, avaliando, simulta-

te da organização.

neamente, o grau de risco e concluindo com a transcrição das

Moderada: o risco está associado a um processo esporádico

medidas preventivas que proporcionem o seu controlo efetivo,

da organização que se admite que venha a ocorrer ao longo

tendo simultaneamente em consideração as recomendações

do ano.

do Conselho de Prevenção da Corrupção que preveem o alarga-

Baixa: o risco decorre de um processo que apenas ocorrerá

mento do Plano aos cargos de direção de topo, (Recomendação

em circunstâncias excecionais.

de 3/2015 do CPC) e do enfoque na área da Contratação Publica
(Recomendação de 1/2015 do CPC).

B - Impacto Previsível:
•

•

•

•

Conselho de Administração /Pessoal Dirigente

Elevado: quando da situação de risco identificada podem

•

Serviço de Aprovisionamento.

decorrer prejuízos financeiros significativos para o Estado

•

Serviço de Gestão de Recursos Humanos.

e a violação grave dos princípios associados ao interesse

•

Serviços Financeiros.

público, lesando a credibilidade do organismo e do próprio

•

Cobrança de taxas moderadoras/Atribuição Isenções.

Estado.

•

Serviços Hoteleiros

Moderado: a situação de risco pode comportar prejuízos fi-

•

Serviços Farmacêuticos

nanceiros para o Estado e perturbar o normal funcionamen-

•

Serviço de Controlo de Gestão

to do organismo.

•

Serviço de Instalações e Equipamentos

Baixo: a situação de risco em causa não tem potencial para

•

Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comu-

provocar prejuízos financeiros ao Estado, não sendo as infrações suscetíveis de praticas causadoras de danos relevantes na imagem e operacionalidade da instituição.
Da conjugação das duas variáveis é possível estabelecer uma
matriz com três níveis de risco:

nicação
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3.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO / PESSOAL DIRIGENTE

• MISSÃO
Nos dias de hoje exige-se cada vez mais que os Dirigentes de
Topo procurem a realização dos interesses públicos, tomando
as decisões mais adequadas e eficientes para a realização harmoniosa dos interesses envolvidos, mas que o façam de forma
clara e transparente, permitindo que tais decisões possam ser
sindicáveis pelos cidadãos.
A transparência na gestão pública é umas das principais diretrizes para a construção de um ambiente de integridade. Trata-se
de um importante mecanismo de prevenção da corrupção e de
fortalecimento da cidadania.
Assim, todos os dirigentes e chefias, independentemente do respetivo grau, de modo consciente e constante, devem:
•

Adotar uma conduta incensurável e uma postura irrepreensível;

•

Agir com isenção, zelo e em conformidade com a Lei;

•

Atuar no respeito das regras deontológicas, pautando-se
pela observância de valores da boa administração e honestidade no desempenho das suas funções;

•

Agir de modo a reforçar a confiança dos cidadãos no que diz
respeito à integridade, transparência, ética, imparcialidade
e eficácia do poder público.

•

Assumir o compromisso da divulgação da Política de Prevenção da Corrupção e implementação do respetivo Plano.
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• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO
Riscos Identificados

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Abuso de autoridade delegada.

Baixo

Moderado

Baixo

Utilização de recursos públicos no exercício da
atividade privada.

Baixo

Moderado

Baixo

Exercício de atividades não autorizadas.

Baixo

Moderado

Baixo

Exercício da atividade privada durante o horário de
trabalho.

Baixo

Moderado

Baixo

Comprometimento da isenção e a imparcialidade
exigidas no exercício de funções públicas.

Baixo

Moderado

Baixo

Não declaração de conflitos de interesse.

Baixo

Moderado

Baixo

Tratamento privilegiado de familiar, amigo,
concorrente, fornecedor ou alguém interessado na
decisão.

Baixo

Moderado

Baixo

Medidas Preventivas
a) Publicação das delegações de
competências/pelouros atribuídos
no Relatório de Governo Societário;
b) Existência de politica de sanções em
caso de violação dos normativos legais,
nomeadamente no Estatuto do Gestor
Público
a) Obrigatoriedade de apresentação
de um pedido de autorização de
acumulação de funções nos termos
definidos no artigo 29º da Lei nº 12
A/2008, de 27 de Fevereiro assim
como no Estatuto do Gestor Público
b) Existência de politica de sanções em
caso de violação dos normativos legais.
c) Registo de Assiduidade biométrico
transversal a todos os grupos
profissionais
a) Existência de Declaração escrita dos
membros do CA em como não existem
quaisquer relações susceptíveis de
gerar conflitos de interesses com
fornecedores, clientes, instituições
financeiras ou quaisquer outros
parceiros de negócios, nos termos do
artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013.
b) Existência de Declaração escrita dos
membros do CA em como não intervêm
nas decisões que envolvam os seus
próprios interesses, designadamente na
aprovação de despesas por si realizadas,
conforme determinado no artigo 51.º do
Decreto-Lei n.º 133/2013 ou em outra
legislação aplicável.

Avaliações de desempenho irregulares favorecendo
ou prejudicando trabalhadores.

Baixo

Moderado

Baixo

a) Existência de uma estrutura
hierarquizada;
b) Definição legal das responsabilidades
de dirigentes e chefias.
c) No âmbito do SIADAP, existência de
um Conselho Coordenador da Avaliação
onde são validadas aos avaliações, assim
como de uma Comissão Paritária onde
se encontram representados os vários
grupos profissionais.

Assédio moral ou discriminação contra os
trabalhadores, por razões pessoais, sexuais,
religiosas, ideológicas ou outras.

Baixo

Moderado

Baixo

Existência de um Regulamento Interno de
Comunicação de Irregularidades
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Riscos Identificados

Tomada de medidas lesivas contra os trabalhadores
que reportem actos de corrupção, de má conduta
ou violação dos deveres profissionais.

Probabilidade
Ocorrência

Baixo

Impacto

Moderado

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Baixo

a) Existência de sanções em caso de
violação do dever de obediência e
lealdade;
b) Controlo do trabalho de subordinados
por dirigentes com bons conhecimentos
técnicos;
c) Formação de dirigentes e chefias
em gestão de pessoal e liderança;
d) Existência de mecanismos legais para
os trabalhadores reportarem o eventual
envolvimento de superiores hierárquios
em condutas irregulares.
a) Realização de ações de formação de
dirigentes, chefias e trabalhadores sobre
riscos de corrupção e as formas como
os gerir;
b) Existência de um Regulamento Interno
de Comunicação de Irregularidades

Dissimulação ou não deteção de conduta corrupta
de trabalhadores.

Baixo

Moderado

Baixo

Tratamento privilegiado de pessoas ou processos.

Baixo

Moderado

Baixo

Favorecimento de concorrente a procedimento, no
qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar
ou amigo tenha algum interesse na adjudicação.

Baixo

Moderado

Baixo

Favorecimento de um fornecedor, no qual o
dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou
amigo tenha algum interesse execução do contrato.

Baixo

Moderado

Baixo

Favorecimento de um particular, no qual o dirigente,
chefia ou trabalhador, ou seu familiar ou amigo
tenha algum interesse particular na tramitação do
processo ou na tomada da decisão.

Baixo

Moderado

Baixo

Prejuízo de uma pessoa na tramitação de
processos, na tomada de decisão ou na execução
do contrato.

Baixo

Moderado

Baixo

Influência junto do dirigente, chefia ou do
trabalhador para concederem um tratamento de
favor ou ignorarem as disposições regulamentares.

Baixo

Moderado

Baixo

Suspeita de decisões, tomadas de forma imparcial,
terem sido influenciadas pelo recebimento de
presentes ou previlégios.

Baixo

Moderado

Baixo

a) Existência de regimes legais de
incompatibilidades;
b) Existência de Declaração escrita dos
membros do CA em como não existem
quaisquer relações susceptíveis de
gerar conflitos de interesses com
fornecedores, clientes, instituições
financeiras ou quaisquer outros parceiros
de negócios, nos termos do artigo 52.º do
Decreto-Lei n.º 133/2013.
c) Existência de politica de sanções em
caso de violação dos normativos legais;
d) Existência de uma estrutura
hierarquizada com vários niveis de
decisão;
e) Promoção do registo informático dos
conflitos de interesses declarados pelos
dirigentes, chefias e trabalhadores;
f) Rotatividade do pessoal;
g)Promoção da tomada de decisões
colegiais.
a) Existência de mescanismos legais para
prevenção em caso de incumprimento;
b) Proibição dos dirigentes, chefias e
trabalhadores do CHUSJ, EPE pedir ou
aceitar dádivas e outros benefícios,
excepcionando a aceitação de
ofertas ou hospitalidade de reduzido
valor, de acordo com a lei vigente
c) Definição de procedimentos a serem
observados no caso de recebimento de
presente;
d) Rotatividade do pessoal;
e) Promoção da tomada de decisões
colegiais;
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Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Divulgação, fruto de relações interpessoais
privilegiadas, de informações a ex-trabalhadores.

Baixo

Moderado

Baixo

Fornecimento de informação não autorizado
a terceiros com o objectivo de obtenção de
vantagens pessoais.

Baixo

Moderado

Baixo

Divulgação aos meios de comunicação social
de informação susceptível de criar perturbação
interna ou externa.

Baixo

Moderado

Baixo

Utilização de dados dos sistemas de informação
para fins privados.

Baixo

Moderado

Baixo

Riscos Identificados

Violação dos princípios da igualdade e da
proporcionalidade.

Baixo

Moderado

Baixo

Medidas Preventivas
a) Sujeição de todos os dirigentes,
chefias e trabalhadores do CHUSJ, EPE
ao dever legal de sigilo;
b) Existência de uma política de sanções
em caso de violação dos regulamentos
legais;
c) Acesso à informação constante das
bases de dados informáticas dependente
de um processo de autenticação;
d) Existência de um Responsável de
Acesso à informação;
e) Avaliação e implementação de níveis
de segurança e controlo de acesso aos
arquivos/registos.
a) Criação de níveis de serviço que
garantam que situações iguais têm
tratamentos iguais;
b) Rotatividade de pessoal;
c) Promoção da tomada de decisões
colegiais.
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3.2. SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

• MISSÃO
Neste âmbito o Serviço de Aprovisionamento assume um papel
fundamental. A missão do Serviço de Aprovisionamento pode
ser sintetizada da seguinte forma:
•

Colocar bens e serviços no sítio certo, na hora certa, nas
quantidades necessárias.

•

Garantir a aquisição de produtos adequados com uma mais-valia técnica e económica.

•

Racionalizar os ativos gerindo imobilizados e existências.

• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Riscos Identificados

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Aquisição de bens e serviços cujo procedimento
concursal não respeite o CCP, nomeadamente,
a violação das regras gerais de autorização
de despesa, violação dos princípios gerais de
contratação, participação económica em negócio,
repetição de procedimentos de aquisição
do mesmo bem/serviço ao longo do ano,
fraccionamento da despesa).

Moderado

Moderado

Moderado

Aquisição de bens e serviços por ajuste direto
(incluindo aquisições diversas ao mesmo
fornecedor, e/ou para favorecimento de
fornecedores e violação dos princípios gerais de
contratação).

Moderado

Moderado

Moderado

Empreitadas públicas.

Moderado

Moderado

Moderado

Entrega, pelos fornecedores, de quantidades de
material inferiores às contratadas.

Baixo

Moderado

Fornecimento por familiares ou pessoas com
relações de forte amizade ou inimizade.
Informação privilegiada.
Intervenção em processo em situação de
impedimento.
Violação de segredo por funcionário.
Conluio entre os adjudicatários e os funcionários.
Passagem de informação privilegiada.
Favorecimento de fornecedores de forma a obter
benefícios.

Não definido

Baixo

Medidas Preventivas
a)Em matéria de aquisições o CHUSJ
aplica exclusivamente o Código dos
Contratos Públicos.
b) Em conjunto com o Serviço de
Certificação, desenvolvimento de
um Manual e implementação de
modelo de gestão por processos
(processo de certificação do Serviço de
Aprovisionamento conforme a NP EN ISO
9001/2008)
c) Aumento da competitividade,
aumentando o leque de fornecedores
consultados.
d) O júri é designado procedimento a
procedimento e tem composição distinta
consoante o objeto do procedimento,
atenta a constituição das equipas do SAP
(setor).
Todo o material é verificado pelos
funcionários e a conferência não
é realizada sempre pelo mesmo
funcionário.
a) Ampla divulgação do regime de
impedimentos (SA em parceria com
Auditoria Interna).
b) Segregação de funções com delegação
de competência [quem elabora o
processo administrativo é um funcionário
do SAP, tem parecer da comissão de
Apoio Técnico (se for o caso), e o Júri
propõe ao Conselho de Administração].
c) Os funcionários procederam à
assinatura da declaração de inexistência
de incompatibilidades (artigo 4.º do
Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro)
e comprometeram-se a comunicar
qualquer alteração ou situação pontual
de impedimento que se verifique em
qualquer momento.
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Riscos Identificados

Apresentação de documentos fora de prazo ou
apresentação de documentos falsos (incluindo
uma consideração como válida da adjudicação a um
fornecedor que não está habilitada para tal).

Existência de trabalhos a mais no âmbito das
empreitadas, bem como o risco de avançar com a
execução dos trabalhos sem prévia autorização do
órgão competente e realizar novo procedimento
para efetuar o pagamento destes trabalhos.

Renovação de contratos (ou seja, falha no sistema
de alerta do termo dos contratos, provocando a
sua renovação automática, sem possibilidade de
avaliação da necessidade de renovação).

Probabilidade
Ocorrência

Baixo

Moderado

Moderado

Impacto

Moderado

Moderado

Moderado

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Baixo

a) Verificação periódica e aleatória de
processos pela Auditoria Interna.
b) Utilização da plataforma eletrónica
nos processos de aquisição, podendo
também ser aferidas as datas em
questão, o que diminui o risco associado.

Moderado

a) O SAP procede à verificação, no caso
das empreitadas, de que a execução
de trabalhos de suprimento de erros
e omissões e de trabalhos a mais
não excede os limites quantitativos
estabelecidos na lei.
b) Implementação de normas internas
que garantam a boa e atempada
execução dos contratos por parte dos
fornecedores/prestadores de serviços/
empreiteiros (SIE).

Moderado

a) Verificação, pelo SAP, da base de dados
de contratos e respectiva calendarização,
com validação dos contratos susceptíveis
de renovação, para que a avaliação da
mesma se processe com a antecedência
mínima necessária ao lanaçmento e
conclusão de novo concurso, caso não
seja de renovar o respetivo contrato,
ou tenha chegado ao seu término (sem
possibilidade de mais renovações); Por
regra, não celebramos contratos com
renovação automática;
b) Pedido de criação/implementação de
um sistema de alertas informático (STIC).
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3.3. SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

• MISSÃO
O Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH), tem vindo
a definir e adotar novas estratégias na implementação da sua
política, com vista a alcançar os objetivos propostos, com maior
brevidade possível. Sendo um Serviço dinâmico, tem procurado adquirir novas tecnologias e metodologias, que irão permitir
um aumento qualitativo do serviço prestado. Tal facto tem tido
a maior cooperação por parte de todos os colaboradores, cuja
participação proporciona uma maior satisfação e bem-estar
para todos os que recorrem a este Serviço. Convicto que o desempenho qualitativo dos colaboradores é o valioso ativo deste
Hospital, o SGRH está a apostar na reformulação de procedimentos que irão permitir alcançar maiores padrões de eficácia e
eficiência no atendimento ao colaborador.
• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Riscos Identificados

Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoal
(por ex.: Favorecimento na contratação de pessoal;
Intervenção no procedimento de selecção ou
no procedimento de avaliação do pessoal de
elementos com relações de proximidade; relações
familiares ou de parentesco com os candidatos ou
com os avaliados).

Processo de Processamento de Abonos, incluindo
processamento de remunerações, abonos,
processamento/conferência de ajudas de custo.

Processo de Processamento de Absentismo (por
ex.: Justificação indevida de faltas; Atribuição de
férias em número superior ou devido).

Probabilidade
Ocorrência

Baixo

Moderado

Baixo

Impacto

Moderado

Moderado

Moderado

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Baixo

a) Definição de um procedimento
transversal a toda a Instituição
com medidas anuais de controlo.
b)Sensibilizar os intervenientes
decisores no âmbito dos procedimentos
de recrutamento e seleção, de avaliação
ou de outros actos de gestão de pessoal
para a necessidade de fundamentação
das suas decisões.

Moderado

Verificação anual num período aleatório,
do cumprimento do programa específico
para esta área, no âmbito do sistema
de controlo interno existente (por ex:
conferência da folha de processamento
dos vencimentos e de ajudas de custo,
numa base de amostragem, em meses
sorteados, no sentido de confirmar
a adequação das remunerações
processadas e dos descontos efectuados
ao trabalhador - segurança social, IRS e,
de outros abonos recebidos).

Baixo

Verificação anual por amostragem
baseada em ausências prolongadas
ou com padrões repetitivos. No que se
refere ás férias, instituir procedimento
de verificação anual do cumprimento
específico para esta área no âmbito do
sistema de controlo interno existente.
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Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Processo de Registo de Assiduidade.

Baixo

Moderado

Baixo

Verificação semestral por amostragem
baseada nos saldos dos trabalhadores do
Sistema de Registo Biométrico.

Processo de Avaliação de Desempenho,
nomeadamente, no que respeita à ausência ou
deficiente fundamentação dos resultados das
decisões de avaliação.

Baixo

Moderado

Baixo

Verificação anual por Amostragem
baseada nas avaliações que se situem
fora da média.

Processo de Gestão de Carreiras.

Baixo

Moderado

Baixo

Verificação anual das Promoções/
Progressões existentes.

Riscos Identificados

Prestadores de Serviço em nome individual.

Baixo

Moderado

Baixo

Tendo em conta a transferência do
processamento dos profissionais
Prestadores de Serviços (do Serviço
de Aprovisionamento para o SGRH a
partir de Fev/2013), formalização de
procedimento interno que garanta a
seu controlo e correcção. Verificação
Semestral.

Prémios não autorizados, ilegais ou sem
cumprimentos dos objetivos

Baixo

Moderado

Baixo

Instituir mecanismos de atribuição de
prémios, em respeito pelo cumprimento
das normas legais.
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3.4. SERVIÇOS FINANCEIROS

• MISSÃO
Os Serviços Financeiros têm como objetivos principais:
•

Disponibilizar toda a informação necessária ao processo de
gestão.

•

Proceder a toda a faturação.

•

Proceder a toda a codificação e respetiva auditoria.

•

Elaborar e enviar toda a informação solicitada pelos clientes internos e externos.

•

Elaborar os documentos de prestação de contas.

•

Efetuar a gestão de tesouraria.

• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Conferência de valores (pagamento de faturas).

Baixo

Moderado

Baixo

Emissão de recibos (de modo a eliminar a receita ou
recebimento de dinheiro)

Baixo

Moderado

Baixo

Riscos Identificados

Cobranças não depositadas oportuna e
integralmente

Desvio de Fundos

Baixo

Baixo

Moderado

Moderado

Medidas Preventivas
a) Privilegiar os recebimentos por
Transferência Bancária, bem como
funcionalidades de Homebanking;
b) Reduzir ao minimo possivel a
utilização de cheques e dinheiro;
c) Emissão obrigatória de
recibos informatizados que
possibilitem a conferência de
emissão por listagem diária
d) Procedimentos efectivos e
documentados.

Baixo

a) Recurso a meios de recebimento via
Multibanco
b) Controlo diário do montante recebido
por colaborador
c) Emissão obrigatória de recibos
informatizados
d) Conferência de emissão por listagem
diária
e) Conciliação bancária mensal

Baixo

a) Conciliação bancária mensal
b) Circularização periódica de saldos de
fornecedores e clientes
c) Fundos de maneio e de caixa em
sistema de fundo fixo e controlo
sistemático dos fundos de maneio
d) Cheques em trânsito para além de
prazo a determinar, são investigados e
eventualmente anulados
e) Os cheques por utilizar e os cheques
emitidos que foram anulados estão
convenientemente guardados
f) Segregação de funções
g) Existência de normas para
movimentação de contas bancárias
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Riscos Identificados

Alteração não autorizada a dados mestre
de fornecedores ou alteração com base em
informação externa não validada (por exemplo, via
email)

Pagamentos preferenciais a fornecedores
Pagamentos em montantes superiores aos
efectivamente faturados

Probabilidade
Ocorrência

Baixo

Baixo

Impacto

Moderado

Moderado

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Baixo

a)Segregação de funções com perfis de
acesso aos dados;
b)Circularização periódica de saldos de
fornecedores
c) Revisão do Procedimento de alteração
de dados de fornecedores

Baixo

a) Criação de modelo de gestão da
tesouraria disponível para pagamentos,
que estabeleça
as regras para seleção das de faturas a
pagar, identificando de forma sistemática
as excepções consideradas. Decisão dos
pagamentos validada por membro do CA
responsável pelos serviços Financeiros.
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3.5. COBRANÇA DE TAXAS MODERADORAS/ATRIBUIÇÃO ISENÇÕES

• MISSÃO
Nesta área, os principais Serviços intervenientes são o Centro
de Ambulatório, a UAG de Cirurgia, a UAG da Urgência e Cuidados Intensivos e os Serviços Financeiros. O CAM compromete-se, no âmbito dos Serviços de Suporte à Prestação de Cuidados
do Hospital de S. João, EPE, a efetuar uma adequada resposta às
necessidades, expectativas e solicitações dos utentes/doentes/
clientes, visando a sua satisfação na marcação e acesso à prestação de cuidados no CHUSJ.
• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Riscos Identificados

Anulação indevida de recibo.

Cobrança indevida de taxas Moderadoras (p.ex:
Utentes com direito a dispensa na especialidade,
mas com consulta agendada em especialidade
não dispensada ou o/a médico/a na forneceu
documento dispensa)
A não devolução de montantes cobrados em
excesso pelo funcionário que cobrou a taxa

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Baixo

Moderado

Baixo

Todos os recibos anulados devem ser
entregues, com registo do motivo da
anulação, e devem constar da listagem
diária extraída do SONHO enviada aos
Serviços Financeiros.

Moderado

Baixo

Baixo

Agendar os utentes dispensados nas
especialidades parameterizados com
dispensa.

Baixo

Moderado

Baixo

Priveligiar o pagamento por Multibanco
e Cheque

Taxa de cobrança com valores inferiores a 50%

Moderado

Moderado

Moderado

Constituição de um Grupo de Trabalho,
sendo um dos objetivos implementar
as ações necessárias à efetividade da
cobrança

Atribuição de isenção/dispensa de taxa
moderadoras devido à incorreta identificação ou
favorecimento indevido.

Moderado

Moderado

Moderado

Conferência de episódios de consulta e
urgencia e análise por amostragem das
isenções atribuidas

Aceitação de montantes monetários, por parte dos
funcionários, em troca de favorecimentos.

Baixo

Moderado

Baixo

Sensibilização dos funcionários,
lembrando-os que tal procedimento não
é admissivel e que resultará em processo
disciplinar.

Dados de identificação de utentes insuficientes,
incorretos ou desactualizados

Baixo

Moderado

Baixo

Sensibilização dos colaboradores para
a importância da correta e completa
identificação dos utentes na instituição.

Baixo

Desenvolvimento de formação sobre o
regime de acesso a dados pessoais.
Sensibilização dos colaboradores para
a importância da correta e completa
identificação dos utentes na instituição.

Alteração não aprovada de dados de identificação
dos utentes

Baixo

Moderado
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3.6. SERVIÇOS HOTELEIROS

• MISSÃO
O Serviço de Operações Hoteleiras tem como missão proporcionar as melhores condições hoteleiras de Alimentação, Ambiente,
Lavandaria, Limpeza e de Segurança e Controlo, de forma a assistir às necessidades e expetativas dos utentes e profissionais,
promovendo políticas de eficiência e o conhecimento dos custos
das atividades junto dos seus clientes Serviços, numa perspetiva
de melhoria contínua.
• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Riscos Identificados

Inexistência no caderno de encargos
das especificações técnicas
necessárias para a prestação de
serviços de limpeza hospitalar.

Limpeza e Higiene

"Diminuição de recursos humanos
disponibilizados pelo prestador de
serviços, de forma a aumentar a
rentabilidade do contrato.

Diminuição da qualidade de serviço,
devido a deficiente desempenho dos
trabalhadores.

Contratação de serviços a preços
extraordinários, fora dos preços de
mercado

Contratação de serviços a preços
muito baixos ou a empresas que
praticam dumping, ora por estratégias
comerciais, ora por incumprimento das
suas obrigações contributivas e fiscais
Inexistência da figura de “alvarás” a
obter pelas empresas para a higiene e
limpeza de um Hospital.

Probabilidade
Ocorrência

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Moderado

Impacto

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Elevado

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Baixo

Definição de forma clara e precisa das cláusulas
técnicas nos cadernos de encargos. As clausulas
técnicas são definidas com a colaboração da
UPCIRA (responsável e apoio de enfermagem)
e pelo SOH (Tecnico Superior da área e Direção
de Serviço). Existem ainda clausulas técnicas
plasmadas em AQ da SPMS, caso aplicáveis.

Baixo

Registo Biométrico obrigatório no ambito
das clausulas técnicas exigidas. Nas áreas
de internamento com recursos humanos
praticamente em permanencia na jornada
laboral, o controlo é efetuado pelos
responsáveis locais (Pessoal de Enfermagem,
Pessoal Técnico). Nas áreas comuns, realização
de verificações de presença.

Baixo

Implementação de um sistema de auditorias
de limpeza. Mensalmente, os serviços devem
preencher e remeter ao SOH uma folha
de assiduidade onde consta a avaliação
dos serviços prestados. Possibilidade de
pedido de substituição de recursos humanos
afetos às empresas, no amito das clausulas
tecnicas em vigor. Realização de formações
de higiene e limpeza, controlo de infeção, da
responsabilidade da empresa e do CHUSJ

Baixo

Os contratos, quando em vigor, definem desde
logo os valores para contratações de serviços
extraordinários. Mesmo numa situação
de inexistência de um contrato em vigor, o
procedimento é um pedido de autorização
prévio do orgão máximo (CA) que, se autorizado,
é enviado ao Serviço de Aprovisionamento.

Elevado

Definição de clausulas tecnicas exigentes,
devidamente elencadas, o que não "favorece" o
aparecimento de empresas não profissionais e
sem credibilidade no mercado

Risco Exógeno ao CHUSJ, sendo que a respetiva mitigação não se encontra
dependente de medidas tomadas internamente
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Riscos Identificados

Segurança e Vigilância

Inexistência no caderno de encargos
das especificações técnicas
necessárias para a prestação de
serviços de segurança e vigilancia.

Diminuição de recursos humanos
disponibilizados pelo prestador de
serviços, de forma a aumentar a
rentabilidade do contrato.

Contratação de serviços a preços
extraordinários, fora dos preços de
mercado

Contratação de serviços a preços
muito baixos ou a empresas que
praticam dumping, ora por estratégias
comerciais, ora por incumprimento das
suas obrigações contributivas e fiscais

Resíduos Hospitalares

Inexistência no caderno de encargos
das especificações técnicas
necessárias para a prestação de
serviços de gestão de residuos
hospitalares.

Diminuição de recursos humanos
disponibilizados pelo prestador de
serviços, de forma a aumentar a
rentabilidade do contrato.

Os operadores de recolha intrahospitalar podem aumentar
artificalmente o peso dos contentores,
de forma a aumentar a faturação.
Mercado com reduzida concorrência

Probabilidade
Ocorrência

Baixo

Baixo

Impacto

Moderado

Moderado

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Baixo

Definição de forma clara e precisa das cláusulas
técnicas nos cadernos de encargos. As clausulas
técnicas são definidas com a colaboração da
UPCIRA (responsável e apoio de enfermagem)
e pelo SOH (Tecnico Superior da área e Direção
de Serviço). Existem ainda clausulas técnicas
plasmadas em AQ da SPMS, caso aplicáveis.

Baixo

Nesta área os vigilantes ocupam postos de
entrada do CHUSJ, bem como de ronda e central
de segurança. Dadas as atribuições de funções
plasmadas em cada uma das instruções de
trabalho, é pouco verosímel a diminuição dos
recursos humanos afetos à atividade

Baixo

Moderado

Baixo

Os contratos, quando em vigor, definem desde
logo os valores para contratações de serviços
extraordinários. Mesmo numa situação
de inexistência de um contrato em vigor, o
procedimento é um pedido de autorização
prévio do orgão máximo (CA) que, se autorizado,
é enviado ao Serviço de Aprovisionamento.

Moderado

Elevado

Elevado

Definição de clausulas tecnicas exigentes,
devidamente elencadas, o que não "favorece" o
aparecimento de empresas não profissionais e
sem credibilidade no mercado

Baixo

Definição de forma clara e precisa das cláusulas
técnicas nos cadernos de encargos. As clausulas
técnicas são definidas pelo SOH (Tecnico
Superior da área e Direção de Serviço) e
reflexo de dispositivos normativos nacionais e
internacionais.

Baixo

Implementação de um sistema de controlo
interno de forma a validar o cumprimento
da prestação de serviços, nomeadamente
em relação a horários de recolha e entrega
de contentores, bem como existência de
penalidades em caso de incumprimento
atempado do serviço

Baixo

Implementação de um sistema aleatório de
controlo dos pesos, bem como existência de
penalidades em caso de incumprimento dos
pesos. Obrigatoriedade de registo informático
dos pesos.

Baixo

Baixo

Baixo

Moderado

Moderado

Moderado

Risco Exógeno ao CHUSJ, sendo que a respetiva mitigação não se encontra
dependente de medidas tomadas internamente
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Lavagem e tratamento de roupa

Riscos Identificados

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Inexistência no caderno de encargos
das especificações técnicas
necessárias para a prestação de
serviços de lavagem e tratamento de
roupa hospitalar.

Baixo

Moderado

Baixo

Definição de forma clara e precisa das cláusulas
técnicas nos cadernos de encargos. As clausulas
técnicas são definidas pelo SOH (Tecnico
Superior da área e Direção de Serviço). Existem
ainda claiusulas técnicas plasmadas em AQ da
SPMS, caso aplicáveis.

A faturação pode aumentar em função
do peso da roupa limpa.

Médio

Moderado

Médio

Implementação de um sistema aleatório de
controlo dos pesos. Pesagem de roupa sempre
que existe introdução de nova roupa no circuito.

Baixo

Implementação de um sistema continuo de
contagem de peças recepcionadas. Utilizações
de soluções informáticas internas e externas,
base das guias de transporte que originama a
faturação

Baixo

Implementação de um sistema de controlo
interno de forma a validar o cumprimento da
prestação de serviços, nomeadamente em
relação a horários de recolha e entrega de
roupa.

A faturação pode aumentar em função
do número de peças processadas
limpa.

Diminuição de recursos humanos
disponibilizados pelo prestador de
serviços, de forma a aumentar a
rentabilidade do contrato.

Baixo

Baixo

Inexistência no caderno de encargos
das especificações técnicas
necessárias para a prestação de
serviços de alimentação

“Diminuição de recursos humanos
disponibilizados pelo prestador de
serviços, de forma a aumentar a
rentabilidade do contrato.

Incumprimento do plano de dietas
aprovado pelo hospital

Diminuição da qualidade de serviço,
devido a deficiente desempenho dos
trabalhadores.

Moderado

Moderado

Risco Exógeno ao CHUSJ, sendo que a respetiva mitigação não se encontra
dependente de medidas tomadas internamente

Mercado com reduzida concorrência

Alimentação
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Baixo

Baixo

Moderado

Moderado

Baixo

Definição de forma clara e precisa das cláusulas
técnicas nos cadernos de encargos. As clausulas
técnicas são definidas com a colaboração da
UND e SIE e pelo SOH (Tecnico Superior da área
e Direção de Serviço) e tem como base, entre
outros, dispositivos normativos nacionais e
internacionais.

Baixo

Implementação de um sistema de controlo
interno de forma a validar o cumprimento
da prestação de serviços, nomeadamente
em relação a horários de recolha e entrega
de alimentação, bem como existência de
penalidades em caso de incumprimento
atempado do serviço

Baixo

Moderado

Baixo

Implementação de um sistema de controlo
interno de forma a validar o cumprimento da
prestação de serviços, nomeadamente nas
tarefas de recepção, confeção e empratamento,
bem como existência de penalidades em caso
de incumprimento atempado do serviço

Moderado

Moderado

Moderado

Implementação de um sistema de auditorias ao
serviço. Exigência de implementação local do
HACCP.
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3.7. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

• MISSÃO
Os Serviços Farmacêuticos têm como missão assegurar a satisfação das necessidades medicamentosas dos doentes, promovendo a utilização racional dos medicamentos, garantindo a
sua qualidade, a eficácia e a segurança para o doente, sendo uma
referência nacional da Farmácia Hospitalar, reconhecida pela
inovação, pelas boas práticas e pelos resultados atingidos.
• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Riscos Identificados

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Acesso indevido às instalações e desvio de
produtos farmacêuticos.

Alto

Moderado

Alto

Restrição do acesso ao Serviço
Farmacêutico a pessoal autorizado;
Existência de câmaras de segurança
Estupefacientes e psicotrópicos
encontram-se em cofre com acesso
restrito
Realização de inventários cíclicos e
anuais aos armazéns com justificação de
diferenças significativas

Receção não controlada física e qualitativamente
de bens

Baixo

Moderado

Baixo

Segregação de funções. Os Serviços
Farmacêuticos são um Serviço
Certificado.

Ultrapassagem de Prazos de validade

Baixo

Moderado

Baixo

Encontram-se implementados sistemas
de alerta. (Os Serviços Farmacêuticos
são um Serviço Certificado).

Moderado

Fecho do circuito electrónico do
ciclo Prescrição » Distribuição »
Administração, com a criação de
armazéns avançados e registo de toda a
medicação ao doente

Falta de procedimento transversal para os serviços
clínicos relativo ao Circuito de Medicamentos
Críticos (Estupefacientes e Psicotrópicos,
Eopetinas…)

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Alargamento da implementação
do registo por PDA (quem entrega
e quem recebe e a que horas), bem
como as devoluções de medicamentos
e de produtos farmacêuticos não
administrados, com guia de transporte.
Criação dos Armazéns Avançados
dos Serviços Clínicos e Registo da
Administração ao Doente pela aplicação
dos Enfermeiros

Declaração de financiamento

Baixo

Moderado

Baixo

Os colaboradores efetuam comunicação
na Plataforma de Comunicações Transparência e Publicidade

Favorecimento de fornecedores por membros
de comissões, de grupos de trabalho, de júris de
procedimentos pré-contratuais que participam
na escolha, avaliação, emissão de normas e
orientações de carácter clínico, elaboração de
formulários, nas áreas do medicamento

Baixo

Elevado

Moderado

Assinatura de Declarações de
Inexistência de Incompatibilidades (nos
termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
14/2014, de 22 de janeiro)

Moderado

Existência, manutenção e
desenvolvimento do Sistema de Gestão
de Qualidade (Os Serviços Farmacêuticos
são um Serviço Certificado).

Medicamentos em trânsito dos Serviços
Farmacêuticos para os Serviços Clínicos e vice
versa.

Fornecimento de Medicamentos em Ambulatório

Baixo

Elevado
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3.8. SERVIÇO DE CONTROLO DE GESTÃO

• MISSÃO
O Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão tem como missão apoiar o processo de decisão do Conselho de Administração
e dos outros níveis de Gestão do CHUSJ, através da análise e disponibilização de informação estatística, análise e planeamento
da atividade assistencial na vertente financeira e de produção.
• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Riscos Identificados

Produção incorretamente registada

Produção não registada em tempo útil

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Baixo

Elevado

Moderado

Promover, regularmente análises ao
registo de Produção

Moderado

Promover, regularmente, análises ao
Registo de Produção
Manutenção de procedimentos
que garantam o estabelecimento e
cumprimento de prazos para registo de
atividade/produção;
Alargar o âmbito de cruzamento de
informação entre os diversos aplicativos.”

Baixo

Elevado

Medidas Preventivas

Efectuar registos que permitam que se gerem GDH
economicamente mais vantajosos

Baixo

Moderado

Moderado

a)Definição de limites nas verbas para
remuneração da atividade adicional
por serviço (contratualização interna)
b) Realização de auditorias clínicas

Produção realizada sem que haja qualquer registo
informático.

Baixo

Moderado

Moderado

Implementação de mecanismos de
controlo para rastrear e mitigar a
eventualidade destas situações.

Fiabilidade da informação das várias aplicações
informáticas de registo de atividade (falha nos
registos)

Baixo

Moderado

Moderado

Alargar o âmbito de cruzamento de
informação entre os diversos aplicativos.
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3.9. SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

• MISSÃO
O SIE é um Serviço de Engenharia e Manutenção Técnica da Área
dos serviços logísticos e suporte ao CHUSJ, tendo como missão
“Projetar, manter e garantir o pleno funcionamento das infraestruturas e equipamentos no CHUSJ, de forma a proporcionar aos
profissionais de saúde as melhores condições técnicas para a
assistência clínica”.
• RISCOS IDENTIFICADOS E AVALIAÇÃO DO RISCO
E ATIVIDADES DE CONTROLO

Riscos Identificados

Probabilidade
Ocorrência

Impacto

Grau de Risco

Medidas Preventivas

Ocorrência de desvios/roubo/furto de
Equipamentos

Moderado

Moderado

Moderado

a) Controlo Anual dos equipamentos
afectos a alguns centros de custo
aleatoriamente seleccionados
b) Responsabilização dos serviços pelos
equipamentos à sua guarda
c) Partilha da informação das aplicações

Bens não Inventariados

Moderado

Moderado

Moderado

Realização de testes de conformidade
quanto ao cumprimento dos
procedimentos internos estabelecidos.

Moderado

a) Aprovação, pelo Conselho de
Administração, das ofertas,
b) Controlo Anual dos equipamentos
afectos a alguns centros de custo
aleatoriamente seleccionados
c) Divulgação do procedimento interno de
aceitação e inventariação de ofertas

Moderado

a) Existência de um parecer técnico
relativo à inoperacionalidade ou
obsolescência do bem
b) Aprovação, pelo Conselho de
Administração, dos abates
c) Remoção física dos serviços
utilizadores, de equipamentos dados
por inoperacionais/ inutilizados, que
aguardam formalização de abate do
inventário e remoção do CHUSJ

Moderado

a) Obrigatoriedade de pedido
formação formal de demosntração e
aprovação Conselho de Administração
b) Registo dos bens em regime de
empréstimo

Moderado

a) Controlo da permanência dos
prestadores de serviço nas instalações
do Centro Hospitalar
b) Monitorização das acções de
manutenção preventiva por um
interlocutor claramente definido ao nível
de cada Serviço ou UAG

Não inventariação de bens oferecidos com eventual
apropriação ou utilização indevida de bens públicos

Falta de acuidade no abate físico de bens e na sua
valorização

Entrada de equipamentos não autorizados(p.ex
demonstrações)

Não conformidade das operações de manutenção
contratadas com terceiros

Moderado

Fraco

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado
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3.10. SERVIÇO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

• MISSÃO
O Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação encontra-se integrado no Centro de Gestão da Informação,
que inclui adicionalmente as seguintes áreas:
•

Unidade de Desenvolvimento de Software (UDS).

•

Serviço de Arquivo;

•

Serviço de Inteligência de Dados.

Em termos de avaliação de Riscos, é de destacar a Implementação Projeto Segurança – Definição da metodologia de Analise de
Risco, Análise de Risco dos Sistemas de Informação do STIC.
Inserido no projeto de “Gestão do risco, da segurança da informação e dos serviços de informação” foi realizada uma primeira
Avaliação dos Riscos de Segurança de Informação, tendo como
foco de análise o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do
Medicamento (SGICM). Esta Avaliação dos Riscos foi executada
no sentido de identificar e avaliar os riscos inerentes aos Sistemas de Informação, pretendendo ser alvo de melhoria continua.
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4. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO
Após a implementação do Plano, o Centro Hospitalar Universitário de São João, E.P.E. deverá proceder a um rigoroso controlo de
validação, no sentido de verificar a conformidade factual entre
as normas do Plano e a aplicação das mesmas.
O presente Plano, sobretudo, a execução de medidas preventivas de risco neles previstas, deverá ser objeto de avaliação, no
final de cada ano civil, elaborando-se o subsequente relatório de
execução.
Com o objetivo de aferir a efetividade, utilidade, eficácia e eventual alteração das medidas propostas o CHUSJ deverá:
•

De acordo com as diretrizes estabelecidas e para a implementação das medidas preventivas previstas, constituir um
grupo de trabalho formado pelo Auditor Interno e por um
elemento designado pelas Direções de Serviço das áreas
abrangidas.

•

Assim, o controlo e monitorização do corrente Plano será
remetido para o Serviço de Auditoria Interna em estreita
colaboração com o Conselho de Administração do Centro
Hospitalar Universitário de São João, EPE.

•

É uma função de avaliação exercida independentemente,
para avaliar e examinar a atividade da organização e a prossecução do Plano, numa ótica de prestação de um serviço à
própria organização. Numa fase de implementação inicial
do Plano, o Centro Hospitalar Universitário de São João,
E.P.E. deve ter como objetivo de monitorização periódica a
emissão de um relatório anual onde é feita a auditoria/avaliação interna do Plano.

•

Divulgar, pelos colaboradores, os relatórios decorrentes do
trabalho desenvolvido pela Comissão de Acompanhamento.

Neste âmbito, deverão ser criados métodos e definidos procedimentos pelos responsáveis dos Serviços, que contribuam para
assegurar o desenvolvimento e controlo das atividades de forma
adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude
e erro, garantindo a exatidão dos registos contabilísticos e os
procedimentos de controlo a utilizar para atingir os objetivos
definidos.
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5. GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES
O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) aprovou, em reunião de 7 de Novembro de 2012, a Recomendação n.º5/2012, que
prevê, nomeadamente, que “As Entidades de natureza pública,
ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, devem
dispor de mecanismos de acompanhamento e de gestão de
conflitos de interesses, devidamente publicitados, que incluam
também o período que sucede ao exercício de funções públicas,
com indicação das consequências legais.”
Neste sentido, encontra-se neste momento em fase de audiência prévia e aprovação, a versão preliminar do Código de Ética
que permita dar cumprimento à referida recomendação, assegurando que são recolhidos e incorporados todos os contributos
adequados, tendo sido revisto no sentido de incorporar a globalidade dos princípios orientadores previstos no Despacho n.º
9456-C/2014 que regula o Código de Conduta Ética dos Serviços
e Organismos do Ministério da Saúde.
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