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1. ENQUADRAMENTO 

Reconhecendo a necessidade de uma estratégia global de prevenção da corrupção e luta contra a 

criminalidade, foi criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, o Conselho de Prevenção da 

Corrupção (CPC), tendo-lhe sido atribuída a missão de desenvolver uma atividade de âmbito nacional 

no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou uma recomendação em 1 de julho de 2009, relativa ao 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), na sequência da qual todos 

os serviços da administração pública passaram a elaborar os respetivos planos, com o objetivo de 

identificar situações potenciadoras de riscos de corrupção e infrações conexas e adotar medidas 

preventivas e corretivas que possibilitassem a eliminação desses riscos ou minimizassem a sua 

ocorrência. Em 7 de novembro de 2012, o CPC aprovou nova recomendação, referente à gestão de 

conflitos de interesses no setor público. 

Foi nesse sentido que a ARSLVT, IP aprovou em 2010, o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas (PGRCIC), posteriormente revisto em 2014, com a denominação de Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC).  

A 07 de janeiro e a 01 de julho de 2015, o CPC publica novas Recomendações, a primeira das quais 

diz respeito à prevenção dos riscos de corrupção relacionados com a contratação pública, e a segunda 

de caracter mais genérico, que decorre das insuficiências entretanto detetadas nos Planos de 

Prevenção de Riscos das várias entidades públicas. 

O presente relatório, reportado a 2017, reflete a autoavaliação feita pelos Departamentos e Serviços 

da ARSLVT e Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), sobre o cumprimento do PPRCIC em vigor. 

Espelha igualmente, outras medidas tomadas pelos ACES, com vista a responder a outros riscos 

identificados extraplano, i.e. que em 2015 não haviam sido equacionados, nomeadamente 

relacionados com a contratação pública. 

 

2. METODOLOGIA ADOTADA 

Com o propósito de identificar as medidas tomadas que visaram mitigar os riscos de gestão incluindo 

de corrupção e infrações conexas, e de conhecer o seu nível de execução a 31.12.2017, solicitou-se, 

no segundo semestre de 2018, aos Coordenadores e Diretores de Departamento que indicassem as 

medidas de prevenção tomadas.  

Na mesma data, aos Diretores Executivos dos ACES foi solicitado que indicassem as medidas tomadas 

no período referido, inclusive extraplano.  

Com efeito, por se ter considerado relativamente aos ACES, uma abordagem sumária e algo 

desajustada dos atuais desafios, por não contemplar importantes atividades dos serviços da ARSLVT, 

e não abranger vários riscos de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas a si associados, 
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nem as correspondentes medidas eventualmente executadas para os mitigar, e por haver riscos que 

já não se adequam, foram os ACES desafiados a identificar, para além das previstas no PPRIC em 

vigor, outras medidas executadas, no âmbito do controlo interno instituído, com vista a mitigar 

outros riscos, existentes mas não assumidos no PPRCIC de 2015. 

Recolhida e analisada a informação reportada a 31.12.2017, o Gabinete de Auditoria Interna (GAI) 

elaborou o presente relatório, que almeja espelhar a autoavaliação dos responsáveis, 

nomeadamente Coordenadores, Diretores de Departamento e Diretores Executivos dos ACES, 

relativamente à graduação dos riscos e às medidas tomadas para os mitigar. 

 

3. RISCOS IDENTIFICADOS PELOS SERVIÇOS DA ARSLVT 

Em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, que definiu a sua 

missão e atribuições, bem como pelos estatutos da ARSLVT instituídos pela Portaria n.º 161/2012, 

de 22 de maio, com as alterações introduzidas pela Portaria nº 211/2013, de 27 de junho, a ARSLVT 

é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de personalidade 

jurídica, autonomia administrativa, financeira e património próprio e encontra-se organizada por 

departamentos, unidades orgânicas flexíveis, outras estruturas1 e por serviços desconcentrados2 

dependentes do CD.  

 

3.1. RISCOS IDENTIFICADOS PELOS SERVIÇOS CENTRAIS DA ARSLVT 

Detalhados no Anexo I, o presente ponto aborda, de forma sumária, o nível de execução e 

implementação das principais medidas identificadas pelos serviços e estruturas centrais da ARSLVT 

para mitigar os riscos respetivos. Assim: 

 

Departamento de Saúde Pública (DSP) 

Os nove riscos identificados pelo DSP foram qualificados quanto à sua gravidade, quatro como fracos 

e cinco como moderados. 

As nove medidas identificadas para mitigar os riscos foram referidas como implementadas. 

  

                                                           
1 Dirigidos por cargos de direção intermédia de 1º e 2º grau, incluindo-se nestes últimos as direções das duas 
unidades orgânicas flexíveis criadas - UOFF e GAI. 
2 Coordenados por diretores executivos, nos termos definidos pelo DL n.º 28/2008, 22.2, alterado pelo DL n.º 

253/2012, de 27.11 
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Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC)  

Na avaliação dos riscos, o DPC graduou quanto à probabilidade de ocorrência e gravidade da 

consequência, a maioria dos riscos como médios, tendo classificado três riscos como altos quanto à 

gravidade da consequência. Relativamente à gravidade do risco, dos sete riscos identificados, 

considerou dois riscos elevados.  

No que respeita à implementação de medidas, este Departamento indicou ter implementado cinco 

das sete medidas consideradas, observando que as outras duas medidas estão em fase de 

implementação.  

 

Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG-UAG) 

Relativamente à avaliação dos riscos, o DGAG – UAG, de 19 riscos identificados, no que se refere à 

probabilidade da ocorrência apenas considerou alto um risco, tendo classificado a grande maioria 

dos riscos como riscos médios (15). No que se refere à gravidade da consequência, 15 riscos foram 

classificados como médios e quatro como baixos. Quanto à gravidade do risco, um foi classificado 

como elevado, 14 como moderados e quatro como fracos. 

No que concerne à implementação de medidas, este Departamento indicou ter implementado 23 

das 27 previstas, estando em curso a execução das restantes quatro medidas.  

Em suma, embora a classificação dos riscos tenha sido genericamente média/moderada e 

baixa/fraca, não valorizando algumas áreas de maior risco, como seja a contratação pública ou a 

cobrança e depósito das receitas, o DGAG-UAG implementou a grande maioria das medidas previstas 

para mitigar os riscos identificados, incluindo naquelas áreas. 

 

Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE) 

O DIE identificou seis riscos e considerou-os como baixos/fracos (4) e médios/moderados (2) quanto 

à probabilidade de ocorrência e gravidade da consequência e do risco. 

Das 11 medidas identificadas, seis foram referidas como implementadas, duas estão em curso, duas 

não são aplicáveis e uma não foi executada, esta reportada ao controlo referente à elaboração do 

caderno de encargos. 
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Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

No que concerne à avaliação dos riscos (PO, GC e GR), o DRH, de 17 riscos identificados, considerou 

a maioria como médios/moderados. Todavia considerou seis riscos altos quanto à gravidade da 

consequência e cinco riscos elevados quanto à sua gravidade. 

Relativamente à implementação de medidas, este Departamento indicou ter implementado 15 das 

21 previstas, estando em curso a execução das restantes seis medidas.  

Embora a classificação dos riscos tenha sido genericamente média/moderada e baixa/fraca, não 

valorizando algumas áreas de maior risco, como seja na área de processamento de vencimentos e 

acumulação de funções e recrutamento de pessoal, o DRH implementou a grande maioria das 

medidas previstas para mitigar os riscos identificados, incluindo naquelas áreas. 

 

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

O GJC, dos nove riscos identificados, apenas considerou três riscos altos quanto à gravidade da 

consequência. No que respeita à probabilidade da ocorrência, considerou a grande maioria (8) como 

baixa. No que se refere à gravidade do risco, a classificação foi equitativa entre fracos e moderados 

(5 e 4). 

Relativamente às oito medidas previstas, o GJC informou que quatro delas foram implementadas, 

encontrando-se as restantes em curso. 

 

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) 

Da avaliação feita aos 11 riscos previstos no Plano de 2015, a DICAD considerou na grande maioria 

riscos de gravidade moderada (8), e os restantes fracos. 

No que se refere à execução das 11 medidas programadas, três delas foram executadas pelo Serviço 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) e uma deixou de ser 

competência da ARSLVT, tendo a DICAD implementado as restantes sete medidas.  

 

3.2. RISCOS IDENTIFICADOS PELOS ACES DA ARSLVT 

Os ACES são serviços desconcentrados, coordenados por diretores executivos, nos termos definidos 

pelo DL n.º 28/2008, 22.2, alterado pelo DL n.º 253/2012, de 27.11, sujeitos ao poder de direção das 

ARS. Dotados de autonomia administrativa, são constituídos por várias unidades funcionais. 

Os 15 ACES responderam à solicitação de avaliação dos riscos de gestão incluindo os de corrupção e 

das medidas de mitigação respetivas no âmbito do PPRCIC aprovado, assim como dos riscos 

identificados e medidas tomadas extraplano, conforme Anexo II.  
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Com efeito, a matriz de risco do PPRCIC em vigor, sumária e desajustada, previa apenas sete 

atividades, quinze riscos e quinze medidas, dos quais um risco já não era adequado, dado que os 

ACES deixaram de ter a competência respetiva (movimentação de contas bancárias), um risco não 

era relevante porque se aplicava a uma minoria dos ACES (prestação de informação a entidades 

oficiais sobre os processos de aposentação), dois riscos não foram considerados pertinentes por o 

procedimento já estar incluído noutros riscos (introdução incorreta da informação no portal e 

planeamento adequado das necessidades em materiais/investimentos) e um risco não era aplicável 

tendo em conta a medida de mitigação associada (recurso ao recrutamento através de Centro de 

Emprego).  

Apresentam-se de seguida os dados referentes à análise das respostas recebidas dos ACES sobre a 

categorização dos riscos e o grau de implementação das medidas tomadas, referentes aos dez riscos 

e oito medidas considerados no PPRCIC em vigor, bem como a categorização dos riscos e medidas 

tomadas, extraplano, indicados por cada ACES.  

 

ACES Almada – Seixal 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Almada - Seixal, considerou os dez riscos previstos no 

PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 

considerados equitativamente médios e altos. Quanto à gravidade do risco, foram classificados como 

fracos e moderados. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado seis das oito 

previstas e não implementou duas.  

Em suma, embora a classificação da gravidade dos riscos tenha sido genericamente fraca e 

moderada, o ACES implementou a maioria das medidas previstas para mitigar os riscos identificados. 

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 17 

riscos, dos quais classificou dois de elevado grau de risco. Para a mitigação dos riscos, implementou 

22 medidas e tem cinco em curso. 

 

ACES Amadora 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Amadora, considerou os dez riscos previstos no PPRCIC 

de baixa e média probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 

considerados médios e altos. Quanto à gravidade do risco, foram considerados equitativamente 

fracos, moderados e elevados. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado as oito 

previstas.  
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Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 17 

riscos, dos quais classificou um de elevado grau de risco. Para a mitigação dos riscos, implementou 

27 medidas. 

 

ACES Arco Ribeirinho 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Arco Ribeirinho, considerou os dez riscos previstos no 

PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 

considerados equitativamente médios e altos. Quanto à gravidade do risco, foram classificados 

igualmente como fracos e moderados. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado as oito 

previstas.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 15 

riscos, dos quais classificou um de elevado grau de risco. Para a mitigação dos riscos, implementou 

22 medidas e tem cinco em curso. 

 

ACES Arrábida 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Arrábida, considerou os dez riscos previstos no PPRCIC 

de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 

considerados equitativamente médios e altos. Quanto à gravidade do risco, foram classificados 

igualmente como fracos e moderados. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado as oito 

previstas.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 15 

riscos, dos quais classificou um de elevado grau de risco. Para a mitigação dos riscos, implementou 

22 medidas e tem três em curso. 

 

ACES Cascais 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Cascais, considerou dos dez riscos previstos no PPRCIC, 

sete de baixa probabilidade de ocorrência e três de média. No que se refere à gravidade da 

consequência, foram considerados baixos e médios. Quanto à gravidade do risco, foram classificados 

maioritariamente como fracos. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado seis das oito 

medidas previstas, tendo em curso as restantes duas.  
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Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 18 

riscos, que classificou maioritariamente de baixo risco. Para a sua mitigação, implementou 17 

medidas e tem 11 em curso. 

 

ACES Estuário do Tejo 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Estuário do Tejo, considerou oito dos dez riscos 

previstos no PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da 

consequência, foram considerados médios e altos. Quanto à gravidade do risco, foram considerados 

fracos, moderados e elevados. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado sete das oito 

previstas e tem uma em curso.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 18 

riscos, dos quais classificou dois de elevado risco. Para a sua mitigação, implementou 26 medidas, 

tendo em curso duas. 

 

ACES Lezíria 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Lezíria, considerou os dez riscos previstos no PPRCIC de 

baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 

considerados maioritariamente altos. Quanto à gravidade do risco, foram classificados fracos e 

maioritariamente moderados. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado sete das oito 

previstas e não implementou uma medida.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 17 

riscos, dos quais classificou quanto à gravidade, igualmente fracos e moderados. Para a mitigação 

dos riscos, implementou 25 medidas e tem três em curso. 

 

ACES Lisboa Central 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Lisboa Central, considerou os dez riscos previstos no 

PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 

considerados maioritariamente baixos. Quanto à gravidade, os 10 riscos foram classificados fracos. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado seis das oito 

previstas e não implementou duas medidas.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 20 

riscos, dos quais classificou quanto à gravidade, maioritariamente fracos e um elevado. Para a 

mitigação dos riscos, implementou 15 medidas e tem em curso 16. 
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ACES Lisboa Norte 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Lisboa Norte, considerou oito dos dez riscos previstos 

no PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, 

foram considerados maioritariamente baixos. Quanto à gravidade do risco, foram considerados na 

maioria fracos. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado sete das oito 

previstas e tem uma em curso.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 18 

riscos, dos quais classificou maioritariamente fracos. Para a sua mitigação, implementou 30 medidas, 

tendo em curso duas. 

 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Lisboa Ocidental e Oeiras, considerou cinco dos dez 

riscos previstos no PPRCIC de média probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da 

consequência, foram considerados maioritariamente médios. Quanto à gravidade do risco, foram 

considerados três elevados. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado cinco das oito 

previstas, tem uma em curso e não implementou duas.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 18 

riscos, dos quais classificou maioritariamente moderados e dois elevados. Para a sua mitigação, 

implementou 23 medidas, tendo em curso três. 

 

ACES Loures - Odivelas 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Loures - Odivelas, considerou oito dos dez riscos 

previstos no PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da 

consequência, foram considerados maioritariamente baixos. Quanto à gravidade do risco, foram 

considerados dois elevados e os restantes fracos. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado sete das oito 

previstas e tem uma em curso.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 19 

riscos, dos quais classificou maioritariamente fracos e três elevados. Para a sua mitigação, 

implementou 23 medidas, tendo em curso oito. 
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ACES Médio Tejo 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Médio Tejo, considerou nove dos dez riscos previstos 

no PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, 

foram considerados maioritariamente baixos. Quanto à gravidade do risco, os 10 foram classificados 

como fracos. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado sete das oito 

previstas e tem uma em curso.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 17 

riscos, que classificou como fracos e moderados. Para a sua mitigação, implementou 24 medidas, 

tendo em curso três. 

 

ACES Oeste Norte 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Oeste Norte, considerou os dez riscos previstos no 

PPRCIC maioritariamente de baixa e média probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade 

da consequência, foram considerados na maioria altos. Quanto à gravidade do risco, a maioria foi 

considerada moderada, havendo dois riscos elevados. 

 No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado seis das oito 

previstas e tem duas em curso.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 17 

riscos, que classificou sobretudo como moderados, registando três riscos elevados. Para a sua 

mitigação, implementou 13 medidas, tendo em curso 14. 

 

ACES Oeste Sul 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Oeste Sul, considerou os dez riscos previstos no PPRCIC 

de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 

considerados baixos e médios. Quanto à gravidade, os 10 riscos foram classificados fracos. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado as oito 

previstas.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 17 

riscos, dos quais classificou quanto à gravidade, maioritariamente fracos. Para a mitigação dos riscos, 

implementou 29 medidas e tem em curso 3. 

 

ACES Sintra 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Sintra, considerou nove dos dez riscos previstos no 

PPRCIC de baixa probabilidade de ocorrência. No que se refere à gravidade da consequência, foram 
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considerados maioritariamente baixos, indicando quatro altos. Quanto à gravidade do risco, os 

mesmos foram classificados sobretudo como fracos, havendo um elevado. 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado seis das oito 

previstas, tem uma em curso e outra não foi implementada.  

Extraplano, e tendo em conta apenas as áreas de maior risco de corrupção, o ACES considerou 15 

riscos, que classificou na maioria como fracos. Para a sua mitigação, implementou 19 medidas, tendo 

em curso sete. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Da análise efetuada à classificação dos riscos e ao grau de implementação das medidas definidas no 

plano e extraplano, como sendo adequadas para mitigar os riscos associados conclui-se que: 

 

a) Os Serviços Centrais da ARSLVT classificaram maioritariamente os riscos como fracos e 

moderados, todavia implementaram a maioria das medidas previstas no PPRCIC; 

b) Os ACES, de igual modo, graduaram os riscos sobretudo como fracos e moderados, tendo 

também implementado a grande parte das medidas previstas no PPRCIC; 

c) Os ACES implementaram, extraplano, várias medidas para mitigar riscos entretanto 

identificados, com destaque para as áreas de maior suscetibilidade de ocorrência de fenómenos de 

corrupção, nomeadamente, atendimento administrativo, cobrança e depósito de taxas 

moderadoras, dividas de taxas moderadoras, recursos financeiros/tesouraria, compras, armazéns, 

recursos humanos, instalações e equipamentos e auditorias internas. 

 

 

Lisboa., 28 de dezembro de 2018 
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ANEXO - I 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento ao 
público e a 
entidades externas 

Informação inadequada; quebra de 
sigilo; tráfico de 
influências; suborno. 

Médio 

Formação contínua e responsabilização dos 
profissionais; Acompanhamento e 
supervisão do trabalho; Estabelecimento de 
procedimentos de atuação. 

1   

  

Guarda e conservação 
de 
documentação e 
equipamentos 

Extravio de documentos e de 
equipamentos ou sua inutilização. 

Fraco 

Formação contínua e responsabilização dos 
profissionais; Acompanhamento e 
supervisão do trabalho; Atuação segundo 
procedimentos definidos no âmbito da gestão 
documental e patrimonial. 

1   

  

Produção de 
informação técnico-
científica de suporte à 
decisão; Emissão de 
pareceres de suporte 
à decisão 

Produção de informação 
inadequada, insuficiente e/ou de 
reduzida qualidade para suporte à 
decisão. 

Médio 

Equipas com profissionais qualificados de várias 
áreas do conhecimento; Formação contínua e 
responsabilização dos profissionais; 
Acompanhamento e supervisão do trabalho. 

1   

  

Informação para 
efeitos de gestão de 
recursos humanos 
(pareceres); Avaliação 
anual dos 
profissionais 

Conflitos de interesses; tráfico de 
influências; Risco de quebra de 
deveres funcionais e valores, como 
integridade, independência, 
responsabilidade, transparência, 
objetividade, rigor, imparcialidade, 
confidencialidade. 

Fraco 

Atuação segundo procedimentos definidos pelo 
Departamento de Recursos Humanos e pelo órgão 
que emana orientação acerca da avaliação de 
desempenho. Emissão de pareceres 
fundamentados. 

1   

  



Relatório Anual de Execução de 2017 do PPRCIC da ARSLVT 15 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Procedimentos 
Concursais 

Desconformidade com as regras dos 
procedimentos concursais; Risco de 
conflitos de interesses; parcialidade 
na apreciação dos candidatos; 
Tráfico de influências. 

Médio 

Nomeação de júris diferenciados segundo a 
tipologia dos concursos e instrução dos 
procedimentos previstos legalmente; Formação 
dos profissionais; Rotatividade dos membros dos 
Júris. Existência de guias de apoio relativos aos 
procedimentos 
processuais para os júris de concurso com 
formulários tipificados. Fundamentação de 

1   

  

Emissão de pareceres 
para projetos 
financiados e/ou 
participação em 
visitas de 
acompanhamento a 
entidades alvo de 
projetos 
financiados 

Conflitos de interesses; tráfico    de 
influências; desconformidade nas 
regras de apreciação das 
candidaturas e parcialidade nos 
critérios aplicados. Risco de extravio 
de informação; Risco de 
favorecimento. 

Médio 

Explicitação dos critérios de apreciação e 
publicitação dos mesmos; Fundamentação de 
pareceres dos relatórios; Equipa de apreciação 
com vários profissionais e diferenciação da equipa 
de apreciação das candidaturas. Rotatividade das 
equipas integrantes. Existência de instrumentos 
de avaliação e de acompanhamento dos projetos 
com explicitação dos critérios. Declaração de 
conflitos de interesses. 

1   

  

Participação em 
auditorias de serviços 
e elaboração de 
relatórios; 
Participação em 
estudos técnico-
científicos 

Conflitos de interesses; tráfico de 
influências; Risco de extravio de 
informação; Risco de favorecimento; 
Risco de suborno. 

Médio 

Fundamentação de pareceres dos relatórios; 
Equipa de auditoria com vários profissionais e 
diferenciação da equipa. Rotatividade das 
equipas. Existência de instrumentos de auditoria 
com explicitação dos critérios. Declaração de 
conflitos de interesses. Obedecer aos princípios 
éticos e  da investigação  humana.  Exercício da 
conduta profissional segundo princípios de ética e 
deontológicos. 

1   

  

Gestão de recursos 
técnicos incluindo 
tecnologias e sistemas 
de informação 

Risco de quebra de sigilo e de 
confidencialidade; Risco de suborno. 

Fraco 
Formação dos profissionais; Implementação de 
auditorias. Segregação de funções com diferentes 
níveis de acesso. 

1   

  

Articulação 
Interserviços 

Risco de não articulação entre 
serviços. 

Fraco 

Fomentar reuniões periódicas entre serviços de 
acompanhamento de processos e 
atividades com definição clara de 
responsabilidades. Promoção de medidas de 

1   
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL / UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
Pagamentos 

Divergências nas Contas 
Correntes de Clientes e 
Fornecedores existentes na 
Contabilidade da ARSLVT e 
nos Terceiros. 

Médio Médio Moderado 
Conferência mensal das contas correntes 
no âmbito dos pagamentos e 
recebimentos mensais 

1     
  

Médio Médio Moderado 
Circularização de Contas Correntes anual 
preferencialmente de base total 

1     
  

Desvios de fundos do cofre Médio Médio Moderado 
Balanço e Controlo à tesouraria mensal 
Cobranças 

1     
  

Cobranças não depositadas Médio Médio Moderado 
Conferência diária dos montantes 
depositados (registos contabilísticos vs 
extrato bancário). 

1     
  

Pagamentos 

Desvio de fundos: a) o NIB 
não corresponder à 
instituição correta; b) 
transferência de 
valor/pagamento diferente 
do autorizado 

Médio Médio Moderado 

Privilegiar as cobranças e pagamentos por 
transferência bancária e utilização do 
Homebanking, com emissão do ficheiro de 
transferência pelo sistema de gestão e sua 
integração no Homebanking 

1     

  

Baixo Médio Fraco 
Utilização de palavras-passe pessoais e 
intransmissíveis para acesso aos sistemas 
informáticos. 

1     

  

Médio Médio Moderado 
Segregação de funções entre quem 
processa e quem paga. 

1     
  

Médio Médio Moderado 

Conferência das cobranças e pagamentos 
pelos profissionais da Tesouraria, com 
reconciliação bancária realizada por outra 
equipa, garantindo-se a segregação 
efetiva entre quem processa a faturação, 
quem paga e quem reconcilia. 

1     

  

Baixo Médio Fraco 
Reconciliações bancárias diárias, sendo 
concluídas no momento do encerramento 
mensal da contabilidade. 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de 
património 

Falhas no registo das fichas 
dos bens, preenchimento das 
taxas de amortização, valores 
de reavaliação e alterações 
de localização. 

Baixo Médio Fraco 
Segregação de funções entre o registo das 
fichas dos bens, etiquetagem e 
manuseamento físico dos bens. 

1     

  

Médio Médio Moderado 
Controlo regular do cadastro dos bens e 
auditorias aleatórias e conciliação 
sucessiva da informação. 

1     
  

Médio Médio Moderado 
Cumprimento das normas definidas no 
Manual de Procedimentos. 

1     
  

Abates sem 
autorização/abates não 
refletidos no inventário 

Médio Médio Moderado Verificação de autos de abate. 1       

Médio Médio Moderado 
Cumprimento das normas definidas no 
Manual de Procedimentos. 

1     

  

SAP- Dados 
mestre 

SAP- Dados mestre Acesso 
aos ficheiros de dados mestre 
(ficheiros de ID de 
fornecedores, clientes, contas 
bancárias)da aplicação SAP 
com intuitos fraudulentos. 

Médio Médio Moderado 

Um colaborador independente procede, 
trimestralmente, à extração do histórico 
de registos de criação de códigos novos ou 
alterados, confrontando a informação 
introduzida no sistema com os formulários 
manuais devidamente autorizados. 

  2   

  

Gestão 
administrativa 
dos 
procedimentos de 
aquisição de 

Incorreções na avaliação 
inicial da necessidade de 
aquisição, material de 
consumo e equipamentos. 

Alto Médio Elevado 

Elaboração obrigatória de informação que 
expresse a necessidade da aquisição, tal 
como previsto no MCI da ARSLVT, no qual 
se refere: 

  2   

  

Baixo Baixo Fraco 
Reforço /novas exigências; que as 
quantidades propostas e/ou objeto do 

1     
  



Relatório Anual de Execução de 2017 do PPRCIC da ARSLVT 18 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
bens, serviços e 
obras. 

Aquisição não prevista no 
Orçamento da sede e dos 
ACES 

contrato são as mais adequadas às 
necessidades e/ou não existem 
alternativas dentro da ARSLVT. 

Averiguação insuficiente de 
soluções internas como 
alternativa à contratação, 
material de consumo e 
equipamentos. 

Baixo  Baixo  Fraco 

Desdobramento de contratos 
para possibilitar o 
procedimento por ajuste 
direto, podendo privilegiar 
fornecedores. 

Médio Baixo Fraco 

Favorecimento de candidatos 
e abuso de poder 
(especificações/cadernos de 
encargos pouco específicos e 
incompletos; incumprimento 
das regras contratuais; 
avaliação das propostas com 
critérios subjetivos. 

Médio Médio Moderado 

Obrigatoriedade dos membros dos júris de 
declararem impedimento ou escusa, nos 
termos do CPA, pelo preenchimento da 
declaração de inexistência de conflitos de 
interesses. 

1     

  
Cumprimento do estipulado no MCI - 
Compras da ARSLVT. 

1     
  

Inexistência ou deficiente 
aplicação de penalizações por 
incumprimento parcial ou 
total de contratos verificado. 

Médio Médio Moderado 
Inclusão nos cadernos de encargos de 
cláusulas sobre penalizações por 
incumprimento e aplicação das mesmas. 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Reporte da situação de incumprimento 
pelo departamento/ACES requisitante a 
aplicação das cláusulas. 

1     

  
Não conformidade entre as 
cláusulas contratuais e as 
estabelecidas no caderno de 
encargos. 

Médio Médio Moderado 
Verificação exaustiva das cláusulas dos 
contratos que devem coincidir com as 
cláusulas dos cadernos de encargos. 

1     

  

Pagamentos efetuados sem 
confirmação de que os 
bens/serviços/empreitadas 
foram efetivamente 
prestados e de acordo com as 
condições contratadas. 

Baixo Baixo Fraco 

Cada pagamento deve ser efetuado após 
conferência e aprovação por órgão 
competente, suportada na apresentação 
de documento comprovativo dos bens 
adquiridos, serviços efetuados, obras 
realizadas. 

1     

  

UAG - Gestão de 
Stocks e Logística 

Inventários- Contagens Físicas 
Incorretas Deficiente 
identificação dos lotes dos 
artigos Inserção incorreta dos 
resultados das contagens. 

Médio Médio Moderado 

Adequada Identificação e arrumação dos 
artigos. Equipas de contagem constituídas 
por dois elementos 
(unidades/departamentos distintos). 
Equipas de recontagem diferentes na sua 
composição das equipas de contagem. 
Análise das diferenças tendo como base o 
mapa de apuramento de diferenças. 

1     

  

Receção de Mercadorias - 
Incorreções nas entradas de 
material na instituição 

Médio Médio Moderado 

Todas as receções são efetuadas através 
da aplicação informática (associação com 
NE previamente emitida e 
obrigatoriedade de registo de documento 
de entrega do material). Receções 
efetuadas ao dia. Conferência do material 
à entrada a dois níveis 1º nível 
(quantitativa) e de 2 º nível (qualitativa). 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão dos prazos de 
validade dos artigos - Abates 
de Material 

Médio Médio Moderado 

Mensalmente é efetuado levantamento 
dos artigos com expiração de validade até 
ao período de um ano Avaliação junto das 
unidades da possibilidade da sua 
utilização Arrumação de acordo com 
critérios FIFO. Todo o material que 
entretanto expirou de prazo é 
devidamente sinalizado. Processo de 
abate devidamente autorizado pelo CD. 

1     

  
Levantamento de 
necessidades na aquisição de 
bens stockáveis - Aquisição de 
materiais desajustados às 
reais necessidades da 
instituição. 

Médio Médio Moderado 

Antes de desencadear qualquer Pedido de 
Compra é efetuado uma análise baseada 
no mapa previsional de compras. 
Semanalmente é exportada uma listagem 
de indicadores de gestão. 

1     
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DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Promoção da 
aplicação de normas, 
especificações e 
requisitos técnicos a 
instalações e 
equipamentos das US 

Pressões para 
favorecimento na avaliação 
das situações e consequente 
emissão de parecer 

Baixo Baixo Fraco 

Constituição de equipas com vários 
elementos e rotatividade dos 
profissionais 

1     
  

Cumprimento dos procedimentos 
previstos no Código 
dos Contratos Públicos (CCP) 

1     

  

Elaboração de 
projetos-tipo para 
estabelecimentos de 
saúde 

Privilegiar materiais, 
produtos, equipamentos ou 
soluções 
técnicas 

Baixo Baixo Fraco 

Constituição de equipas 
multidisciplinares 

1     
  

Cumprimento dos procedimentos 
previstos no CCP 

1     
  

Atualização da base de 
dados e monitorização 
do estado de 
conservação das 
instalações e 
equipamentos (à 
exceção do 
equipamento 
informático) 

Informação dispersa e não 
sistematizada sobre a rede 
de instalações e 
equipamentos existente, 
podendo beneficiar 
terceiros por incapacidade 
de confirmação  das 
necessidades 

Médio Médio Moderado 

Desenvolvimento de projetos de 
apoio à atividade do DIE, 
designadamente criação de um 
arquivo técnico em suporte 
informático e de um portal eletrónico 
para articulação com os ACES. 

  2   

  

Emissão de pareceres 
sobre a aquisição e 
expropriação de 
terrenos e edifício e 
projetos das 
instituições 

Pressões para 
favorecimento na avaliação 
dos terrenos 

Baixo Baixo Fraco 

Tarefa não concentrada num único 
elemento 

      
Não Aplicável 

Consulta a outras entidades no 
âmbito da avaliação ( CM,ACES,…) 

      

Não Aplicável 

Elaboração de 
cadernos de encargos 

Privilegiar materiais, 
produtos, equipamentos ou 
soluções técnicas. Existência 
de erros ou omissões. 

Baixo Baixo Fraco 

Constituição de equipas 
multidisciplinares 

1     
  

Formação contínua na utilização dos 
procedimentos previstos no CCP 

  2   
  

Dupla revisão dos cadernos de 
encargos 

    0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Acompanhamento e 
fiscalização de 
empreitadas e 
fornecimentos de 
equipamentos. 

Pressões para 
favorecimento na execução 
das empreitadas. 
Falta de conhecimentos 
técnicos nas diversas 
especialidades. 

Médio Médio Moderado 
Constituição de equipas 
multidisciplinares 

1     
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E CONTRATUALIZAÇÃO  
 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 
PO  GC GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Negociação de 
Contratos 
Programa, 
Protocolos e 

Falta de isenção na 
interpretação das 
regras definidas nos 
contratos/protocolos
/acordos de 
cooperação 

Baixo Alto Moderado 

Recurso a consultoria 
externa especializada na 
interpretação dos 
contratos 

1     

A minuta e os termos de referência dos 
Contratos-Programa dos 
Hospitais/Centros Hospitalares e ACES são 
definidos pela ACSS e homologados pela 
Tutela, pelo que em caso de dúvidas na 
interpretação é consultada a ACSS. 

Acordos de 
Cooperação 

As minutas dos protocolos e acordos de 
cooperação são validados pelo Gabinete 
Jurídico da ARSLVT 

Acompanhamento 
de Contratos 
Programa, 
Protocolos e 
Acordos de 
Cooperação 

Deficiências na 
recolha e tratamento 
de dados/fiabilidade 
dos sistemas de 
informação 

Médio Alto Elevado 

Instruções e formulários 
adequados/definição de 
prazos obrigatórios para 
a recolha de informação 

1     

A ACSS define as instruções e os prazos 
para preenchimento do Sistema de 
Informação de Contratualização e 
Acompanhamento dos Hospitais (SICA) e 
periodicamente elabora relatórios da 
qualidade dos dados, em que são 
realizados processos de validação. 

Realização de testes e 
cruzamento da 
informação 
  

No âmbito da preparação dos templates 
de acompanhamento da atividade dos 
Hospitais, o DPC valida e cruza informação 
quando a origem é a mesma fonte, 
participando várias equipas (NEP, Equipa 
dos Hospitais, URGA). 

Relativamente aos ACES é a ACSS/SPMS 
que é responsável pela consolidação da 
informação disponibilizada em SIARS e no 
BI CSP, tendo estas entidades de garantir 
a fiabilidade dos mesmos. O DPC em casos 
particulares realiza cruzamento de 
informação com o apoio de vários 
departamentos da ARSLVT (DGAG e GSIT) 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 
PO  GC GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Pouca 
sustentabilidade 
técnica na seleção de 
indicadores a 
monitorizar 

Baixo Médio Fraco 

Recurso a consultoria 
externa especializada na 
monitorização da 
atividade em saúde 

1     

A ACSS define os indicadores nacionais e 
de benchmarking a monitorizar no âmbito 
do acompanhamento dos Contratos-
Programa dos Hospitais e dos ACES (IDG). 
Relativamente ao acompanhamento dos 
Acordos de Cooperação, o DPC conta com 
a colaboração de 2 médicas codificadoras 
clinicas, que também apoiam nas 
auditorias. 

Avaliação de 
Contratos 

Deficiências na 
recolha e tratamento 
de dados/fiabilidade 
dos sistemas de 
informação 

Médio Alto Elevado 

Instruções e formulários 
adequados/definição de 
prazos obrigatórios para 
a recolha de informação 1     

A ACSS é responsável pelo cálculo, 
avaliação e publicação dos resultados, 
apuramento dos incentivos e das 
penalizações Programa e Cartas 

de Compromisso 

Realização de testes e 
cruzamento da 
informação 

Avaliação de 
Acordos de 
Cooperação 

Deficiências na 
recolha e tratamento 
de dados/fiabilidade 
dos sistemas de 
informação 

Médio Médio Moderado 

Recurso a consultoria 
externa especializada na 
interpretação dos 
contratos e dos 
contraditórios 

      

Relativamente à avaliação e relatórios de 
execução dos Acordos de Cooperação, o 
DPC conta com a colaboração de 2 
médicas codificadoras clinicas que 
realizam auditorias e apoiam no caso dos 
contraditórios 

Monitorização do 
CTH 

Violação das regras 
definidas pela 
Portaria n.º 95/2013, 
de 4 de março 

Médio Médio Moderado 

Reforço dos mecanismos 
de controlo da atividade 
realizada pelas 
instituições e divulgação 
dos resultados 

1     

A monitorização, avaliação e controlo da 
evolução de pedidos referenciados para 
primeira consulta hospitalar, via CTH 
(Consulta a Tempo e Horas), efetuado 
pela URGA através da extração da 
informação sobre as listas de espera para 
consulta, por Centro Hospitalar/Hospital e 
por especialidade, lista nominal dos 
pedidos da responsabilidade dos Hospitais 
e ACES, com a identificação do estado do 
pedido e tempos de espera, efetuado com 
periodicidade mensal. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 
PO  GC GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

A listagem nominal dos pedidos CTH em 
lista de espera, é enviada mensalmente 
aos Hospitais pela Unidade de Gestão do 
Acesso (UGA). 

Para efeitos de acompanhamento são 
apurados mensal os indicadores, por 
Hospital e por especialidade, "tempo 
médio de espera até à realização da 
consulta", "% de consultas realizadas 
dentro e fora do tempo", conforme os 
Tempos máximos de resposta garantidos 
(TMRG) em vigor. 

Envio de listagem nominal aos ACES,  
cujos pedidos referenciados via CTH 
careçam da intervenção dos Cuidados de 
Saúde Primários (pedidos devolvidos pelo 
administrativo/ devolvidos pelo médico) 
por ACES, Unidade de Saúde e 
especialidade. 

Monitorização do 
SIGIC 

Violação das regras 
definidas pela 
Portaria nº 45/2008 
de 30 de Janeiro 

Baixo Médio Fraco 

Reforço dos mecanismos 
de controlo da atividade 
realizada pelas 
instituições e divulgação 
dos resultados 

1     

No que concerne à monitorização, 
avaliação e controlo da evolução de 
inscritos para cirurgia nas unidades 
hospitalares, é remetida mensalmente aos 
Centros Hospitalares/Hospitais (UHGIC e 
conhecimento aos respetivos Conselhos 
de Administração) a informação existente 
em SIGLIC para efeitos de 
acompanhamento, até ao 15.º dia do mês 
seguinte a que reporta a informação. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 
PO  GC GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

A informação consiste num ponto de 
situação geral sobre a Lista de Inscritos 
para Cirurgia (LIC) da instituição, por 
especialidade e distribuição da LIC por 
intervalos de tempos, com indicação para 
cada Centro Hospitalar/Hospital da 
"Mediana do Tempo de espera" e “% de 
doentes em espera para cirurgia fora do 
tempo máximo de resposta garantido" 
(episódios gerais, oncológicos e de 
Cirurgia Cardio-Torácica), gráfico evolutivo 
da LIC  e respetivas listagens nominais dos 
registos a aguardar cirurgia “Fora do 
Tempo adequado”, dos episódios sem 
indicador oncológico, dos episódios da 
especialidade Cardio-Torácica e dos 
episódios com indicador oncológico, bem 
como outros dados que à data do envio da 
informação se tornem relevantes em 
matéria de acompanhamento e que per si 
carecem de maior análise. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 
PO  GC GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

No que respeita aos Hospitais de Destino 
(entidades convencionadas SIGIC), de 
forma a garantir que o hospital de destino 
realiza a intervenção cirúrgica no prazo 
máximo de 25% do TME garantido, isto é, 
que o tempo de espera dos utentes 
transferidos classificados com prioridade 1 
seja menor que 88 dias (70 dias + 18 dias 
de registo) ou com 33 dias (15 dias + 18 
dias de registo) para as restantes 
prioridades, é extraído relatório do SIGLIC 
com periodicidade mensal,  a informação 
dos utentes transferidos e respetivo 
período de tempo de espera . Caso sejam 
identificados episódios que registem 
tempo superior ao considerado adequado, 
é enviado correio eletrónico às entidades 
respetivas a solicitar esclarecimentos 
sobre o motivo. 

Conferência e validação dos episódios 
realizados no âmbito da atividade SIGIC 
em Hospitais de Destino (entidades 
convencionadas). 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
PO  GC GR   

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Praticar todos  
os  atos 
preparatórios  
relativos  ao 
apuramento  e 
seleção  de 
pessoal 

Ausência ou deficiente 
fundamentação dos atos e 
da seleção de pessoal e dos 
resultados das decisões de 
avaliação 

Baixo Baixo Fraco 

Definição objetiva dos critérios de avaliação, de 
modo a simplificar a fundamentação das decisões 
de contratação e 
aprovação prévia dos mesmos 

1       

Favorecimento por parte do 
júri (quebra de deveres 
éticos no decorrer dos 
procedimentos concursais) 

Médio Médio Moderado 

Publicitação dos critérios de seleção dos 
candidatos previamente ao lançamento dos 
procedimentos concursais 

1       

Rotatividade dos membros que compõem os júris 
de concursos 

1       

Nomeação de uma pessoa independente da 
ARSLVT nos júris dos concursos de dirigentes, 
respeitando a legislação 
em vigor 

  2     

Obrigação dos membros dos júris declararem 
impedimento ou escusa, nos termos do CPA, 
preenchendo a 
declaração de inexistência de conflitos de 
interesses 

  2     

Gestão  de 
recursos 
humanos 

Assiduidade Baixo Baixo Fraco 
Todas as informações sobre faltas, férias e 
licenças devem conter fundamentação legal 

1       

Processamento de 
vencimentos sem aderência 
à assiduidade dos 
colaboradores 
e/ou seu índice 
remuneratório 

Médio Médio Moderado 

Conferência da informação retirada das aplicações 
de processamento de vencimentos, registos de 
assiduidade e 
cadastro do pessoal 

  2     

Utilização excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

Médio Médio Moderado 

Recurso a trabalho extraordinário de forma 
esporádica e devidamente justificado, 
planeamento das tarefas e dos 
recursos humanos disponíveis 

  2     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
PO  GC GR   

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Processamento de outros 
abonos ao pessoal sem 
correspondência com 
efetiva 
prestação de trabalho 

Baixo Baixo Fraco 
Conferência dos processamentos de salários com 
os respetivos documentos de suporte dos abonos 
ou horas extra 

1       

Utilização de contratos a 
termo ou prestação de 
serviços como mecanismo 
para satisfação de 
necessidades de carácter 
permanente 

Médio Médio Moderado 

Levantamento das necessidades de pessoal de 
carácter permanente 

1       

Recurso aos instrumentos legais de contratação 1       

Favorecimento de 
candidatos e abuso de 
poder 

Baixo Baixo Fraco 

Subscrição de todos os funcionários que se 
encontram em regime de acumulação de funções 
de declaração atualizada em que assume de forma 
inequívoca que as funções acumuladas não 
entram em conflito com a imparcialidade 
necessária ao exercício das funções públicas 

1       

Ausência de autorização 
superior para o pagamento 
do suplemento 
remuneratório abono para 
falhas 

Baixo Alto Moderado 
Garantir que a autorização superior é dada em 
todos os processos de abono para falhas 

1       

Avaliação inexistente, 
incompleta e/ou incorreta. 

Médio Alto Elevado 
Desenvolver procedimentos de controle e de 
sensibilização à avaliação de desempenho de 
todas as carreiras. 

1       

Identificação 
incorreta/deficiente de 
processos de mobilidades 
prioritários 

Médio Médio Moderado 
Desenvolver critérios de prioridade para que 
possam ser aplicados aos processos de mobilidade 

1       
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
PO  GC GR   

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Término da relação laboral 
nos contratos com os 
médicos aposentados 
(expiração do contrato de 
trabalho, cessação de 
contrato de trabalho por 
iniciativa da empresa ou do 
trabalhador), não previsto, 
previsto incorreta e/ou não 
atempadamente. 

Médio Alto Elevado 

Desenvolver procedimentos que garantam a 
comunicação do término da relação laboral nos 
contratos com os médicos aposentados, por parte 
dos ACES ao DRH. 

1       

Ausência de comunicação 
do termo dos contratos dos 
médicos aposentados à 
CGA 

Médio Alto Elevado 
No caso dos procedimentos anteriores serem 
cumpridos, o DRH pode criar alertas para a 
comunicação devida à CGA 

  2     

Publicação de 
procedimentos concursais 
com requisitos e 
disposições legais exigidas 
indevidas e/ou incorretas 

Médio Médio Moderado 
Implementar o procedimento que implique a 
revisão jurídica de qualquer procedimento 
concursal. 

1       

Término da relação laboral 
(reforma, expiração do 
contrato de trabalho, 
cessação de contrato de 
trabalho por iniciativa da 
empresa ou do trabalhador, 
por invalidez, doença ou 
morte) não previsto, 
previsto incorreta e/ou não 
atempadamente. 

Médio Alto Elevado 

Desenvolver procedimentos que impliquem: 
- Pedido de cessação de contrato 
- Realização de entrevista de saída 
- Passagem de trabalho e conhecimento, fazendo 
a integração do novo colaborador 

  2     

Requisitos da função 
inexistentes e/ou incorretos 

Baixo Médio Fraco 
Desenvolvimento de normas que clarifiquem e 
definam os requisitos específicos para a posição a 
contratar 

1       
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
PO  GC GR   

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Procedimentos nos 
Períodos Experimentais 
Incorretos, incompletos 
e/ou inexistentes. 

Médio Alto Elevado 

Desenvolver procedimentos de controle, 
centralizando os processos dos períodos 
experimentais. Elaborar manual de 
esclarecimentos sobre o tema. 

1     
Existe 
Regulamento 
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DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 
Identificação de 
necessidades nas 
áreas de 
intervenção - 
Prevenção, 
Redução de Riscos 
e Minimização de 
Danos, Tratamento 
e Reinserção. 

Não avaliação correta 
das necessidades nas 
diferentes áreas. 

Moderado 

Criação de um 
sistema estruturado 
de avaliação das 
NECESSIDADES (1) 

  

  

0 

O sistema parte da utilização dos instrumentos propostos 
pelo SICAD, enquanto entidade coordenadora do PORI - 
Plano Operacional de Respostas Integradas no âmbito do 
qual se realizam os diagnósticos de necessidades. 
 
Evidenciamos, contudo, alguma dificuldade na 
realização/ atualização dos diagnósticos por falta de 
recursos humanos e de formação atualizada nesta área. 
Prévio cumprimento: já estava criado pelo SICAD 

Acompanhamento 
de 
programas/projetos 
dos CAD 

Lapsos técnicos do 
modelo de 
monitorização 

Moderado 

Criação de um 
modelo estruturado 
de 
acompanhamento 
dos 
projetos/programas, 
definição de 
indicadores. 

  0 

O acompanhamento é feito mediante aplicação dos 
instrumentos de acompanhamento propostos pelo SICAD 
enquanto entidade coordenadora do PORI - Plano 
Operacional de Respostas Integradas no âmbito do qual 
se desenvolvem estes projetos. 
 
Evidenciamos, contudo, dificuldade na aplicação, no 
tempo previsto, de todos os instrumentos, por 
significativa pressão de passos e de documentos 
implicados no sistema de acompanhamento dos projetos 
em curso acompanhados pela DICAD. 
Prévio cumprimento: já estava criado pelo SICAD 

Avaliação da 
execução de 
programas/projetos 
nos CAD 

Extemporaneidade e 
eventuais lapsos 
técnicos na avaliação 

Moderado 

Criação de um 
modelo estruturado 
de avaliação de 
resultados dos 
projetos/programas. 

  2 

A avaliação é feita mediante aplicação dos instrumentos 
de acompanhamento propostos pelo SICAD enquanto 
entidade coordenadora do PORI - Plano Operacional de 
Respostas Integradas no âmbito do qual se desenvolvem 
estes projetos. 
Evidenciamos alguma dificuldade na aplicação, no tempo 
previsto, de todos os instrumentos, dado o elevado 
número de etapas previstas, bem como do número de 
documentos implicados no sistema de acompanhamento 
dos projetos em curso acompanhados pela DICAD 
Prévio cumprimento: já estava criado pelo SICAD 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 

Emissão de 
pareceres técnicos 
no âmbito das 
diferentes áreas de 
intervenção. 

Extemporaneidade e 
eventuais lapsos 
técnicos nos conteúdos 
disponibilizados. 

Moderado 
Dupla revisão do 
trabalho, recurso a 
peritos externos. 

1   

Os pareceres técnicos são emitidos mediante aplicação 
dos instrumentos de emissão de parecer propostos pelo 
SICAD enquanto entidade coordenadora do PORI - Plano 
Operacional de Respostas Integradas no âmbito do qual 
se desenvolvem estes projetos. 
Evidenciamos alguma dificuldades de emissão de todos 
os pareceres nos prazos previstos dado o elevado 
número de relatórios e pareceres previstos para cada um 
dos projetos em curso, e a falta de recursos humanos. 

Financiamento de 
projetos de 
entidades externas 

Consideração/valorizaçã
o de elementos 
inapropriados que 
possibilitem/acelerem a 
aprovação de 
financiamento. 
Favorecimento de 
entidades 

Moderado 

Aplicação dos 
requisitos incluídos 
no regulamento 
aprovado pela 
Portaria nº 27/2013 
de 24 de janeiro 
(condições de 
financiamento 
público de projetos 
no âmbito dos PRI). 

1 

    

Os processos de financiamento público são lançados e 
coordenados pelo SICAD. Os elementos das respetivas 
Comissões de Avaliação aplicam os requisitos previso na 
referida Portaria. 
De forma geral seria útil às Comissões a existência de 
apoio técnico na aplicação dos procedimentos previstos 
no Código de Procedimento Administrativo. Deixaria 
mais tempo para a realização da análise puramente 
técnica nas áreas específicas de CAD - Comportamentos 
Aditivos e Dependências 

Participar em 
eventos realizando 
rastreios de 
alcoolemia e 
distribuição de 
material 

Insuficiente quantidade 
de material para realizar 
os rastreios entendidos 
necessários. Ausência de 
registos relativos a 
material distribuído e 
rastreios efetuados. 

Fraco 

Decisão sobre quais 
os festivais a 
intervencionar. 
Revisão de material 
de rastreio suficiente 
para cada evento 
Avaliação e 
monitorização. 

1 

      

Intervenção 
preventiva 
multicomponente 
(componente 
informativa, 
desenvolvimento 
de competências e 

Insuficiência de 
capacidade de resposta 
face às necessidades 
identificadas/pedidos 
solicitados; Insuficiência 
das competências 
técnicas por parte dos 

Fraco 

Controlo de entrada 
de pedidos de 
intervenção 
preventiva; 
Definição de 
critérios de 
prioridade de 

1   A procura é muito superior à nossa capacidade de 
resposta. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 
reguladoras/ambie
ntais) em contexto 
escolar, 
comunitário ou 
outro contexto. 

profissionais 
responsáveis por esta 
intervenção. 

intervenção; 
Disponibilidade 
recursos humanos e 
logísticos 
adequados. 

Elaboração de 
documentos 
(normas e outros). 

Extemporaneidade e 
eventuais lapsos 
técnicos na avaliação 

Fraco 

Dupla revisão 
técnica do trabalho, 
recurso a peritos 
externos, adoção 
das medidas comuns 
a todos os serviços. 

1     

Vistorias a unidades 
licenciadas. 

Consideração 
/valorização de 
elementos 
inapropriados que 
possibilitem/acelerem a 
aprovação de 
financiamento. 
Favorecimento de 
entidades. 

Moderado 

Preenchimento do 
Auto de Vistoria das 
Comunidades 
Terapêuticas pela 
comissão de Vistoria 
/Manutenção (2) 

  2 

As vistorias a unidades licenciadas ocorriam num quadro 
legal em que a ARSLVT detinha as  competências de 
licenciamento e monitorização do financiamento das 
Unidades de Saúde Privadas e Públicas. Esta competência 
passou, em 2015, para a ERS - Entidade Reguladora de 
Saúde. A  IGAS  mantem as responsabilidades de 
fiscalização. Contudo, por ser a ARSLVT responsável pelo 
financiamento para internamento em Comunidades 
Terapêuticas convencionadas, a DICAD mantém um 
sistema de monitorização de processos de Emissão de 
Termos de Responsabilidade. 

Ações formativas. 

Desadequação do 
programa de formação 
face às necessidades 
formativas para o 
exercício de funções. 

Moderado 

Envolvimento de 
todas as unidades, 
designadamente as 
locais, no 
levantamento, 
planeamento e 
execução das 
necessidades de 
formação. 

1 

    

Em 2015 a DICAD construiu e aplicou a todos os 
profissionais da DICAD um questionário para 
levantamento de necessidades formativas que, 
juntamente com o parecer dos/das responsáveis da 
equipa de coordenação da DICAD de cada área de 
intervenção, serviu de base à organização da formação 
dos anos subsequentes. 

Coordenar e gerir 
ações com a 
finalidade de 
racionalizar a rede 

Informação dispersa e 
não sistematizada sobre 
a rede de recursos 
podendo beneficiar 

Moderado 

Desenvolvimento de 
projetos de apoio à 
atividade da DICAD, 
que prevejam a 

1 

    

As necessidades e capacidade de resposta são, a todo o 
tempo, aferidas, quer através da atividade de 
diagnóstico, quer nas reuniões periódicas de 
coordenação com os responsáveis das UIL.   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO DO 

RISCO 
GR 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 
de serviços 
disponíveis. 

terceiros pela 
incapacidade de 
confirmar as 
necessidades reais. 

caracterização 
correta e real das 
capacidades 
instalada, incluindo 
de entidades 
externas, com as 
quais exista acordo. 
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GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO  

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO  

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Emissão de 
pareceres jurídicos; 
Emissão de projetos 
de diplomas. 

Risco de 
parcialidade/favorecimento 

Baixo Baixo Fraco 

Controlo e monitorização dos 
pareceres e informações 

1     

  

Instrução de 
processos 
administrativos e 
judiciais; 
Representação da 
ARSLVT nos 
Tribunais. 

Risco de incumprimento na 
tramitação processual e de 
incumprimento dos prazos 
Risco de não comparência em 
Juízo 

Baixo Alto Moderado 

Controlo e adequação dos 
procedimentos adotados 
Estabelecimento de um controlo 
efetivo dos prazos através de 
aplicação informática 
Controlo das marcações em 
aplicação informática 

  2   

  

Elaboração de 
minutas de 
Protocolos, 
Contratos e 
Contratos-Programa 
com 
entidades públicas e 
privadas 

Discricionariedade na condução 
dos processos, favorecimento 
das entidades 

Baixo Alto Moderado 

Controlo e monitorização das 
minutas e documentos existentes 
nos processos 

  2   

  

Emissão de 
propostas para 
entrega de 
arrendados aos 
proprietários 

Discricionariedade na condução 
dos processos, 
favorecimento das entidades Baixo Alto Moderado 

Controlo e monitorização das 
propostas e documentos 
existentes nos processos   2   

  

Instrução de 
processos 
disciplinares e de 
inquérito 

Risco de não cumprimento dos 
prazos com 
prescrição dos processos; 

Médio Médio Moderado 

Estabelecimento de um controlo 
efetivo dos prazos 
através de aplicação informática 

  2   

  

Risco de favorecimento dos 
arguidos ou visados 
em face das relações 
interpessoais privilegiadas 

Baixo Médio Fraco 

Controlo da instrução do 
procedimento e das propostas de 
arquivamento ou aplicação de 
sanções 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO PO  GC GR 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO  

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Risco de quebra dos deveres 
funcionais de 
isenção, imparcialidade, justiça. 

Baixo Médio Fraco 

Analisar, registar e 
tratar as exposições 
apresentadas pelos 
utentes utilizadores 
das instituições 
de saúde do SNS 

Não tratamento em tempo útil Baixo Baixo Fraco 
Fixação de prazos para proceder ao 
tratamento 

1     

  

Gerir o tratamento 
das reclamações 
inseridas na 
Plataforma SGREC, 
pelas unidades de 
saúde dos cuidados 
primários. 

Não tratamento em tempo útil Baixo Baixo Fraco 
Verificação semanal do Plano de 
Trabalho 

1     
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ANEXO II 

ACES: ALMADA – SEIXAL  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1       2   1 

  

  Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1     

  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1         3 

  

2   Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1     

  

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1         3 

  

2   Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

  
  

  
  

  
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1         3   2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1       2   

  

1   

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

1       2   1     
Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

    0 

  

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1         3 

  

2   

Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

  
  

  
  

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1         3 

  

2   

Falhas na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1       2   1     
Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

1       2   1     Controlo das avarias por 
equipamento; 

    0 

  

 

Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativo 
de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

  2       3    3 
Ações formativa sobre 
responsabilidade disciplinar, 
direitos e deveres e código 
de conduta; 

  2 

Incluído no objetivo: 
Criação de Manual de 
Procedimentos para 
secretariado clínico 
com Plataforma 
Intranet - 2017, 2018 
e 1º T 2019 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento 
de TM devidas  

1       2   1     

Para além do Manual de 
procedimentos 
administrativos que cubra 
os riscos identificados, 
deverão promover-se: 

      

Ações de formação às AT de 
acordo com as normas; 

1   

Reuniões periódicas - 
UAG e Responsáveis 
pelo secretariado 
clínico 

Divulgar no balcão das UF e 
em todos os suportes de 

1   
Campanha para 
pagamento por TPA 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
informação, o pagamento 
por TPA;  

Não 
recebimento de 
TM devidas. 

1       2   1     Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1   

Orientações emitidas 
pela ARS e pelo ACES. 
Circular Normativa 
Nº 10/CD/2012 

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

  2 

    

2   

 

2 

  
Verificar se na anulação de 
recibo consta a justificação 
e a assinatura legível do 
utente e do profissional; 

1     

       

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a execução 
dos procedimentos e 
medidas.  

1     

Dividas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

    3   2      3 
Elaboração de 
procedimento sobre 
cobrança de taxas em 
dívida; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1 

        

3 

 

2 

  

  

Divulgação dos deveres dos 
trabalhadores;  

1   
Manual de 
acolhimento aos 
profissionais do ACES 

         
Afetar o trabalhador de 
acordo com as suas 
competências 

1     

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com 
as condições 
contratuais 

1         3  
2 

  

  

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante 
evidência de conferência e 
aprovação (assinatura e 
data) do órgão competente 
expressa no documento 
comprovativo dos bens 
adquiridos ou serviços 
prestados; 

1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

         

Segregação de funções 
entre quem trata da compra 
e quem operacionaliza o 
pagamento da despesa e o 
regista na aplicação 
informática  

1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1 
      

2   1 
  

  
Cumprimento dos 
procedimentos;  

1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 

        Segregação de funções 1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 

Favorecimento 
de fornecedores 

1         3  2   Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

1   

Apenas para compras 
acima de 5.000 euros 
- O ACES apenas faz 
compras de valor 
inferior 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém 
central, sem 
relação com os 
consumos 

1       2   1     Procedimento sobre o 
pedido de produtos 

1   

Pedidos 
extraordinários só 
são aceites mediante 
apresentação de 
justificação. 

Consumos não 
justificados 

1       2   1     Ajustamento de níveis de 
consumos 

1     

Incorreta 
receção de 
mercadorias 

1 
  

  

  

  

1 
  

  

  1 
  

  

  

  

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1   
Instituído ARSLVT 
prazo de 48h para 
procedimento. 

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 2º 
da qualidade.  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

1 

    

3 

 

2 

 

  

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e 
horas extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de salários 
com os documentos de 
suporte; 
 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do 
Registo da assiduidade no 
RHV. 

1     

     1     

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1 

    

3 

 
2 

 

  

  2 
Maior dificuldade 
com horários de 
internos. 

     1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 
 

1 
    

3 
 

2 

 

  

Obtenção de declaração 
anual dos profissionais com 
acumulações de funções; 

  2   

         Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a 
trabalho 
extraordinário 

1         3  2   
Avaliação do recurso a 
trabalho extraordinário 
esporádico e devidamente 
justificado; 

1     

Auditorias 
Internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

1 

      

2   1   

  
Auditorias clínicas 
periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2 Procedimentos 
considerados nas 
atividades da rede de 
governação clínica         

Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos 
clínicos 

  2 
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ACES: AMADORA  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

  2       3     3 Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1     

  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1       2   1     Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1     

  

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1         3   2   
Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

  
  

  
  

 
 

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1         3   2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1         3   2   

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

  2       3     3 
Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

1     

  

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1       2 1       

Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

  
1 

  
  

  
  

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1       2 1       

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

  2     2     2   
Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

  2       3     3 Controlo das avarias por 
equipamento; 

1   0 

  

 

Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativ
o de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

  2     2     2   

Ações formativas 
sobre 
responsabilidade 
disciplinar, direitos 
e deveres e código 
de conduta; 

1   

Efetuadas reunião 
de trabalho e  
ações de formação 
sobre o tema. 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

1       2   1     

Para além do 
Manual de 
procedimentos 
administrativos 
que cubra os riscos 
identificados, 
deverão 
promover-se: 

      

Ações de formação 
às AT de acordo 
com as normas; 

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança, registo, 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

emissão e 
conferência de 
Taxas moderadoras 

Divulgar no balcão 
das UF e em todos 
os suportes de 
informação, o 
pagamento por 
TPA;  

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança, registo, 
emissão e 
conferência de 
Taxas moderadoras 

Não recebimento 
de TM devidas. 

  2     2     2   
Conferência dos 
valores cobrados e 
devidos; 

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança, registo, 
emissão e 
conferência de 
Taxas moderadoras 

Não entrega do 
Recibo do 
pagamento TM ao 
utente 

  2     2     2   

Dispor no balcão 
das UF suporte de 
informação ao 
utente, para que 
este solicite 
sempre o recibo 
da TM paga;  

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança, registo, 
emissão e 
conferência de 
Taxas moderadoras 

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

1       3     2   

Verificar se na 
anulação de recibo 
consta a 
justificação e a 
assinatura legível 

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança, registo, 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

do utente e do 
profissional; 

emissão e 
conferência de 
Taxas moderadoras 

Avaliar e 
acompanhar 
periodicamente a 
execução dos 
procedimentos e 
medidas.  

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança, registo, 
emissão e 
conferência de 
Taxas moderadoras 

Dividas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

    3     3     3 

Elaboração de 
procedimento  
sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança de taxas 
em dívida 

Avaliar 
periodicamente a 
antiguidade das 
dívidas; 

1   

Existência de 
circular normativa 
com procedimento 
adequado à 
cobrança de taxas 
em dívida 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1       2   1     

Afetar o 
trabalhador de 
acordo com as 
suas competências 

1   

A afetação dos 
trabalhadores é 
feita de acordo 
com as suas 
competências, 
sempre que seja 
possível aplicar 
este critério face à 
escassez dos 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Recursos Humanos 
existentes.  

  

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

1         3   2   

O pagamento só 
deve ser efetuado 
mediante 
evidência de 
conferência e 
aprovação 
(assinatura e data) 
do órgão 
competente 
expressa no 
documento 
comprovativo dos 
bens adquiridos ou 
serviços prestados; 

1   

Implementado o 
principio de 
pagamento apenas 
pós a evidência de 
conformidade na 
receção dos bens 

  

Segregação de 
funções entre 
quem trata da 
compra e quem 
operacionaliza o 
pagamento da 
despesa e o regista 
na aplicação 
informática  

1   

Procedimento já 
implementado pela 
própria orgânica de 
utilizadores do SAP. 
Aprovisionamento 
compra e processa 
fatura, 
Contabilidade paga 
com Autorização 
Superior dada pela 
PAP(pedido de 
autorização de 
pagamento) 

  
Inexistência de 
controlo da 

1         3   2   
Divulgação mensal 
da receita cobrada 
e em dívida às UF 

1   Efetuada 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

receita cobrada e 
em divida 

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1         3   2   

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1   

Estrito 
cumprimento dos 
procedimentos da 
ARSLVT, em 
conformidade com 
o CCP 

Segregação de 
funções 

1     

Favorecimento de 
fornecedores 

1         3   2   

Consulta a pelo 
menos 3 
fornecedores/pres
tadores; 

1   
Sempre que 
aplicável 

Avaliação 
periódica da 
qualidade dos 
fornecedores 
(qualidade dos 
bens, 
cumprimento dos 
prazos de entrega 
e das condições 
contratadas, …). 

1   

Avaliação 
constante e 
correspondente 
comunicação à 
ARSLVT 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1       2   1     
Procedimento 
sobre o pedido de 
produtos 

1   

Existe circular 
normativa com 
procedimento 
adequado ao 
registo na respetiva 
aplicação, GLINTT 

Consumos não 
justificados 

1       2   1     
Ajustamento de 
níveis de 
consumos 

1   

Existe 
procedimento 
semestral de 
avaliação pelo GIF 
(Grupo de 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Intervenção 
Farmacêutica), ou 
sempre que se 
justifique 

Incorreta receção 
de mercadorias 

  2     2     2   

Receção efetuada 
ao dia e registada 
na aplicação 
informática;  

1   

Existe circular 
normativa com as 
orientações de 
registo  

Conferência do 
material efetuado 
à entrada em 2 
níveis, 1º da 
quantidade, 2º da 
qualidade.  

1   

Existe circular 
normativa com as 
orientações de 
registo  

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a assiduidade 

1       2   1     

Verificação legal 
de todas as faltas, 
férias, licenças e 
horas 
extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de 
salários com os 
documentos de 
suporte; 
 
Verificação mensal 
dos Horários de 
trabalho 

1     

1     

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

  2     2     2   1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

autorizados; 
 
Verificação mensal 
do Registo da 
assiduidade no 
RHV. 

1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

  2     2     2   

Verificação anual 
de declaração de 
rendimentos dos 
profissionais em 
exclusividade;  

1     

Obtenção de 
declaração anual 
dos profissionais 
com acumulações 
de funções; 

1     

Atualização 
sistemática das 
acumulações de 
funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

  2     2     2   

Avaliação do 
recurso a trabalho 
extraordinário 
esporádico e 
devidamente 
justificado; 

1   

Avaliação 
trimestral em 
virtude da 
autorização de 
cabimento da 
ARSLVT  

Auditorias 
internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

1       2   1     

Auditorias clínicas 
periódicas do CCS 
em articulação 
com as UF; 

1     
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ACES: ARCO RIBEIRINHO  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1       2   1 

  

  
Conferência diária dos 

valores cobrados; 
1 

      

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1         3 

  

2   
Verificar mensalmente a 

utilização do FM 
1 

      

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1         3 

  

2   
Segregação de funções 

entre quem processa e 

quem paga 

1 

      

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1         3 
  

2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1       2   1     

Elaboração de informação 

com a menção expressa da 

necessidade da aquisição e 

que não existem 

alternativas dentro da 

ARSLVT;  

1 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

1       2   1     

Reporte à ARSLVT da 

situação de incumprimento 

das cláusulas contratuais 

1 

      

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1         3 

  

2   

Após as contagens, análise 

das diferenças de contagens 

encontradas nos mapas de 

reconciliação; 

1 

      

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1         3 

  

2   

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1       2   1     

Cumprir os procedimentos 

do Manual de 

Procedimentos  

1 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

1       2   1     
Controlo das avarias por 

equipamento; 
1 

      

 

Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativ
o de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

  2       3     3 

Ações formativas 
sobre 
responsabilidade 
disciplinar, direitos 
e deveres e código 
de conduta; 

1   

Circular Normativa 

nº14 de 

29/04/2016 

Cobrança e 
depósito de 

taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

1       2   1     

Para além do 
Manual de 
procedimentos 
administrativos 
que cubra os riscos 
identificados, 
deverão 
promover-se: 

      

Ações de formação 
às AT de acordo 
com as normas; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Divulgar no balcão 
das UF e em todos 
os suportes de 
informação, o 
pagamento por 
TPA;  

  2   

Não recebimento 
de TM devidas. 

1       2   1     

Conferência dos 
valores cobrados e 
devidos; 

1     

Quando não for 
possível cobrar no 
dia do ato, usar o 
sistema de 
pagamento da 
dívida por refª MB; 

  2 
Implementação do 

SITAM 

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

  2     2     2   

Verificar se na 
anulação de recibo 
consta a 
justificação e a 
assinatura legível 
do utente e do 
profissional; 

1   

  

Avaliar e 
acompanhar 
periodicamente a 
execução dos 
procedimentos e 
medidas.  

1   

  

Dívidas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

    3   2       3 

Avaliar 
periodicamente a 
antiguidade das 
dívidas; 

  2 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Elaboração de 
procedimento  
sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

  2 
  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1       3     2   
Divulgação dos 
deveres dos 
trabalhadores;  

1   
  

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

1         3   2   

O pagamento só 
deve ser efetuado 
mediante 
evidência de 
conferência e 
aprovação 
(assinatura e data) 
do órgão 
competente 
expressa no 
documento 
comprovativo dos 
bens adquiridos ou 
serviços prestados; 

1   
Instituído 

ARSLVT/ACES. 

Segregação de 
funções entre 
quem trata da 
compra e quem 
operacionaliza o 
pagamento da 
despesa e o regista 
na aplicação 
informática  

1   
Instituído 

ARSLVT/ACES. 

Compras 
Compras não 
autorizadas 

1       2   1     
Cumprimento dos 
procedimentos;  

1   
Instituído 

ARSLVT/ACES. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Segregação de 
funções 

1   
Instituído 

ARSLVT/ACES. 

Favorecimento de 
fornecedores 

1         3   2   

Consulta a pelo 
menos 3 
fornecedores/pres
tadores; 

1     

Avaliação 
periódica da 
qualidade dos 
fornecedores  
(qualidade dos 
bens, 
cumprimento dos 
prazos de entrega 
e das condições 
contratadas, …). 

1   

  

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1       2   1     
Procedimento 
sobre o pedido de 
produtos 

1   

  

Consumos não 
justificados 

1       2   1     
Ajustamento de 
níveis de 
consumos 

1   

Acertos anuais ou 

sempre que se 

justifique 

Incorreta receção 
de mercadorias 

1     1     1     

Receção efetuada 
ao dia e registada 
na aplicação 
informática;  

1   
Prazo definido de 

48h 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Conferência do 
material efetuado 
à entrada em 2 
níveis, 1º da 
quantidade, 2º da 
qualidade.  

1   

  

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a assiduidade 

1         3   2   

Verificação legal 
de todas as faltas, 
férias, licenças e 
horas 
extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de 
salários com os 
documentos de 
suporte; 
 
Verificação mensal 
dos Horários de 
trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal 
do Registo da 
assiduidade no 
RHV. 

1   

  

1   

  

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1         3   2   

1   
  

1   

  

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1         3   2   

Verificação anual 
de declaração de 
rendimentos dos 
profissionais em 
exclusividade;  

1   

  

Obtenção de 
declaração anual 
dos profissionais 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  
Baixo 

(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
com acumulações 
de funções; 

Atualização 
sistemática das 
acumulações de 
funções 

1   
  

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

1         3   2   

Avaliação do 
recurso a trabalho 
extraordinário 
esporádico e 
devidamente 
justificado; 

1   

  

Auditorias 
internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

1       2   1     

Auditorias clínicas 
periódicas do CCS 
em articulação 
com as UF; 

  2 
  

Auditorias 
periódicas à 
qualidade dos 
registos clínicos 

  2 
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ACES: ARRÁBIDA  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1       2   1     
Conferência diária dos 

valores cobrados; 
1     

  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1         3   2   
Verificar mensalmente a 

utilização do FM 
1     

  

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1         3   2   
Segregação de funções 

entre quem processa e 

quem paga 

1       

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1         3   2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1       2   1     

Elaboração de informação 

com a menção expressa da 

necessidade da aquisição e 

que não existem 

alternativas dentro da 

ARSLVT;  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

1       2   1     

Reporte à ARSLVT da 

situação de incumprimento 

das cláusulas contratuais 

1     

  

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1         3   2   

Após as contagens, análise 

das diferenças de contagens 

encontradas nos mapas de 

reconciliação; 

1       Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1         3   2   

Falhas na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1       2   1     

Cumprir os procedimentos 

do Manual de 

Procedimentos  

1     

  

TIC 
Falhas na 
prestação de 
serviços aos 

1       2   1     
Controlo das avarias por 

equipamento; 
1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

 

Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativ
o de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

  2       3     3 

Ações formativas 
sobre 
responsabilidade 
disciplinar, direitos e 
deveres e código de 
conduta; 

1   
Circular Normativa 
nº14 de 
29/04/2016 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

1       2   1     

Para além do 
Manual de 
procedimentos 
administrativos que 
cubra os riscos 
identificados, 
deverão promover-
se: 

      

Ações de formação 
às AT de acordo 
com as normas; 

1   

Acão formação, 
efetuadas pelo 
ACESA,  sobre 
regime/cobrança 
de taxas 
moderadoras para 
Secretariado 
Clinico. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Não recebimento 
de TM devidas. 

1       2   1     

Conferência dos 
valores cobrados e 
devidos; 

1   
Circular Normativa 
nº 5, do ACESA, de 
22/01/2015 

Quando não for 
possível cobrar no 
dia do ato, usar o 
sistema de 
pagamento da 
dívida por refª MB; 

1   

SITAM por 
operacionalizar, só 
possível a emissão 
de Notas de Débito 
sem referência MB. 

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

  2     2     2   

Verificar se na 
anulação de recibo 
consta a justificação 
e a assinatura 
legível do utente e 
do profissional; 

1   

Circular Normativa 
nº 21, do ACESA,  
de 23/04/2015, 
obriga a assinatura 
do AT e 
Coordenador 
Médico da UF. 

Avaliar e 
acompanhar 
periodicamente a 
execução dos 
procedimentos e 
medidas.  

1   

Integrado nos 
procedimentos de 
encerramento 
mensal de contas 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 

1         3   2   

Divulgação dos 
deveres dos 
trabalhadores;  

1   

Existe documento 
regional 
publicitado no site 
da ARSLVT. 

  
Afetar o trabalhador 
de acordo com as 
suas competências 

1     

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 

1         3   2   

O pagamento só 
deve ser efetuado 
mediante evidência 
de conferência e 
aprovação 
(assinatura e data) 

1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

do órgão 
competente 
expressa no 
documento 
comprovativo dos 
bens adquiridos ou 
serviços prestados; 

Segregação de 
funções entre quem 
trata da compra e 
quem 
operacionaliza o 
pagamento da 
despesa e o regista 
na aplicação 
informática  

1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1         3   2   

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 

Segregação de 
funções 

1   
Instituído 
ARSLVT/ACES. 

Favorecimento de 
fornecedores 

1       2   1     

Consulta a pelo 
menos 3 
fornecedores/presta
dores; 

1   
Sempre que o 
procedimento seja 
superior a 5000 €. 

Avaliação periódica 
da qualidade dos 
fornecedores  
(qualidade dos bens, 
cumprimento dos 
prazos de entrega e 
das condições 
contratadas, …). 

  2   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1         3   2   
Procedimento sobre 
o pedido de 
produtos 

1   

Pedidos 
extraordinários só 
são aceites 
mediante 
apresentação de 
justificação. 

Consumos não 
justificados 

1       2   1     
Ajustamento de 
níveis de consumos 

1   
Dotação de artigos 
calculada pelo 
ACESA. 

Incorreta receção 
de mercadorias 

1       2   1     

Receção efetuada 
ao dia e registada na 
aplicação 
informática;  

1   
Instituído ARSLVT 
prazo de 48h para 
procedimento. 

Conferência do 
material efetuado à 
entrada em 2 níveis, 
1º da quantidade, 2º 
da qualidade.  

1     

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

1     1     1     

Verificação legal de 
todas as faltas, 
férias, licenças e 
horas 
extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de 
salários com os 
documentos de 
suporte; 
 

1     

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS  Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1         3   2   

Verificação mensal 
dos Horários de 
trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal 
do Registo da 
assiduidade no RHV. 

  2 
Maior dificuldade 
com horários de 
internos. 

1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1         3   2   

Obtenção de 
declaração anual 
dos profissionais 
com acumulações 
de funções; 

  2   

Atualização 
sistemática das 
acumulações de 
funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a 
trabalho 
extraordinário 

1         3   2   

Avaliação do 
recurso a trabalho 
extraordinário 
esporádico e 
devidamente 
justificado; 

1     
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ACES: CASCAIS  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1       2   1     Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1     

  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1     1     1 

  

  Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1     

  

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1     1     1 

  

  
Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

  
  

  
  

  
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1     1     1 
  

  

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1     1 

  

  

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1     

  

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 

  2     2   

  

2   
Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

    0 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1     1     1 

  

  

Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

  
1 

  
  

  
  

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1     1     1     

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

  2     2   

  

2   
Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1     

  

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

  2     2   

  

2   Controlo das avarias por 
equipamento; 

  2   
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

1       2   1     

Para além do Manual de 
procedimentos 
administrativos que cubra 
os riscos identificados, 
deverão promover-se: 

      

Ações de formação às AT 
de acordo com as normas; 

  2   

Divulgar no balcão das UF 
e em todos os suportes de 
informação, o pagamento 
por TPA;  

1     

Não recebimento 
de TM devidas. 

  2     2     2   
Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1     

Não entrega do 
Recibo do 
pagamento TM ao 
utente 

1       2   1     

Dispor no balcão das UF 
suporte de informação ao 
utente, para que este 
solicite sempre o recibo 
da TM paga;  

1   

  

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

1       2   1     

Verificar se na anulação 
de recibo consta a 
justificação e a assinatura 
legível do utente e do 
profissional; 

1   

  

1       2   1     

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a 
execução dos 
procedimentos e medidas.  

  2 

  

Dividas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

  2     2     2   

Elaboração de 
procedimento  sobre 
cobrança de taxas em 
dívida; 

  2 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

  2 
  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1     1     1     

Divulgação dos deveres 
dos trabalhadores;  

  2 
  

Afetar o trabalhador de 
acordo com as suas 
competências 

  2 
  

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

1     1     1     

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante 
evidência de conferência e 
aprovação (assinatura e 
data) do órgão 
competente expressa no 
documento comprovativo 
dos bens adquiridos ou 
serviços prestados; 

  2 

  

Segregação de funções 
entre quem trata da 
compra e quem 
operacionaliza o 
pagamento da despesa e 
o regista na aplicação 
informática  

1   

  

Inexistência de 
controlo da 
receita cobrada e 
em divida 

1     1     1     
Divulgação mensal da 
receita cobrada e em 
dívida às UF 

  2 

  

Compras 

Compras não 
autorizadas 

  2     2     2   

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1   
  

Segregação de funções 1     

Favorecimento de 
fornecedores 

  2     2     2   
Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores
; 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

  2     2     2   
Procedimento sobre o 
pedido de produtos 

1   

  

Consumos não 
justificados 

1     1     1     
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1   
  

Incorreta receção 
de mercadorias 

1     1     1     

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

  2 

  

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 
2º da qualidade.  

  2 

  

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a assiduidade 

1     1     1     

Verificação legal de todas 
as faltas, férias, licenças e 
horas extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de salários 
com os documentos de 
suporte; 
 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do 
Registo da assiduidade no 
RHV. 

1   

  

1   

  

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1     1     1     

1   

  

1   

  

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1     1     1     
Verificação anual de 
declaração de 
rendimentos dos 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
profissionais em 
exclusividade;  

Obtenção de declaração 
anual dos profissionais 
com acumulações de 
funções; 

1   

  

Atualização sistemática 
das acumulações de 
funções 

1   
  

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

1     1     1     

Avaliação do recurso a 
trabalho extraordinário 
esporádico e devidamente 
justificado; 

1   

  

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1     1     1     

Elaboração de informação 
sobre a necessidade, com 
toda a informação 
possível (produção 
existente vs produção 
esperada, anomalias 
existentes nos 
equipamentos, custos de 
reparação vs custo do 
equipamento); 

  2 

  

Auditorias 
internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

1     1     1     

Auditorias clínicas 
periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2 
  

Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos 
clínicos 

1   
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ACES: ESTUÁRIO DO TEJO  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1         3 

  

2   Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1 

      

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1       2   1     Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1 

      

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1         3 

  

2   
Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

  
  

  
  

  
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1         3 
  

2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1         3 

  

2   

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1       

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 

  2       3 

  

  3 
Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

1       
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1       2   1     

Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

  
  

  
  

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1       2   1     

Falhas na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1       2   1     
Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1       

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

  2       3 

  

  3 Controlo das avarias por 
equipamento; 

  2     
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

1         3   2   

Divulgar no balcão das UF e 
em todos os suportes de 
informação, o pagamento por 
TPA;  

1   

  

Não recebimento 
de TM devidas. 

  2       3     3 

Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1   
  

Quando não for possível 
cobrar no dia do ato, usar o 
sistema de pagamento da 
dívida por refª MB; 

  2 

  

Não entrega do 
Recibo do 
pagamento TM ao 
utente 

1       2   1     

Dispor no balcão das UF 
suporte de informação ao 
utente, para que este solicite 
sempre o recibo da TM paga;  

1   

  

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

  2     2     2   

Verificar se na anulação de 
recibo consta a justificação e a 
assinatura legível do utente e 
do profissional; 

1   

  

Dividas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

  2     2     2   
Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

1   

  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1       2   1     

Divulgação dos deveres dos 
trabalhadores;  

  2 
  

Afetar o trabalhador de 
acordo com as suas 
competências 

1   
  

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 

1         3   2   
O pagamento só deve ser 
efetuado mediante evidência 
de conferência e aprovação 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

(assinatura e data) do órgão 
competente expressa no 
documento comprovativo dos 
bens adquiridos ou serviços 
prestados; 

Segregação de funções entre 
quem trata da compra e quem 
operacionaliza o pagamento 
da despesa e o regista na 
aplicação informática  

1   

  

Inexistência de 
controlo da 
receita cobrada e 
em divida 

1       2   1     
Divulgação mensal da receita 
cobrada e em dívida às UF 

1   

  

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1         3   2   

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1   
  

Segregação de funções 1     

Favorecimento de 
fornecedores 

1         3   2   

Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

1   
  

Avaliação periódica da 
qualidade dos fornecedores  
(qualidade dos bens, 
cumprimento dos prazos de 
entrega e das condições 
contratadas, …). 

1   

  

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1         3   2   
Procedimento sobre o pedido 
de produtos 

1   

  

Consumos não 
justificados 

1         3   2   
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Incorreta receção 
de mercadorias 

  2     2     2   

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1   

  

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 2º da 
qualidade.  

1   

  

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a assiduidade 

  2       3     3 

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e horas 
extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de salários 
com os documentos de 
suporte; 
 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do Registo 
da assiduidade no RHV. 

1   

  

1   

  

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1         3   2   

1   

  

1   

  

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1         3   2   

Verificação anual de 
declaração de rendimentos 
dos profissionais em 
exclusividade;  

1   

  

Obtenção de declaração anual 
dos profissionais com 
acumulações de funções; 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1   
  

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

1         3   2   

Avaliação do recurso a 
trabalho extraordinário 
esporádico e devidamente 
justificado; 

1   

  

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1       2   1     

Elaboração de informação 
sobre a necessidade, com 
toda a informação possível 
(produção existente vs 
produção esperada, anomalias 
existentes nos equipamentos, 
custos de reparação vs custo 
do equipamento); 

1   
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ACES: LEZÍRIA  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1         3   2   Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1 

      

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1         3   2   Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1 

      

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1         3   2   
Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

 
 

   
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1         3   2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1         3   2   

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1 

      

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 

1         3 

  

2   
Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

1 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1     1     1 

  

  

Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

 
 

 
 

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1     1     1     

Falhas na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1     1     1     
Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1 

      

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

1         3   2   Controlo das avarias por 
equipamento; 

    

0 
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativ
o de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

1         3   2   

Ações formativas 
sobre 
responsabilidade 
disciplinar, 
direitos e 
deveres e código 
de conduta; 

  2 

  

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

1         3   2   

Para além do 
Manual de 
procedimentos 
administrativos 
que cubra os 
riscos 
identificados, 
deverão 
promover-se: 

    

  

Ações de 
formação às AT 
de acordo com 
as normas; 

  2 

São realizadas 

reuniões de serviço 

para esclarecimento 

das normas  

emitidas; são 

realizadas 

regularmente 

auditorias às 

Unidades de Saúde  

Divulgar no 
balcão das UF e 
em todos os 
suportes de 
informação, o 
pagamento por 
TPA;  

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Não recebimento 
de TM devidas. 

1       2   1     

Conferência dos 
valores cobrados 
e devidos; 

1     

Quando não for 
possível cobrar 
no dia do ato, 
usar o sistema 
de pagamento 
da dívida por 
refª MB; 

1   

  

Não entrega do 
Recibo do 
pagamento TM ao 
utente 

1         3   2   

Dispor no balcão 
das UF suporte 
de informação 
ao utente, para 
que este solicite 
sempre o recibo 
da TM paga;  

1   

  

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

1         3   2   

Verificar se na 
anulação de 
recibo consta a 
justificação e a 
assinatura legivel 
do utente e do 
profissional; 

1   

Na anulação dos 

recibos consta 

sempre a 

justificação e a 

assinatura do 

profissional 

Avaliar e 
acompanhar 
periodicamente 
a execução dos 
procedimentos e 
medidas.  

1   

São realizadas 

regularmente 

auditorias nas 

Unidades de Saúde 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Dividas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

1         3   2   

Elaboração de 
procedimento  
sobre cobrança 
de taxas em 
dívida; 

1   

Notificação efetuada 

pela área funcional 

de Gestão 

Financeira - duas 

vezes por ano -a 

todos os utentes 

com TM em divida 

de valor igual ou 

superior a 25,00€ 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1         3   2   

Divulgação dos 
deveres dos 
trabalhadores;  

1     

Afetar o 
trabalhador de 
acordo com as 
suas 
competências 

1   

  

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

1         3   2   

O pagamento só 
deve ser 
efetuado 
mediante 
evidência de 
conferência e 
aprovação 
(assinatura e 
data) do órgão 
competente 
expressa no 
documento 
comprovativo 
dos bens 
adquiridos ou 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
serviços 
prestados; 

Segregação de 
funções entre 
quem trata da 
compra e quem 
operacionaliza o 
pagamento da 
despesa e o 
regista na 
aplicação 
informática  

1   

  

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1         3   2   

Cumprimento 
dos 
procedimentos;  

1   

Todas as compras 

são previamente 

autorizadas pela 

ARSLVT 

Segregação de 
funções; 

1    

Favorecimento de 
fornecedores 

1         3 1     

Consulta a pelo 
menos 3 
fornecedores/pr
estadores; 

  2 
  

Avaliação 
periódica da 
qualidade dos 
fornecedores  
(qualidade dos 
bens, 
cumprimento 
dos prazos de 
entrega e das 
condições 
contratadas, …). 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1       2   1     
Procedimento 
sobre o pedido 
de produtos 

1   

Foram emitidas 

orientações para 

todas as Unidades 

Consumos não 
justificados 

1     1     1     
Ajustamento de 
níveis de 
consumos 

1     

Incorreta receção 
de mercadorias 

1     1     1     

Receção 
efetuada ao dia 
e registada na 
aplicação 
informática;  

1   

  

Conferência do 
material 
efetuado à 
entrada em 2 
níveis, 1º da 
quantidade, 2º 
da qualidade.  

1   

  

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a assiduidade 

1       2   1     

Verificação legal 
de todas as 
faltas, férias, 
licenças e horas 
extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento 
de salários com 
os documentos 

1   

  

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1         3   2   

de suporte; 
 
Verificação 
mensal dos 
Horários de 
trabalho 
autorizados; 
 
Verificação 
mensal do 
Registo da 
assiduidade no 
RHV. 

1   

  

1   

  

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1       2   1     

Verificação anual 
de declaração de 
rendimentos dos 
profissionais em 
exclusividade;  

1   

  

Atualização 
sistemática das 
acumulações de 
funções 

1   
  

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

1       2   1     

Avaliação do 
recurso a 
trabalho 
extraordinário 
esporádico e 
devidamente 
justificado; 

1   

  

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1       2   1     

Elaboração de 
informação 
sobre a 
necessidade, 
com toda a 
informação 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
possível 
(produção 
existente vs 
produção 
esperada, 
anomalias 
existentes nos 
equipamentos, 
custos de 
reparação vs 
custo do 
equipamento); 

Auditorias 
internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

1         3   2   

Auditorias 
clínicas 
periódicas do 
CCS em 
articulação com 
as UF; 

  2 

  

Auditorias 
periódicas à 
qualidade dos 
registos clínicos 

  2 
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ACES: LISBOA CENTRAL  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS 
 Baixo 

(1) 
Médio 

(2) 
Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de valores 
de TM  

1     1     1 

    

Conferência 
diária dos valores 
cobrados; 

1 

      

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação incorreta 
do fundo de 
maneio / 
Utilização indevida 
do FM  

1     1     1 

    

Verificar 
mensalmente a 
utilização do FM 

1 

      

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1     1     1 

    

Segregação de 
funções entre 
quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

 
 

 
 

  
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1     1     1 
    

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1     1 

    

Elaboração de 
informação com 
a menção 
expressa da 
necessidade da 
aquisição e que 
não existem 
alternativas 
dentro da 
ARSLVT;  

1 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS 
 Baixo 

(1) 
Médio 

(2) 
Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Incumprimento de 
prazos em matéria 
de gestão de 
contratos de 
pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total de 
contratos   

1     1     1 

    

Reporte à 
ARSLVT da 
situação de 
incumprimento 
das cláusulas 
contratuais 

1 

      

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1     1     1 

    

Após as 
contagens, 
análise das 
diferenças de 
contagens 
encontradas nos 
mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

 
 

 
 

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1     1     1 

    

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1     1     1 

    

Cumprir os 
procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

    

0 

  

TIC 
Falhas na 
prestação de 
serviços aos 

1       2   1  

  

Controlo das 
avarias por 
equipamento;     

0 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS 
 Baixo 

(1) 
Médio 

(2) 
Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

 

Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento 
de TM devidas  

1     1     1     

Para além do Manual de 
procedimentos 
administrativos que cubra 
os riscos identificados, 
deverão promover-se: 

      

Ações de formação às AT 
de acordo com as normas; 

  2   

Divulgar no balcão das UF 
e em todos os suportes de 
informação, o pagamento 
por TPA;  

  2   

Não recebimento 
de TM devidas. 

  2   1     1     

Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1     

Quando não for possível 
cobrar no dia do ato, usar 
o sistema de pagamento 
da dívida por refª MB; 

1     

Não entrega do 
Recibo do 
pagamento TM 
ao utente 

1     1     1     

Dispor no balcão das UF 
suporte de informação ao 
utente, para que este 
solicite sempre o recibo da 
TM paga;  

  2   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

  2     2     2   

Verificar se na anulação de 
recibo consta a 
justificação e a assinatura 
legível do utente e do 
profissional; 

  2   

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a 
execução dos 
procedimentos e medidas.  

1     

Dívidas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

  2     2     2   

Elaboração de 
procedimento  sobre 
cobrança de taxas em 
dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1     1     1     
Afetar o trabalhador de 
acordo com as suas 
competências 

  2 

Consideran
do a 
carência de 
recursos, 
esta 
medida não 
é 100% 
exequível  

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com 
as condições 
contratuais 

1     1     1     

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante 
evidência de conferência e 
aprovação (assinatura e 
data) do órgão 
competente expressa no 
documento comprovativo 
dos bens adquiridos ou 
serviços prestados; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Segregação de funções 
entre quem trata da 
compra e quem 
operacionaliza o 
pagamento da despesa e o 
regista na aplicação 
informática  

1     

Inexistência de 
controlo da 
receita cobrada e 
em divida 

1     1     1     
Divulgação mensal da 
receita cobrada e em 
dívida às UF 

1     

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1     1     1     

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Segregação de funções 1     

Favorecimento 
de fornecedores 

1     1     1     
Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores
; 

1     

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém 
central, sem 
relação com os 
consumos 

  2   1     1     
Procedimento sobre o 
pedido de produtos 

1     

Consumos não 
justificados 

1     1     1     
Ajustamento de níveis de 
consumos 

  2   

Incorreta 
receção de 
mercadorias 

1     1     1     

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

  2   

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 
2º da qualidade.  
 

  2   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

  2   1     1     

Verificação legal de todas 
as faltas, férias, licenças e 
horas extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de salários 
com os documentos de 
suporte; 
 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do 
Registo da assiduidade no 
RHV. 

  2   

  2   

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

  2   1     1     

  2   

  2   

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1     1     1     

Verificação anual de 
declaração de 
rendimentos dos 
profissionais em 
exclusividade;  

  2   

Obtenção de declaração 
anual dos profissionais 
com acumulações de 
funções; 

1     

Atualização sistemática 
das acumulações de 
funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a 
trabalho 
extraordinário 

  2     2     2   

Avaliação do recurso a 
trabalho extraordinário 
esporádico e devidamente 
justificado; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

 
Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

  2     2     2   

Elaboração de informação 
sobre a necessidade, com 
toda a informação possível 
(produção existente vs 
produção esperada, 
anomalias existentes nos 
equipamentos, custos de 
reparação vs custo do 
equipamento); 

  2   

Auditorias 
Internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

1       2   1     
Auditorias clínicas 
periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2 
Em fase de 
definição 
pela CGS 

    3   2       3 
Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos 
clínicos 

  2 
Em fase de 
definição 
pela CGS 
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ACES: LISBOA NORTE  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1     1     1 

    

Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1 

      

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1     1     1 

    

Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1 

      

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1     1     1 

    

Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

 
 

 
 

  
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1     1     1 
    

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1     1 

    

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1 

      

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 

  2     2     2 

  

Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

  

2 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1     1     1   

  
Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

  
  

  
  

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1     1     1   

  

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1     1     1   

  

Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1 

      

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

  2     2     2 

  

Controlo das avarias por 
equipamento; 

1 
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento 
de TM devidas  

  2     2     2   

Para além do Manual de 
procedimentos 
administrativos que cubra 
os riscos identificados, 
deverão promover-se: 

      

Ações de formação às AT de 
acordo com as normas; 

  2   

Divulgar no balcão das UF e 
em todos os suportes de 
informação, o pagamento 
por TPA;  

1     

Não 
recebimento de 
TM devidas. 

1     1     1     

Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1     

Quando não for possível 
cobrar no dia do ato, usar o 
sistema de pagamento da 
dívida por refª MB; 

1     

Não entrega do 
Recibo do 
pagamento TM 
ao utente 

1     1     1     

Dispor no balcão das UF 
suporte de informação ao 
utente, para que este 
solicite sempre o recibo da 
TM paga;  

1     

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

1     1     1     

Verificar se na anulação de 
recibo consta a justificação 
e a assinatura legível do 
utente e do profissional; 

1     

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a execução 
dos procedimentos e 
medidas.  

1     

Expiração dos 
prazos máximos 

  2     2     2   
Elaboração de 
procedimento  sobre 

  2   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Dividas de 
taxas 
moderadoras 

de cobrança de 
dívidas de TM. 

cobrança de taxas em 
dívida; 

Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno   2     2     2   

Divulgação dos deveres dos 
trabalhadores;  

  2 Em fase de revisão 

Afetar o trabalhador de 
acordo com as suas 
competências 

1     

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com 
as condições 
contratuais 

1     1     1     

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante 
evidência de conferência e 
aprovação (assinatura e 
data) do órgão competente 
expressa no documento 
comprovativo dos bens 
adquiridos ou serviços 
prestados; 

1     

Segregação de funções 
entre quem trata da compra 
e quem operacionaliza o 
pagamento da despesa e o 
regista na aplicação 
informática  

1     

Inexistência de 
controlo da 
receita cobrada 
e em divida 

1     1     1     
Divulgação mensal da 
receita cobrada e em dívida 
às UF 

1     

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1     1     1     

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Segregação de funções 1     

Favorecimento 
de fornecedores 

1     1     1     
Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Avaliação periódica da 
qualidade dos fornecedores  
(qualidade dos bens, 
cumprimento dos prazos de 
entrega e das condições 
contratadas, …). 

1     

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém 
central, sem 
relação com os 
consumos 

1     1     1     
Procedimento sobre o 
pedido de produtos 

1     

Consumos não 
justificados 

1     1     1     
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1     

Incorreta 
receção de 
mercadorias 

1     1     1     

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1     

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 2º 
da qualidade.  

1     

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

1     1     1     

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e 
horas extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de salários 
com os documentos de 

1     

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1     1     1     

suporte; 
 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do 
Registo da assiduidade no 
RHV. 

1     

1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1     1     1     

Verificação anual de 
declaração de rendimentos 
dos profissionais em 
exclusividade;  

1     

Obtenção de declaração 
anual dos profissionais com 
acumulações de funções; 

1     

Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a 
trabalho 
extraordinário 

1     1     1     

Avaliação do recurso a 
trabalho extraordinário 
esporádico e devidamente 
justificado; 

1     

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1     1     1     

Elaboração de informação 
sobre a necessidade, com 
toda a informação possível 
(produção existente vs 
produção esperada, 
anomalias existentes nos 
equipamentos, custos de 
reparação vs custo do 
equipamento); 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Auditorias 
internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

1     1     1     

Auditorias clínicas 
periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1     

Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos 
clínicos 

1     

 

  



Relatório Anual de Execução de 2017 do PPRCIC da ARSLVT 103 

ACES: LISBOA OCIDENTAL E OEIRAS 

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1         3   2   Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1     

  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1       2   1     Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1     

  

  

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

  2     2     2   
Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

  
  

  
  

0 
 

Falta de RH 
 

  
Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

  2     2     2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

  2     2     2   

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1     

  

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 

  2     2     2   
Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

    3   2       3 

Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

  
  

  
  

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

    3   2       3 

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

  2     2     2   
Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

  2   

  

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

    3     3     3 Controlo das avarias por 
equipamento; 

    0 
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativo 
de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

1       2   1     

Ações formativas sobre 
responsabilidade disciplinar, 
direitos e deveres e código 
de conduta; 

  2   

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento 
de TM devidas  

  2     2     2   

Para além do Manual de 
procedimentos 
administrativos que cubra 
os riscos identificados, 
deverão promover-se: 

      

Ações de formação às AT de 
acordo com as normas; 

  2   

Divulgar no balcão das UF e 
em todos os suportes de 
informação, o pagamento 
por TPA;  

1     

Não 
recebimento de 
TM devidas. 

  2     2     2   
Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1     

Dívidas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

  2     2     2   

Elaboração de 
procedimento sobre 
cobrança de taxas em 
dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com 
as condições 
contratuais 

  2     2     2   

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante 
evidência de conferência e 
aprovação (assinatura e 
data) do órgão competente 
expressa no documento 
comprovativo dos bens 
adquiridos ou serviços 
prestados; 

1     

Inexistência de 
controlo da 
receita cobrada 
e em divida 

  2     2     2   
Divulgação mensal da 
receita cobrada e em dívida 
às UF 

1     

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1       2   1     
Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Favorecimento 
de fornecedores 

1       2   1     

Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

1     

Avaliação periódica da 
qualidade dos fornecedores  
(qualidade dos bens, 
cumprimento dos prazos de 
entrega e das condições 
contratadas, …). 

1     

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém 
central, sem 
relação com os 
consumos 

  2     2     2   
Procedimento sobre o 
pedido de produtos 

1     

Consumos não 
justificados 

    3     3     3 
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Incorreta 
receção de 
mercadorias 

  2     2     2   

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1     

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 2º 
da qualidade.  

1     

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

1       2   1     

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e 
horas extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de salários 
com os documentos de 
suporte; 
 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do 
Registo da assiduidade no 
RHV. 

1     

1     

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1       2   1     

1     

1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

  2     2     2   
Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a 
trabalho 
extraordinário 

    3     3     3 

Avaliação do recurso a 
trabalho extraordinário 
esporádico e devidamente 
justificado; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Auditorias 
Internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

  2     2     2   

Auditorias clínicas 
periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1     

Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos 
clínicos 

1     
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ACES: LOURES - ODIVELAS  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

  2       3    3 
Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1 

    

Motorista 
desloca-se 
diariamente 
para 
recolha de 
valores. 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1       2   1    Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1 

      

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1       2   1    Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

 
 

 
 

  
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1       2   1    

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1     1   

  

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

1     1     1   

  

Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

1 

      

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1     1     1   

  
Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

 
 

 
 

Existência 
de Norma e 
Auditorias. 
 

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1     1     1   

  

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1     1     1   

  

Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1 

    

Existência 
de Norma e 
Auditorias. 

TIC 
Falhas na 
prestação de 
serviços aos 

    3     3     3 
Controlo das avarias por 
equipamento; 

  
2 

    



Relatório Anual de Execução de 2017 do PPRCIC da ARSLVT 111 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

 

Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativo 
de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

  2     2     2   

Ações formativas sobre 
responsabilidade disciplinar, 
direitos e deveres e código 
de conduta; 

  2 Formação em 2018 

Cobrança e 
depósito de 
taxas   
 

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento 
de TM devidas  

  2       3     3 

Para além do Manual de 
procedimentos 
administrativos que cubra 
os riscos identificados, 
deverão promover-se: 

      

Ações de formação às AT de 
acordo com as normas; 

1   
Formações de RNU e 
SINUS 

Divulgar no balcão das UF e 
em todos os suportes de 
informação, o pagamento 
por TPA;  

1   

Onde existe TPA. Foi 
retirado de algumas 
unidades por não ser 
utilizado pelos 
utentes. 

Não 
recebimento de 
TM devidas. 

  2       3     3 

Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1     

Quando não for possível 
cobrar no dia do ato, usar o 
sistema de pagamento da 
dívida por refª MB; 

1   

Carência elevada de 
RH. Nesta data não 
era por SITAM, mas 
sim por ofício. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

  2       3     3 

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a execução 
dos procedimentos e 
medidas.  

  2   

Dividas de 
taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

1       2   1     

Elaboração de 
procedimento sobre 
cobrança de taxas em 
dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1       2   1     

Divulgação dos deveres dos 
trabalhadores;  

1     

Afetar o trabalhador de 
acordo com as suas 
competências 

1   

Sempre que possível 
atendendo à carência 
de recursos 
humanos. 

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com 
as condições 
contratuais 

1       2   1     

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante 
evidência de conferência e 
aprovação (assinatura e 
data) do órgão competente 
expressa no documento 
comprovativo dos bens 
adquiridos ou serviços 
prestados; 

1     

Segregação de funções 
entre quem trata da compra 
e quem operacionaliza o 
pagamento da despesa e o 
regista na aplicação 
informática  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Inexistência de 
controlo da 
receita cobrada 
e em divida 

  2     2     2   
Divulgação mensal da 
receita cobrada e em dívida 
às UF 

  2   

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1     1     1     

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Segregação de funções 1     

Favorecimento 
de fornecedores 

1     1     1     
Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

1   
Sempre que 
aplicável. 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém 
central, sem 
relação com os 
consumos 

1     1     1     
Procedimento sobre o 
pedido de produtos 

1   
Existência de Norma 
e Auditorias. 

Consumos não 
justificados 

1     1     1     
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1   
Existência de Norma 
e Auditorias. 

Incorreta 
receção de 
mercadorias 

1     1     1     

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1     

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 2º 
da qualidade.  

1     

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

1     1     1     

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e 
horas extraordinárias;  
 
Conferência do 
processamento de salários 
com os documentos de 
suporte; 

1     

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1     1     1     

 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do 
Registo da assiduidade no 
RHV. 

1     

1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1     1     1     

Verificação anual de 
declaração de rendimentos 
dos profissionais em 
exclusividade;  

  2   

Obtenção de declaração 
anual dos profissionais com 
acumulações de funções; 

  2   

Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

  2   

Utilização 
excessiva do 
recurso a 
trabalho 
extraordinário 

1     1     1     

Avaliação do recurso a 
trabalho extraordinário 
esporádico e devidamente 
justificado; 

1     

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1     1     1     

Elaboração de informação 
sobre a necessidade, com 
toda a informação possível 
(produção existente vs 
produção esperada, 
anomalias existentes nos 
equipamentos, custos de 
reparação vs custo do 
equipamento); 

1   
Solicitado à ARSLVT, 
IP. 

Auditorias 
Internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

  2     2     2   
Auditorias clínicas 
periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2 
Inexistência de 
auditorias formais. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos 
clínicos 

  2 
Inexistência de 
auditorias formais. 
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ACES: MÉDIO TEJO  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1       2   1   

  

Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1   

    

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1     1     1   

  

Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1   

    

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1     1     1   

  

Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 

   

  
 

 

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1     1     1   
  

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1     1   

  

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1   

    

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 

1     1     1   

  

Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1     1     1   

  
Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

 
1 

  
  

 
 

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1     1     1   

  

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1     1     1   

  

Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

  2 

    

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

  2   1      1  

  

Controlo das avarias por 
equipamento; 

1 
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

  2     2     2   

Divulgar no balcão das UF e em 
todos os suportes de 
informação, o pagamento por 
TPA;  

1     

Não recebimento 
de TM devidas. 

  2     2     2   
Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1     

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

1     1     1     

Verificar se na anulação de 
recibo consta a justificação e a 
assinatura legível do utente e do 
profissional; 

1   

Só está 
justificado 
com a 
assinatura do 
profissional. 

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a execução dos 
procedimentos e medidas.  

1     

Dividas de taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

  2     2     2   

Elaboração de procedimento  
sobre cobrança de taxas em 
dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1     1     1     
Afetar o trabalhador de acordo 
com as suas competências 

1     

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 

1     1     1     

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante evidência de 
conferência e aprovação 
(assinatura e data) do órgão 
competente expressa no 
documento comprovativo dos 
bens adquiridos ou serviços 
prestados; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
condições 
contratuais 

Segregação de funções entre 
quem trata da compra e quem 
operacionaliza o pagamento da 
despesa e o regista na aplicação 
informática  

1     

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1     1     1     
Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Favorecimento de 
fornecedores 

1     1     1     

Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

  2   

Avaliação periódica da qualidade 
dos fornecedores  (qualidade 
dos bens, cumprimento dos 
prazos de entrega e das 
condições contratadas, …). 

1     

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1     1     1     
Procedimento sobre o pedido de 
produtos 

1     

Consumos não 
justificados 

1     1     1     
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1     

Incorreta receção 
de mercadorias 

1     1     1     

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1     

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 níveis, 
1º da quantidade, 2º da 
qualidade.  

1     

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 

1       2   1     
Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e horas 
extraordinárias;  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
correspondente 
com a assiduidade 

 
Conferência do processamento 
de salários com os documentos 
de suporte; 
 
Verificação mensal dos Horários 
de trabalho autorizados; 
 
Verificação mensal do Registo da 
assiduidade no RHV. 

1     

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1         3   2   

1     

1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1         3   2   

Verificação anual de declaração 
de rendimentos dos 
profissionais em exclusividade;  

  2   

Obtenção de declaração anual 
dos profissionais com 
acumulações de funções; 

1     

Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

  2     2     2   
Avaliação do recurso a trabalho 
extraordinário esporádico e 
devidamente justificado; 

1     

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1       2   1     

Elaboração de informação sobre 
a necessidade, com toda a 
informação possível (produção 
existente vs produção esperada, 
anomalias existentes nos 
equipamentos, custos de 
reparação vs custo do 
equipamento); 

  2   

Auditorias 
internas 

Incumprimento de 
protocolos clínicos 

  2     2     2   
Auditorias clínicas periódicas do 
CCS em articulação com as UF; 

1   
Auditoria 
alergias (CCS) 
e no âmbito 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
dos PAUF de 
cada Unidade 

Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos clínicos 

1   

Auditorias 
aos registos 
clínicos das 
consultas em 
domicílio em 
USF-B 
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ACES: OESTE NORTE  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

  2       3     3 
Conferência diária 
dos valores 
cobrados; 

  2 

  

Procedimento 
a elaborar 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1         3    2  
Verificar 
mensalmente a 
utilização do FM 

1   

  

De acordo com 
as normas da 
ARSLVT 

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1         3   2   Segregação de 
funções entre quem 
processa e quem 
paga 

1   

  

Para 
pagamentos 
existe sempre 
a autorização 
da DE Despesas e 

pagamentos não 
autorizados  

1         3   2   

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1      1    

Elaboração de 
informação com a 
menção expressa da 
necessidade da 
aquisição e que não 
existem alternativas 
dentro da ARSLVT;  

1   

  

  

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 

1     1      1    

Reporte à ARSLVT 
da situação de 
incumprimento das 
cláusulas 
contratuais 

1   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  
MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

  2     2     2   
Após as contagens, 
análise das 
diferenças de 
contagens 
encontradas nos 
mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

  
  

 
 

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

  2     2     2   

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

  2     2     2   

Cumprir os 
procedimentos do 
Manual de 
Procedimentos  

1   

  

Monitorização 
por parte do 
Keyuser da 
aplicação 
Glintt 

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

    3     3     3 
Controlo das avarias 
por equipamento; 

  

2 

  

Monitorização 
após 
implementaçã
o do EasyVista 
em 2018 existe 
possibilidade 
de controlo. 
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

  2       3     3 

Para além do Manual de 
procedimentos administrativos 
que cubra os riscos 
identificados, deverão 
promover-se: 

      

Ações de formação às AT de 
acordo com as normas; 

  2 

Divulgação das 
normas do 
SITAM pelas 
Unidades 
Funcionais 

Divulgar no balcão das UF e em 
todos os suportes de 
informação, o pagamento por 
TPA;  

1   

Comunicação 
verbal e/ou 
através de e-
mail's 

Não recebimento 
de TM devidas. 

  2       3     3 

Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

  2 

Conferência 
mensal na UAG 
- 
Contabilidade. 

Quando não for possível cobrar 
no dia do ato, usar o sistema de 
pagamento da dívida por refª 
MB; 

  2 
Implementação 
da aplicação 
SITAM 

Não entrega do 
Recibo do 
pagamento TM ao 
utente 

1     1     1     

Dispor no balcão das UF suporte 
de informação ao utente, para 
que este solicite sempre o 
recibo da TM paga;  

  2 

Atualizar a 
informação 
existente, em 
todas as 
unidades 
funcionais. 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

  2       3     3 

Verificar se na anulação de 
recibo consta a justificação e a 
assinatura legível do utente e 
do profissional; 

  2 

Atualização de 
procedimento 
criado. As 
assinaturas 
seriam do 
Assistente 
Técnico e do 
Médico. 

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a execução dos 
procedimentos e medidas.  

  2 
Atualização de 
procedimento 
criado.  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1         3   2   
Divulgação dos deveres dos 
trabalhadores;  

1   
No Manual de 
acolhimento 
do colaborador 

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

1         3   2   

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante evidência de 
conferência e aprovação 
(assinatura e data) do órgão 
competente expressa no 
documento comprovativo dos 
bens adquiridos ou serviços 
prestados; 

1     

Segregação de funções entre 
quem trata da compra e quem 
operacionaliza o pagamento da 
despesa e o regista na aplicação 
informática  

1     

Compras Compras não 
autorizadas 

1     1     1     

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Compras Segregação de funções 1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Compras 
Favorecimento de 
fornecedores 

1     1     1     
Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

  2 
Mediante 
gravidade da 
situação. 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

  2     2     2   
Procedimento sobre o pedido 
de produtos 

1   

Existem 
normas e estão 
divulgadas, no 
Manual da 
aplicação 
informática - 
GLINTT e 
normas das 
ARSLVT 

Consumos não 
justificados 

  2     2     2   
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1   
É efetuada 
monitorização 
bimestral 

Incorreta receção 
de mercadorias 

  2     2     2   

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

  2 
Procedimento 
em curso 

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 níveis, 
1º da quantidade, 2º da 
qualidade.  

  2 
Procedimento 
em curso 

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

1       2   1     

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e horas 
extraordinárias;  
 
Conferência do processamento 
de salários com os documentos 
de suporte; 
 

  2   

1   

Salvo exceção 
devidamente 
identificadas e 
justificadas 

Pagamento 
indevido de 

1       2   1       2 
Procedimento 
a elaborar 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
vencimento e 
outros abonos  

Verificação mensal dos Horários 
de trabalho autorizados; 
 
Verificação mensal do Registo 
da assiduidade no RHV. 

1   

Salvo exceção 
devidamente 
identificadas e 
justificadas 

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1       2   1     

Verificação anual de declaração 
de rendimentos dos 
profissionais em exclusividade;  

1   

Salvo exceção 
devidamente 
identificadas e 
justificadas 

Obtenção de declaração anual 
dos profissionais com 
acumulações de funções; 

1   

Salvo exceção 
devidamente 
identificadas e 
justificadas 

Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1   

Salvo exceção 
devidamente 
identificadas e 
justificadas 

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

  2     2     2   
Avaliação do recurso a trabalho 
extraordinário esporádico e 
devidamente justificado; 

  2 
Procedimento 
em atualização  

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1         3   2   

Elaboração de informação sobre 
a necessidade, com toda a 
informação possível (produção 
existente vs produção esperada, 
anomalias existentes nos 
equipamentos, custos de 
reparação vs custo do 
equipamento); 

  2 
Procedimento 
a elaborar.  

Auditorias 
internas 

Incumprimento 
de protocolos 
clínicos 

  2     2     2   
Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos clínicos 

  2 
Monitorização 
mediante 
necessidade 
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ACES: OESTE SUL  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1       2    1    
Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1 

      

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1     1     1     
Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1 

      

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1       2   1     Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1 
 
 

 
 

  
  

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1       2    1    

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1     1     

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

1 

      

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 

1     1     1     
Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

1 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

 Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1     1     1     

Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

 
 

 
 

  
  

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1     1     1     

Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1     1     1     
Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1 

      

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

1       2    1    
Controlo das avarias por 
equipamento; 

1 
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Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Atendimento 
administrativo 
de utentes 

Adulteração dos 
registos de 
identificação do 
doente 

1       2   1     

Ações formativas sobre 
responsabilidade disciplinar, 
direitos e deveres e código de 
conduta; 

1     

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras  
  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

  2     2     2   

Para além do Manual de 
procedimentos administrativos 
que cubra os riscos 
identificados, deverão 
promover-se: 

1     

Ações de formação às AT de 
acordo com as normas; 

1     

Divulgar no balcão das UF e em 
todos os suportes de 
informação, o pagamento por 
TPA;  

1     

Não recebimento 
de TM devidas. 

1       2   1     

Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1     

Quando não for possível cobrar 
no dia do ato, usar o sistema de 
pagamento da dívida por refª 
MB; 

1   

Envio mensal 
carta aos 
utentes com 
as dívidas p/ 
pagamento 
com 
referência 
multibanco 

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 

1       2   1     

Verificar se na anulação de 
recibo consta a justificação e a 
assinatura legível do utente e 
do profissional; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
assinadas por 
ambas as partes. 

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a execução dos 
procedimentos e medidas.  

1     

Dívidas de taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

1       2   1     

Elaboração de procedimento 
sobre cobrança de taxas em 
dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a 
antiguidade das dívidas; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Risco de suborno 1       2   1     

Divulgação dos deveres dos 
trabalhadores;  

1     

Afetar o trabalhador de acordo 
com as suas competências 

1     

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 
condições 
contratuais 

1       2   1     

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante evidência de 
conferência e aprovação 
(assinatura e data) do órgão 
competente expressa no 
documento comprovativo dos 
bens adquiridos ou serviços 
prestados; 

1     

Segregação de funções entre 
quem trata da compra e quem 
operacionaliza o pagamento da 
despesa e o regista na aplicação 
informática  

1     

Inexistência de 
controlo da 
receita cobrada e 
em divida 

1       2   1     
Divulgação mensal da receita 
cobrada e em dívida às UF 

1     

Compras 
Compras não 
autorizadas 

1     1     1     

Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Segregação de funções 1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Favorecimento de 
fornecedores 

1     1     1     

Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

1     

Avaliação periódica da 
qualidade dos fornecedores  
(qualidade dos bens, 
cumprimento dos prazos de 
entrega e das condições 
contratadas, …). 

1     

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1     1     1     
Procedimento sobre o pedido 
de produtos 

1     

Consumos não 
justificados 

1     1     1     
Ajustamento de níveis de 
consumos 

  2   

Incorreta receção 
de mercadorias 

1     1     1     

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1     

Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 níveis, 
1º da quantidade, 2º da 
qualidade.  

1     

Recursos 
Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a assiduidade 

1     1     1     

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e horas 
extraordinárias;  
 

Conferência do processamento 
de salários com os documentos 
de suporte; 
 

Verificação mensal dos Horários 
de trabalho autorizados; 
Verificação mensal do Registo 
da assiduidade no RHV. 

1     

1     

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1     1     1     1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

  2     2     2   

Verificação anual de declaração 
de rendimentos dos 
profissionais em exclusividade;  

1     

Obtenção de declaração anual 
dos profissionais com 
acumulações de funções; 

1     

Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1     

Utilização 
excessiva do 
recurso a trabalho 
extraordinário 

1     1     1     
Avaliação do recurso a trabalho 
extraordinário esporádico e 
devidamente justificado; 

1     

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

1     1     1     

Elaboração de informação sobre 
a necessidade, com toda a 
informação possível (produção 
existente vs produção esperada, 
anomalias existentes nos 
equipamentos, custos de 
reparação vs custo do 
equipamento); 

1     

Auditorias 
internas 

Incumprimento de 
protocolos clínicos 

1       2   1     

Auditorias clínicas periódicas do 
CCS em articulação com as UF; 

  2   

Auditorias periódicas à 
qualidade dos registos clínicos 

  2   
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ACES: SINTRA  

PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cobrança e 
depósito de 
taxas 
moderadoras 

Recebimentos 
incorretos, não 
registados / 
Desvios de 
valores de TM  

1       2   1   

  

Conferência diária dos 
valores cobrados; 

1   

  

  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Dotação 
incorreta do 
fundo de maneio 
/ Utilização 
indevida do FM  

1     1     1 

    

Verificar mensalmente a 
utilização do FM 

1   

  

Implementado 
sistema de 
verificação 
tripla ou seja: 
Verificação 
adequada da 
despesa pelo 
superior 
hierárquico do 
requisitante, 
pelo 
responsável 
do FM e 
autorizado 
pelo Diretor 
Executivo 

Pagamento de 
despesa não 
registado / 
Pagamento 
diferente do 
autorizado  

1     1     1 

    

Segregação de funções 
entre quem processa e 
quem paga 
 

1   

  

Os 
pagamentos 
são efetuados 
centralmente 

Despesas e 
pagamentos não 
autorizados  

1     1     1 
    



Relatório Anual de Execução de 2017 do PPRCIC da ARSLVT 135 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Compras 

Determinação 
incorreta das 
necessidades / 
Compras não 
justificadas  

1     1     1 

    

Elaboração de informação 
com a menção expressa da 
necessidade da aquisição e 
que não existem 
alternativas dentro da 
ARSLVT;  

  2 

  

Elaboração de 
informação 
com a 
manifestação 
da 
necessidade 
em anexo 

Incumprimento 
de prazos em 
matéria de 
gestão de 
contratos de 
pessoal / 
Inexistência ou 
deficiente 
aplicação de 
penalizações por 
incumprimento 
parcial ou total 
de contratos   

1     1     1 

    

Reporte à ARSLVT da 
situação de incumprimento 
das cláusulas contratuais 

    0   

Armazéns 

Contagens físicas 
incorretas de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto   

1         3   2 

  
Após as contagens, análise 
das diferenças de contagens 
encontradas nos mapas de 
reconciliação; 
 

1 
 

  
  

 
 

Realizado 
todos os anos 
após 
inventário 
 

Movimentação 
inexistente, 
incorreta, não 
registada de 
existências / 
Registo de 
Inventário 
incorreto  

1         3   2 
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 
Falhas  na gestão 
de ativos, 
aquisições, 
transferências e 
abates  

1         3   2 

  

Cumprir os procedimentos 
do Manual de 
Procedimentos  

1   

  

  

TIC 

Falhas na 
prestação de 
serviços aos 
utentes / Avarias 
do sistema 
informático  

    3     3     3 
Controlo das avarias por 
equipamento; 

1 

      

 

Extra PPRCIC 

ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Cobrança e 
depósito de taxas  
moderadoras  

Atendimento 
desincentivador 
do pagamento de 
TM devidas  

1     1     1     

Para além do Manual de 
procedimentos administrativos 
que cubra os riscos 
identificados, deverão 
promover-se: 

1   
Manual 
Procedimentos  | 
Março 2017 

Ações de formação às AT de 
acordo com as normas; 

1   

Acão Formação 
Respon. 
Administ. |Março 
2017 

Divulgar no balcão das UF e 
em todos os suportes de 
informação, o pagamento por 
TPA;  

  2   
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

Não recebimento 
de TM devidas. 

  2     2     2   
Conferência dos valores 
cobrados e devidos; 

1    

Anulações de 
recibos não 
justificadas e não 
assinadas por 
ambas as partes. 

1       2   1     

Verificar se na anulação de 
recibo consta a justificação e a 
assinatura legível do utente e 
do profissional; 

  2 

Ficha de 
justificação de 
recibo anulado 
com parecer do 
Responsável 
Administrativo e 
do Coordenador 
da UF/ A 
implementar a 
assinatura do 
utente no recibo 
anulado. 

Avaliar e acompanhar 
periodicamente a execução 
dos procedimentos e medidas.  

  2 

Registo em excel 
de todos os 
recibos anulados 
e despectivas 
justificações 

Dividas de taxas 
moderadoras 

Expiração dos 
prazos máximos 
de cobrança de 
dívidas de TM. 

1       2   1     
Elaboração de procedimento 
sobre cobrança de taxas em 
dívida; 

  2   

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Pagamentos 
efetuados sem 
confirmação de 
que os 
bens/serviços 
foram prestados 
de acordo com as 

1     1     1     

O pagamento só deve ser 
efetuado mediante evidência 
de conferência e aprovação 
(assinatura e data) do órgão 
competente expressa no 
documento comprovativo dos 
bens adquiridos ou serviços 
prestados; 

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
condições 
contratuais 

Segregação de funções entre 
quem trata da compra e quem 
operacionaliza o pagamento 
da despesa e o regista na 
aplicação informática  

1     

Compras 

Compras não 
autorizadas 

1     1     1     
Cumprimento dos 
procedimentos;  

1     

Favorecimento 
de fornecedores 

1     1     1     

Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

1   

São consultados 
3 ou + 
fornecedores, 
com exceção dos 
processos de  
Frota e 
Informática 

Avaliação periódica da 
qualidade dos fornecedores  
(qualidade dos bens, 
cumprimento dos prazos de 
entrega e das condições 
contratadas, …). 

1   

Atualização das 
declarações de 
não divida às 
finanças e 
segurança social 

Armazéns  

Pedidos 
excessivos ao 
armazém central, 
sem relação com 
os consumos 

1       2   1     
Procedimento sobre o pedido 
de produtos 

1     

Consumos não 
justificados 

1         3   2   
Ajustamento de níveis de 
consumos 

1   
Realizado todos 
os anos após 
inventário 

Incorreta receção 
de mercadorias 

1         3   2   

Receção efetuada ao dia e 
registada na aplicação 
informática;  

1     
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ATIVIDADES 
IDENTIFICAÇÃO 

DO RISCO 

PO (a) GC (b) GR (c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Baixo 
(1) 

Médio 
(2) 

Alto 
(3) 

Fraco 
(1) 

Moderado 
(2) 

Elevado 
(3) 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 
Conferência do material 
efetuado à entrada em 2 
níveis, 1º da quantidade, 2º da 
qualidade.  

1     

Recursos Humanos 

Pagamento de 
retribuição não 
correspondente 
com a 
assiduidade 

1     1     1     

Verificação legal de todas as 
faltas, férias, licenças e horas 
extraordinárias;  
 
Conferência do processamento 
de salários com os 
documentos de suporte; 
 
Verificação mensal dos 
Horários de trabalho 
autorizados; 
 
Verificação mensal do Registo 
da assiduidade no RHV. 

1     

1     

Pagamento 
indevido de 
vencimento e 
outros abonos  

1     1     1     

1     

1     

Acumulação de 
funções não 
autorizadas 

1     1     1     

Verificação anual de 
declaração de rendimentos 
dos profissionais em 
exclusividade;  

1     

Obtenção de declaração anual 
dos profissionais com 
acumulações de funções; 

1     

Atualização sistemática das 
acumulações de funções 

1     

Instalações e 
Equipamentos 

Incorreção na 
avaliação da 
necessidade de 
aquisição de 
equipamentos 

  2     2     2   

Elaboração de informação 
sobre a necessidade, com toda 
a informação possível 
(produção existente vs 
produção esperada, anomalias 
existentes nos equipamentos, 
custos de reparação vs custo 
do equipamento); 

  2   



  

 


