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1. INTRODUÇÃO 

O combate à corrupção e infrações conexas é uma responsabilidade de todos os colaboradores da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), em linha com alguns dos 

princípios fundamentais da atividade da administração pública1, designadamente, legalidade, 

prossecução do interesse público, bom governo, proporcionalidade, justiça, imparcialidade e boa-fé. 

Neste contexto e baseado nas recomendações emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC)2, a ARSLVT elaborou em 2019 o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas (PPRCIC). 

Resulta da recomendação nº 1/2009 do CPC, a necessidade de elaboração de relatório anual 

subordinado à execução do PPRCIC. 

É oportuno referir que o ano de 2020 foi fortemente marcado em termos operacionais, pelo surto 

do vírus pandémico SARS-CoV-2, levando a que parte significativa da capacidade instalada da ARSLVT 

fosse, a partir do primeiro trimestre, afetada e canalizada para o apoio a esta pandemia. 

Assim, o presente relatório, reflete a autoavaliação feita pelos Departamentos e Serviços da ARSLVT 

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

relativamente a 2020. 

 

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 nível de execução do PPRCIC a 31.12.2020, 

solicitou-se, no primeiro trimestre de 2021, aos Coordenadores e Diretores de Departamento e aos 

Diretores Executivos dos ACES que indicassem as medidas de prevenção tomadas.  

Com efeito, e dada a dinâmica que se pretende criar com o planeamento e gestão de riscos, foi ainda 

solicitado aos Departamentos e Serviços e ACES que identificassem outras medidas tomadas, no 

âmbito do controlo interno instituído, com vista a mitigar outros riscos, existentes, mas não 

assumidos no PPRCIC em vigor. 

                                                           
1 Código do Procedimento Administrativo, Capítulo II, publicado no Diário da República, 1ª série, nº 4 do 
Decreto-Lei nº 4/2015 de 7 de janeiro. 
2 Designadamente, Recomendação nº 1/2009 de 1 de julho (sobre planos de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas), a Recomendação nº 5/2012 de 7 de novembro (sobre a gestão de conflitos de interesses 
no setor público), recentemente atualizada pela Recomendação de 08 de janeiro de 2020, a Recomendação de 
07 de janeiro de 2015 (prevenção de riscos de corrupção na contratação pública), entretanto revogada pela 
Recomendação de 02 de outubro de 2019, e o Guião sobre a elaboração de planos de prevenção de riscos de 
corrupção e infrações conexas. 
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Recolhida e analisada a informação, o Gabinete de Auditoria Interna (GAI) elaborou o presente 

relatório, que espelha 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. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ARSLVT 

Por força do Decreto-Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, o qual define a natureza, a jurisdição, missão 

e atribuições, bem como pelos estatutos da ARSLVT aprovados em anexo à 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 estruturas3 e por serviços desconcentrados4 

dependentes do Conselho Diretivo (CD).  

 

4. GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES 

A ARSLVT rege-se por princípios e regras éticas, minimizando potenciais conflitos de interesses e 

pautando total transparência nas suas relações com os seus utentes, fornecedores ou outros 

stakeholders. 

A ARSLVT possui um Código de Conduta que abrange e vincula todos os seus profissionais, 

constituindo um instrumento para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, encontrando-se 

nele vertido um conjunto de princípios, valores e normas de conduta que devem presidir à ação da 

instituição. 

O Código de Conduta foi revisto em 25.08.2017 pela Comissão de Ética da ARSLVT e homologado 

pelo CD em 31.08.2017, em obediência com a moldura legal estabelecida pelo Despacho nº 9456-

C/2014, de 18 de julho do Ministro da Saúde e da Lei 73/ 2017, de 16 de agosto. 

Aos princípios, valores e normas estabelecidos, acresce ainda um conjunto de deveres profissionais 

e éticos que norteiam a conduta e a ação dos profissionais da instituição, inscritos na Constituição da 

Republica Portuguesa, no Código do Procedimento Administrativo, na legislação que estabelece os 

regimes de vinculação, de carreiras e de remuneração dos trabalhadores que exercem funções 

públicas e no respetivo Estatuto Disciplinar, no Código do Trabalho e demais legislação específica e 

complementar. 

                                                           
3 Dirigidos por titulares de cargos de direção intermédia de 1º e 2º grau. 
4 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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5. RISCOS E MEDIDAS IDENTIFICADAS 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) 

Dos 19 riscos identificados pelo DSP das diferentes áreas de atividade, foram qualificados quanto à 

sua gravidade, 11 como fracos e oito como moderados. 

No que se refere às 24 medidas identificadas, cinco foram implementadas, 14 estão em curso e cinco não 

foram implementadas. 

Extraplano, o DSP não identificou novos riscos e medidas que tenham sido tomadas em 2020. 

 

Departamento de Planeamento e Contratualização (DPC)  

Dos 28 riscos identificados, o DPC graduou-os quanto à gravidade do risco, maioritariamente 

moderados (16), tendo considerado nove riscos elevados.  

No que respeita à implementação de medidas, este Departamento indicou ter implementado das 48 

medidas previstas 34 medidas, havendo ainda quatro em curso e 10 não implementadas.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

Departamento de Gestão e Administração Geral (DGAG) 

Relativamente à avaliação dos riscos, o DGAG, dos 32 riscos identificados, no que se refere à sua 

gravidade, foram classificados maioritariamente fracos (15), moderados (9) e elevados (8). 

No que concerne à implementação de medidas, este Departamento indicou ter implementado 22 

das 32 previstas, estando em curso a execução de 11 medidas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

Departamento de Instalações e Equipamentos (DIE) 

O DIE identificou 16 riscos e considerou-os como fracos (11) e moderados (5) quanto à gravidade do 

risco. 

Das 34 medidas identificadas, 24 foram referidas como implementadas, havendo sete em curso e 

três não implementadas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  
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Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

No que concerne à avaliação dos riscos o DRH, de 28 riscos identificados, considerou a maioria como 

moderados (16). Todavia, considerou oito riscos elevados quanto à sua gravidade. 

Relativamente à implementação de medidas, este Departamento indicou ter implementado 37 das 

48 previstas, estando em curso a execução das restantes 11 medidas.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

Gabinete Jurídico e do Cidadão (GJC) 

O GJC, dos três riscos identificados, no que se refere à gravidade do risco, a classificação foi equitativa 

entre fraco, moderado e elevado. 

Relativamente às três medidas previstas, o GJC informou que uma está implementada e as restantes 

estão em curso. 

Em 2020, Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas.  

 

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

A DICAD considerou em 2020, dos 28 riscos identificados, 20 riscos moderados quanto à sua 

gravidade.  

Relativamente às 28 medidas previstas, foram implementadas 15, encontrando-se em curso 10. As 

restantes três não foram implementadas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020. 
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Equipa Parcerias Público Privadas (PPP) 

A equipa das PPP, dos cinco riscos identificados no plano, quatro foram classificados, quanto à 

gravidade do risco, como fracos (2), moderados (2) e elevado (1). 

No que se refere à implementação das seis medidas previstas, todas foram executadas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

Gabinete Auditoria Interna (GAI) 

O GAI considerou em 2020, dos oito riscos identificados, quatro riscos fracos e quatro moderados 

quanto à sua gravidade.  

Relativamente às 12 medidas previstas, foram implementadas nove, encontrando-se em curso três. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020. 

 

Gabinete de Sistemas de Informação e Tecnologias (GSIT) 

O GSIT considerou em 2020, dos 25 riscos identificados, quanto à sua gravidade, 16 moderados e 

nove elevados.  

Relativamente às 25 medidas previstas, foram implementadas 15, encontrando-se em curso 10 

medidas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020 

 

Unidade Orgânica Flexível de Farmácia (UOFF) 

A UOFF considerou em 2020, dos 39 riscos identificados, considerou, quanto à sua gravidade, 14 

como moderados, 18 como fracos e sete elevados. 

Relativamente às 39 medidas previstas, foram implementadas 36, encontrando-se em curso duas 

medidas e uma não foi implementada. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020. 

 

Serviço Saúde Ocupacional (SSO) 

O SSO considerou em 2020, dos 10 riscos identificados, oito riscos fracos ou moderados e 2 elevados 

quanto à sua gravidade.  

Relativamente às 16 medidas previstas, três foram implementadas, 12 encontram-se em curso e 1 

não foi implementada. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020. 
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6. RISCOS E MEDIDAS IDENTIFICADAS 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 novo PPRCIC aprovado em 2019, conforme Anexo 

II.  

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 em 2020, referentes aos 

riscos e medidas consideradas no PPRCIC em vigor.  

 

ACES Almada – Seixal 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Almada - Seixal classificou, quanto à gravidade, os riscos 

identificados (77), maioritariamente como moderados (38) e elevados (6).  

No que concerne à implementação das 109 medidas propostas, este ACES indicou ter no final de 

2020 implementado 84 medidas, encontrando-se 19 medidas em curso e seis não foram 

implementadas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Amadora 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Amadora considerou dos 78 riscos previstos no PPRCIC, 

quanto à gravidade dos mesmos, riscos maioritariamente moderados (37) e elevados (10). 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado até final de 

2020, 99 medidas das 109 previstas, havendo 10 em curso.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Arco Ribeirinho 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Arco Ribeirinho qualificou os 77 riscos previstos no 

PPRCIC, quanto à sua gravidade, maioritariamente como moderados (40) e elevados (6). 

No que concerne à implementação de medidas, indicou ter as 108 previstas, 93 já implementadas, 

dez em curso e cinco não implementadas.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  
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ACES Arrábida 

Relativamente à avaliação dos riscos, dos 77 riscos previstos no PPRCIC, o ACES Arrábida classificou-

os quanto à sua gravidade, maioritariamente como moderados (39) e elevados (6). 

No que concerne à implementação de medidas, das 110 medidas previstas, confirmou ter 

implementado 71 medidas, encontrando-se em curso 26 e não tendo sido implementadas 13 

medidas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Cascais 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Cascais considerou dos 77 riscos previstos no PPRCIC, 

quanto à sua gravidade, maioritariamente como fracos (46) e moderados (27). 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou estarem implementadas 92 das 

107 medidas previstas, tendo em curso nove e não implementadas as restantes seis.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Estuário do Tejo 

Relativamente à avaliação dos riscos, dos 76 riscos previstos no PPRCIC, o ACES Estuário do Tejo 

qualificou-os quanto à sua gravidade, maioritariamente como moderados (43) e elevados (15). 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado 83 medidas das 

110 previstas, encontrando-se em fase de execução 20 medidas e sete não foram executadas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Lezíria 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Lezíria considerou dos 75 riscos previstos no PPRCIC, 

quanto à sua gravidade, maioritariamente moderados (40) e fracos (34). 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado 98 das 105 

medidas previstas, encontrando-se seis em curso e uma não foi executada.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Lisboa Central 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Lisboa Central classificou os 77 riscos previstos no 

PPRCIC, no que se refere à sua gravidade, como maioritariamente fracos (53) e moderados (19).  

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado 76 das 106 

medidas previstas. Tem 30 medidas em curso. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  
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ACES Lisboa Norte 

No que toca à avaliação dos riscos, o ACES Lisboa Norte considerou os 77 riscos previstos, quanto à 

sua gravidade, como maioritariamente fracos (50) e moderados (27). 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado 97 medidas das 

108 previstas, encontrando-se 10 em curso e uma não implementada. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Lisboa Ocidental e Oeiras dos 77 riscos identificados, 

considerou-os quanto à gravidade do risco, maioritariamente moderados (52) e elevados (17). 

No que concerne à implementação das medidas, este ACES indicou ter implementado 79 medidas 

das 109 previstas, tem em curso 28 e não implementou duas medidas.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Loures - Odivelas 

Relativamente à avaliação dos riscos, o ACES Loures - Odivelas dos 77 riscos identificados, classificou 

quanto à sua gravidade, os riscos como maioritariamente fracos (48), sendo apenas 18 e 11 

considerados riscos moderados e elevados respetivamente. 

No que concerne à implementação das medidas, este ACES indicou ter implementado 73 das 111 

previstas, tendo 18 em curso e 20 medidas não implementadas.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020 

 

ACES Médio Tejo 

Relativamente à avaliação dos riscos, dos 77 riscos previstos no PPRCIC, o ACES Médio Tejo 

considerou-os, no que se refere à gravidade do risco, como maioritariamente fracos (54) e 

moderados (22).  

Quanto à implementação das medidas, este ACES indicou ter implementado 75 das 108 medidas 

previstas, tendo 21 ainda em curso e 12 não implementadas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Oeste Norte 

Relativamente à avaliação dos riscos, dos 79 riscos previstos no PPRCIC, o ACES Oeste Norte 

qualificou-os quanto à sua gravidade, como maioritariamente moderados (35) e elevados (11). 

No que concerne à implementação das medidas, este ACES indicou ter implementado 71 das 109 

previstas, 31 medidas em curso e sete não implementadas.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  
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ACES Oeste Sul 

Relativamente à avaliação dos riscos, dos 77 riscos previstos no PPRCIC, o ACES Oeste Sul considerou-

os no que se refere à gravidade, maioritariamente fracos (67) e moderados (7). 

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado 96 de 106 

medidas previstas, encontrando-se 10 em curso.  

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

ACES Sintra 

Relativamente à avaliação dos riscos, dos 78 riscos previstos no PPRCIC, o ACES Sintra considerou-os 

quanto à gravidade do risco, maioritariamente fracos (55) e moderados (21).  

No que concerne à implementação de medidas, este ACES indicou ter implementado 78 de 107 

medidas previstas, tem ainda 27 medidas em curso e 2 não implementadas. 

Extraplano, não apresentou novos riscos e medidas em 2020.  

 

7. EVOLUÇÃO DAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS  

Na tabela infra pretende-se comparar a percentagem de medidas implementadas em 2020, face a 

2019, segmentado por serviços centrais e serviços desconcentrados ACES. 

Tabela 1 - Serviços Centrais 

   2019 % de 
medidas 

Implementadas 

 2020 % de 
medidas 

Implementadas 

Var. 
2019/2020 

DSP 67% 21% -46% 

DPC 71% 71% 0% 

DGAG 69% 67% -2% 

DIE 85% 71% -14% 

DRH 78% 77% -1% 

DICAD 57% 54% -3% 

GJC 0% 33% 33% 

EPPP 100% 100% 0% 

GSTI 63% 60% -3% 

GAI 75% 75% 0% 

UOFF 92% 92% 0% 

SSO 56% 19% -37% 

TOTAL 73,00% 65,51% -7% 
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Da tabela infra pode extrair-se a existência de uma redução de 7% no número de medidas 

implementadas, destacando-se o DSP, com uma diminuição de 46%. Não deixando de ser relevante 

esta diminuição, esta assentou essencialmente na necessidade de alocar todos os recursos 

disponíveis no combate à pandemia, infletindo assim a tendência anterior.  

Tabela 2 - Serviços Desconcentrados - ACES 

   2019 % de 
medidas 

Implementadas 

 2020 % de 
medidas 

Implementadas 

Var. 
2019/2020 

ACES Almada-Seixal 77% 77% 0% 

ACES Amadora 89% 91% 2% 

ACES Arco Ribeirinho 87% 86% -1% 

ACES Arrábida 65% 65% 0% 

ACES Cascais 91% 86% -5% 

ACES Estuário do Tejo 76% 75% -1% 

ACES Lezíria  91% 93% 2% 

ACES Lisboa Central 8% 72% 64% 

ACES Lisboa Ocidental e 
Oeiras 

63% 72% 9% 

ACES Lisboa Norte 92% 90% -2% 

ACES Loures Odivelas 66% 66% 0% 

ACES Médio Tejo 63% 69% 6% 

ACES Oeste Norte 82% 65% -17% 

ACES Oeste Sul 89% 91% 2% 

ACES Sintra 72% 73% 1% 

TOTAL 74,10% 78,00% 4% 

 

Globalmente constata-se uma subida de 4% na percentagem de medidas implementadas, ainda 

assim, e de forma semelhante aos serviços centrais é notório o impacto da pandemia na 

implementação das medidas do PPRCIC. 

 

8. CONCLUSÕES 

Sendo certo que o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2020, não 

obstante a pandemia do COVID-19, consolidou uma nova abordagem da gestão dos riscos e medidas, 

mais abrangente por atividades/áreas de atuação, no sentido de responder às principais fragilidades 

de gestão e do controlo interno dos serviços centrais, incluindo nestes, cinco novos serviços (EPPP, 

GAI, GSIT, UOFF e SSO) e nos ACES, que, de uma forma geral, responderam positivamente ao desafio, 

podendo concluir-se o seguinte: 

a) Os Serviços Centrais da ARSLVT classificaram os riscos (241) quanto à sua gravidade, 

maioritariamente, como moderados (115) e elevados (45).  
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No que concerne às medidas identificadas (316), foram implementadas 207 (65,5%), 

encontrando-se em curso 86 medidas (27,2%);  

b) Os ACES graduaram os 1.156 riscos identificados no PPRCIC, quanto à sua gravidade 

maioritariamente fracos (593) e moderados (465).  

No que se refere à implementação das medidas previstas (1.623), foram maioritariamente 

implementadas (1.266), ou seja 78,% (+ 4,0% do que no ano anterior), encontrando-se em 

curso 275 medidas (16,9%); 

c) Quer os Serviços Centrais quer os ACES não apresentaram novos riscos e medidas extraplano;  

 

9. RECOMENDAÇÕES 

Face à graduação de riscos adotada pela generalidade dos Serviços Centrais e ACES, considera-se que 

deverá continuar a ser no futuro ponderada e revista por estes, a graduação da probabilidade da 

ocorrência, da gravidade da consequência e do risco; 

a) Reforço da monitorização das medidas, com prazos calendarizados e respetivos planos de 

melhoria; 

b) Reforço da comunicação e divulgação internas do PPRIC; 

c) Face às mais recentes Recomendações quer do CPC, quer da IGAS, e à evolução da situação 

relacionada com o COVID-19, com consequências na dinâmica dos ACES e Serviços Centrais, 

será importante e útil proceder à avaliação, em 2021, das medidas implementadas do Plano 

de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, com vista à sua reformulação em 

2022, incluindo nesta uma maior abrangência de serviços da ARSLVT; 

d) Manter a realização de auditorias à execução dos PPRCIC dos serviços. 
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ANEXO – I 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão/Controlo 
interno 

Não assegurar o correto e atempado 
cumprimento das competências previstas para 
o DSP, previstas nomeadamente no art.º 3.º  
dos Estatutos da ARSLVT (aprovados em anexo 
à Portaria n.º 161/2012, de 22.05, alterados 
pela Portaria nº 211/2013 de 27.06) 

1 3 2 

Realização de reuniões intercalares com todos 
os colaboradores - Pontos de situação;  

  2   

Nomeação de equipas multidisciplinares;   2   

Estabelecimento de prazos de execução das 
Ações no âmbito da certificação de qualidade; 

  2   

Inexistência/desatualização de 
manuais/regulamentos. 

1 2 1 
Elaboração do Regulamento do processo de 
acreditação; 

  2   

Inexistência de Plano e Relatório de Atividades 
anual, de acordo com a legislação ( DL nº 
183/96, de 27 de setembro).  

1 2 1 

Elaboração do Plano;  1     

Elaboração de Relatório de Atividades; 1     

Inexistência/desatualização de Plano Regional 
de Saúde da RSLVT  

1 3 2 Elaboração do Plano Regional de Saúde 2021;     0 

Inexistência/desatualização dos Planos 
Regionais de contingência de saúde sazonal da 
ARSLVT . 

1 3 2 
Elaboração do Plano de Contingência Regional 
de Saúde sazonal; 

1     

Inexistência/desatualização do Grupo Regional 
de Vacinação da ARSLVT e do seu Plano de 
Atividades. 

1 3 2 
Elaboração do Plano de Atividades do Grupo de 
Vacinação; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência/desatualização do Grupo Regional 
de Saúde Oral da ARSLVT e do seu Plano de 
Atividades. 

1 2 1 
Elaboração do Plano de Atividades do Grupo de 
Saúde Oral; 

  2   

Inexistência/desatualização do Grupo Regional 
de Saúde Escolar  e do seu Plano de Atividades. 

1 2 1 
Elaboração do Plano de Atividades do Grupo de 
Saúde Escolar; 

  2   

Inexistência/desatualização da estrutura 
funcional de saúde ambiental 

1 2 1 Reestruturação das áreas funcionais;   2   

Inexistência/desatualização de outros Planos 
Regionais de Saúde da ARSLVT e dos ACES, tais 
como, saúde mental e tabagismo. 

1 2 1 

Elaboração do Plano de atividades de Saúde 
Mental; 

    0 

Criação do Grupo regional do tabagismo;     0 

Deficit de monitorização dos vários Planos 
Regionais e locais. 

1 1 1 Criação de tableau de bord;   2   

Vigilância 
epidemiológica 

Não implementação/desatualização do sistema 
de vigilância epidemiológica da ARSLVT e dos 
ACES. 

1 3 2 

Reestruturação da Área Funcional de Vigilância 
epidemiológica; 

  2   

Elaboração de calendário de emissão de 
informação;  

1     

Deficiente monitorização dos programas de 
vigilância epidemiológica. 

2 2 2 Criação de tableau de bord;     0 

Desempenho 

Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos no DSP, designadamente, na 
área da Sanidade Marítima (SM). 

2 2 2 Elaboração de plano de atividades;   2   

Deficiente controlo de assiduidade via sistema 
biométrico, em especial dos profissionais da 
área da SM. 

3 1 2 Solicitar a instalação de sistema biométrico; 1     

Incumprimento dos tempos de resposta aos 
utilizadores do Departamento. 

1 2 1 
Passar a monitorizar o tempo de resposta 
criando sistema de registo; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Formação específica 

Inexistência/desadequação de ações de 
formação especifica para implementação, 
gestão e acompanhamento do Plano Regional e 
Plano de Atividades. 

1 2 1 
Promoção de formação dirigida às necessidades 
dos Planos; 

  2   

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 1 1 Efetuar três ações de monitorização;     0 

Inexistência de planos de melhoria  1 1 1 
As ações de melhoria são consequência da 
acreditação do DSP. 

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão / Controlo 
interno 

Inexistência e/ou desatualização de 
manuais/regulamentos das áreas da DGAG. 

2 2 2 
Atualização em permanência e sempre que 
necessário dos manuais de procedimentos e 
regulamentos das áreas sob alçada da DGAG; 

  2   

Não se encontra instituída a obrigatoriedade de 
os serviços reportarem superiormente as não 
conformidades por si detetadas, sendo, por 
vezes, sanadas ao nível dos próprios (p.e., na 
conferência de faturas, desvios na contagem de 
stocks em armazém), inviabilizando as 
necessárias investigações e o consequente 
apuramento de eventuais responsabilidades. 

1 1 1 
Instituir a regra de reportar ao CD todas as 
anomalias detetadas; 

1     

Desempenho 
Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos afetos ao DGAG. 

2 2 2 
Definição de objetivos de desempenho por 
trabalhador em sede de SIADAP; 

1     

Despesa 

Realização e pagamento de despesa sem 
suporte prévio ou antes de ter sido visado pelo 
Tribunal de Contas. 

3 3 3 
Fortalecer o sistema de conferência de faturas 
de modo a melhorar o sistema de controlo 
interno instituído; 

1     

Controle insuficiente de Fundos de Maneio. 
(FM) 

1 1 1 
Realizar um resumo mensal sobre o Controlo do 
FM; 

1     

Incorreta documentação dos processos de 
despesa, que possibilite o pagamento de 
despesas não autorizadas. 

2 2 2 
Fortalecer a segregação de funções e Instituir a 
nomeação dos gestores dos grandes contratos; 

1     

Pagamento de despesa sem verificar a situação 
tributária e contributiva do fornecedor. 

3 3 3 
Verificação sistemática da situação contributiva 
e tributária; 

1     

Incumprimento dos prazos de pagamento que 
pode originar quebras de fornecimento. 

3 3 3 Criação de alertas dos prazos de pagamentos;   2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Operações 
contabilísticas 

Risco de erros na contabilização e na produção 
de informação contabilística. 

1 1 1 
Fortalecer o sistema de conferência dos 
lançamentos; 

1     

Receitas e cobranças 

Não emissão ou emissão indevida de recibos, 
de modo a eliminar a receita ou o recebimento 
de dinheiro, ficando o funcionário com o 
montante recebido. 

1 1 1 
Fortalecer o controlo central dos valores 
cobrados pelos ACES, instituindo um controlo 
mensal da receita gerada e efetivada (cobrada); 

  2   

Pagamentos 

Divergências nas contas correntes de clientes e 
fornecedores existentes na contabilidade da 
ARSLVT. 

2 2 2 
Fortalecer as circularizações de fornecedores, 
instituindo um controlo semestral dos saldos 
dos grandes fornecedores; 

  2   

Desvio de fundos: 3 3 3   1     

a) O NIB não corresponde à instituição correta. 1 1 1 

Atribuição de responsabilidades pela 
conferência ao Núcleo de Dados Mestres e 
garantir a segregação de funções entre quem 
realiza e quem procede à conferência das 
operações; 

1     

b)Transferência de valor/ pagamento diferente 
do autorizado. 

1 1 1 
Instituição de dupla conferência dos valores a 
pagar, com segregação de funções entre quem 
executa e quem controla as operações; 

1     

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

3 3 3 
Definição de normas restritivas de acesso aos 
dados mestre; 

1     

Contabilidade 
analítica/custos 

A contabilidade de custos/analítica não 
completamente implementada. 

3 3 3 
Continuar a implementação da contabilidade 
analítica/custos, nomeadamente através da 
criação de um grupo de trabalho para o efeito; 

  2   

Património/Inventário 

Existência de imóveis (terrenos e edifícios) que 
embora devam pertencer à ARSLVT, não têm a 
sua situação matricial e predial regularizada e 
atualizada. 

2 2 2 
Monitorizar a situação matricial e predial dos 
imóveis da ARSLVT e fortalecer o trabalho de 
regularização matricial e predial desenvolvido; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Existência de diversos imóveis devolutos, ou 
desativados, propriedade ou não da ARSLVT, 
podendo inclusivamente estar a ser suportadas 
rendas, em cujos imóveis não está a ser 
desenvolvida qualquer atividade. 

1 2 1 

Continuar a identificar o património sem 
atividade (arrendado ou não), e continuar a 
propor soluções, nomeadamente a devolução 
dos imóveis aos proprietários; 

1     

Nem todos os bens possuem etiquetas de 
inventário, sendo que a sua etiquetagem é 
apenas executada com o registo informático do 
bem. 

1 1 1 

Instituir a regra de etiquetagem de todos os 
bens no ato de receção do mesmo; 

1     

Fortalecer a verificação (inspeção física) 
periódica, por amostragem, do inventário de 
bens e proceder às eventuais atualizações do 
inventário da ARSLVT, detetadas nas 
verificações; 

  2   

Não existe uma relação direta entre o aplicativo 
de gestão do património e os aplicativos de 
gestão de intervenções técnicas (DIE e GSIT), 
não havendo evidências de uma conciliação 
mensal entre as folhas de obra e os registos 
contabilísticos. 

1 1 1 
Emissão de normas para disciplinar esta 
matéria; 

  2   

Processos de 
aquisição 

Plano anual de compras que não reflita a 
totalidade das necessidades materiais de todos 
os serviços da ARSLVT. 

2 2 2 

Instituir a elaboração de planos de compras 
setoriais, por cada um dos 
serviços/departamentos centrais e 
desconcentrados, aprovados pelo CD; 

1     

Autorizações de aquisição sem a 
fundamentação adequada por parte do serviço 
que despoletou a aquisição. 

1 1 1 

Revisão das atribuições do ACES, serviço e 
departamento em matéria de contratação de 
forma a responsabilizar o serviço que 
despoletou a aquisição pela correta 
fundamentação; 

1     

Ausência/ desatualização de ficheiro de 
fornecedores, que permita a elaboração de 
indicadores designadamente de qualidade. 

3 2 2 
Criação de ficheiro de avaliação de 
desempenho dos fornecedores (prazos entrega, 
qualidade produtos); 

  2   



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 21 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Favorecimento de fornecedores nos 
procedimentos de contratação pública 
efetuados por recurso a ajuste direto. 

2 2 2 

Aquisição de material/equipamento ao abrigo 
dos Acordos-Quadro e nas situações em que tal 
não é possível instituir a consulta a pelo menos 
três fornecedores; 

1     

Intervenção de júri de concurso em situação de 
impedimento. 

1 1 1 
Continuar a junção da declaração de conflito de 
interesses dos júris intervenientes nos 
processos de aquisição; 

1     

Deficiente controlo de execução e 
acompanhamento dos contratos, bem como 
dos níveis de serviço que tenham sido fixados e 
acionamento de penalizações por 
incumprimento contratual. 

1 1 1 
Instituir, nos grandes contratos, a figura do 
gestor do processo, a quem competirá 
controlar a execução do contrato; 

1     

Na contratação de prestadores de serviço 
médico, inexistência de declaração, sob 
compromisso de honra, em como os médicos 
propostos, não são funcionários públicos, ou 
sendo, não estão dispensados do trabalho em 
serviço de urgência, não acumulam funções 
públicas ou não prestem serviço a tempo 
parcial. 

1 1 1 

Instituir a apresentação obrigatória de 
declaração, sob compromisso de honra, de 
inexistência de impedimento de contratação 
para a prestação de serviços médicos; 

1     

Logística 

Ausência de designação formal dos 
responsáveis para cada armazém e de uma lista 
de trabalhadores autorizados a rececionar e 
movimentar bens. 

3 3 3 

Nomear, sempre que possível, um responsável 
por armazém e quem o substitua, a quem 
competirá organizar a lista de trabalhadores 
autorizados a rececionar e movimentar os 
stocks; 

1     

Receção não controlada - física e 
qualitativamente. 

3 3 3 
Continuar a fortalecer a conferência 
(quantitativa e qualitativa) das entradas dos 
produtos no armazém; 

1     

As entradas e saídas de materiais não 
imediatamente lançados no sistema 
informático de gestão de stocks. 

1 1 1 
Instituir o registo de entradas e saídas de bens 
e produtos no aplicativo de gestão de stocks no 
momento da sua entrada e saída do armazém; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Falta de controlo nos stocks em Armazém. 1 1 1 
Fortalecer o sistema de controlo instituído 
através de realização de mais inventários 
periódicos; 

  2   

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 2 2 
Instituir o processo monitorização periódico da 
execução das medidas previstas no PPRCIC. 

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 

 

 

DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão /Controlo 
interno 

Não assegurar o correto e atempado 
cumprimento das competências do DIE, 
previstas nomeadamente no art.º 7.º dos 
Estatutos da ARSLVT (aprovados em anexo à 
Portaria n.º 161/2012, de 22.05, alterados pela 
Portaria nº 211/2013 de 27.06). 

1 3 2 

Realização de reuniões intercalares com todos os 
colaboradores -Pontos de situação; 

1   

  
Nomeação de equipas multidisciplinares e 
estabelecimento de prazos de execução das 
Ações;  

1   

  
Atualização de Mecanismos de Controlo e análise 
de Desvios de Tempo ocorridos; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 

Inexistência/desatualização de 
manuais/regulamentos. 

2 1 1 

Análise e atualização dos Documentos existentes; 1   
  

Elaboração de Normas, Manuais e Regulamentos 
inexistentes e necessários; 

    0 

Inexistência de Plano e Relatório de Atividades 
anual, de acordo com a legislação ( DL nº 
183/96, de 27 de setembro).  

1 1 1 
Implementação de Mecanismos de controlo que 
garantam a elaboração dos documentos de acordo 
com os preceitos legais; 

1   

  

Não calendarização dos Projetos e Obras da 
responsabilidade da ARSLVT. 

1 2 1 

Estabelecimento de Prazos para Elaboração dos 
Projetos e Obras, 

1   
  

Análise dos desvios de Tempo ocorridos; 1     
Responsabilização/ Envolvimento dos 
Intervenientes; 

1   
  

Elaboração de cadernos de encargos Técnicos 
pouco explícitos e com compreensão limitada a 
alguns concorrentes, e sem clausulado de 
penalização. 

2 2 2 

Cumprimento dos Procedimentos previstos no 
Código dos Contratos Públicos (CCP); 

1   

  
Implementação de Mecanismos de controlo pelo 
Coordenador de Projeto; 

1   
  

Responsabilização/ Envolvimento dos 
Intervenientes; 

1   
  

Adjudicação inadequada, desrespeitadora dos 
critérios do caderno de encargos. 

1 2 1 

Análise das situações ocorridas; 1     
Definição de Critérios e atualização dos 
Mecanismos de controlo; 

1   
  

Responsabilização/ Envolvimento dos 
Intervenientes; 

1   
  

Contratação de prestador sem capacidade 
técnica e logística para manutenção das 
instalações e equipamentos gerais em causa. 

2 2 2 

Atualização dos Critérios e Exigências do prestador 
a definir nos Caderno de Encargos; 

1   

  
Atualização e Criação de Mecanismos de Controlo 
e Análise dos Prestadores; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 

Contratação de prestador por preço superior ao 
valor corrente de mercado para instalações e 
equipamentos.  

2 2 2 

Definição de Critérios e atualização dos Valores de 
Mercado; 

1   
  

Mecanismos de controlo da Despesa;     0 

Responsabilização/ Envolvimento dos 
Intervenientes; 

1   
  

Inexistência de fiscalização de projetos e obras 1 2 1 

Nomeação de Coordenadores de Projeto e 
Equipas de Fiscalização e/ou Acompanhamento; 

1   

  
Reuniões Periódicas com as Equipas - Ponto 
Situação; 

1   
  

Não calendarização da manutenção 
programada 

2 2 2 

Elaboração de Planos de Intervenção com Prazos 
associados; 

  2   

Monitorização e controlo do cumprimento dos 
prazos; 

  2   

Inexistência de relatórios de acompanhamento 
dos projetos e obras 

1 1 1 

Atualização dos mecanismos de controlo; 1     

Responsabilização/ Envolvimento dos 
Intervenientes; 

1     

Desempenho 

Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos no DIE. 

1 2 1 

Estabelecimento de Objetivos Periódicos de 
Desempenho de Atividade; 

1     

Monitorizar e Avaliar a Atividade executada e 
Cumprimento das Atribuições;  

1     

Incumprimento dos tempos de resposta aos 
utilizadores do Departamento. 

2 1 1 
Estabelecimento de Tempos de resposta;   2   

Análise dos Desvios de Tempo ocorridos;   2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO 
IMPLEM 

(0) 

Inventários 

Não existe uma relação direta entre o aplicativo 
de gestão de intervenções técnicas (DIE e GSIT) 
e o aplicativo de gestão do património, não  
havendo evidencias de uma conciliação mensal 
entre as folhas de obra e os registos 
património/contabilísticos. 

2 1 1 
Criação de Mecanismos de comunicação Interna e 
Definição de Procedimentos com a UAG-
Património; 

    0 

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

1 1 1 Alertas Periódicos de monitorização;   2   

Inexistência de planos de melhoria  1 1 1 

Análise das situações ocorridas;   2   

Definição de Critérios e Propostas de Melhoria.   2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E CONTRATUALIZAÇÃO  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS  
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Elaboração e 
acompanhamento da 
execução dos instrumentos 
de Gestão da ARSLVT, 
designadamente o QUAR, 
Plano Estratégico, Plano de 
Atividades e Relatório de 
Atividades 

Não elaboração ou deficiente qualidade 
da informação prestada nos instrumentos 
de Gestão; Incumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

2 2 2 

Elaboração dos instrumentos de gestão com a 
participação dos diferentes serviços da ARSLVT 
(Plano Estratégico 2020-2022, Plano de atividades 
2020 , QUAR 2020; Relatório de Atividades do ano 
2019); 

  2   

Envio para aprovação pelo Conselho Diretivo da 
ARSLVT; 

  2   

Envio para avaliação pela Secretaria-Geral do 
Ministério da Saúde e para posterior homologação 
pelo Sr. Ministro da Saúde; 

  2   

Acompanhamento da execução dos Instrumentos 
de Gestão; 

1     

Planeamento das 
necessidades e elaboração 
do Plano de investimentos 
na Região LVT 

Deficiente identificação das necessidades 
em investimento da Região LVT 

2 2 2 

Efetuar o Levantamento das necessidades em 
investimento para 2019; 

1     

Definição de prioridades; 1     

Envio para aprovação do Plano por parte do 
Conselho Diretivo; 

1     

Acompanhamento dos 
investimentos definidos 
como prioritários pelo CD 

Deficiente acompanhamento do Plano de 
Investimento aprovado 

2 2 2 
Elaboração de mapa mensal de acompanhamento 
dos investimentos; 

1     

Elaboração e submissão das 
candidaturas de 

Incumprimento dos prazos estabelecidos 2 3 3 
Elaboração das candidaturas de investimento aos 
fundos comunitários, atendendo aos prazos 
estabelecidos; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS  
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

investimento a fundos 
comunitários;  

 
 

Organizaçao dos dossiers no 
âmbito dos investimentos na 

area da saude para 
cofinanciamento 

comunitário aos programas 
existentes 

Acompanhamento das candidaturas aprovadas; 1     

Coordenação de outros serviços da ARSLVT neste 
processo (candidatura e execução); 

1     

Prestação de informação incompleta e/ou 
incorreta na elaboração das candidaturas; 

1 3 2 
Validação da informação prestada e arquivada, por 
colaborador diferente e equipas diferentes 
(DPC/NEP e Assessoria do CD); 

1     
Inexistência de arquivo nos dossiers de 
documentação relevante. 

1 3 2 

Acompanhamento dos 
procedimentos necessários 

às ações previstas no âmbito 
da execução: Novos 

investimentos; 
Investimentos em curso na 

ARSLVT 

Inadequada monitorização dos 
investimentos em curso 

1 2 1 

Envio para aprovação da norma elaborada com o 
circuito interno dos pedidos de investimentos dos 
Hospitais; 

1     

Criação de norma de procedimento com a definição 
das responsabilidades e circuitos partilhados pelos 
vários intervenientes e serviços no que se refere ao 
âmbito dos ACES; 

1     

Acompanhamento e coordenação da execução dos 
vários procedimentos; 

1     

Recolha e tratamento da 
informação relativa aos 
pedidos institucionais e 
assegurar a sua resposta 
atempada. 

Deficiente qualidade da informação 
prestada e/ou incumprimento dos prazos 
estabelecidos. 

1 3 2 

Elaboração de norma de procedimento com a 
definição das prioridades e prazos de resposta;     

0 

Implementação de registo de informação adequado 
e/ou de sistemas de informação de suporte;     

0 

Controlar prazos de resposta; 1     

Propor a afetação de 
recursos financeiros aos 
Hospitais/Centros 

Favorecimento dos Hospitais na afetação 
dos recursos financeiros e na definição 
das metas. 

1 2 1 
Aplicação das metodologias de contratualização da 
ACSS e racionais de metas inerentes; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS  
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Hospitalares e desenvolver o 
processo de 
contratualização 

Definição anual de metodologia e critérios de 
afetação dos recursos financeiros (quando 
aplicável), aprovada pelo CD; 

1     

Deficiente interpretação das regras 
definidas nos Termos de Referência da 
contratualização e/ou nos Contratos-
Programa. 

2 2 2 

Solicitar à ACSS esclarecimentos, sempre que 
existem dúvidas de interpretação dos termos de 
referência da contratualização e na minuta dos 
contratos-programa; 

1     

Acompanhar a execução dos 
Contratos Programa dos 
Hospitais/Centros 
Hospitalares 

Deficiente qualidade e fiabilidade da 
informação introduzida mensalmente 
pelos Hospitais no SICA ou da 
disponibilizada a pedido pela ARSLVT 

3 2 3 

Realização de testes e cruzamento dos dados entre 
sistemas/fontes de informação; 

1     

Análise do cumprimento das instruções do SICA 
definidas pela ACSS e definição de 
instruções/uniformização para os pedidos da 
ARSLVT; 

1     

Imparcialidade na implementação de 
medidas corretivas 

3 2 3 

Uniformização de critérios na equipa de gestão dos 
Hospitais; 

  2   

Escolha do gestor de cada Hospital tendo em conta 
o não conflito de interesses; 

1     

Realizar a contratualização 
com os ACES 

Deficiente interpretação das regras 
definidas nos Termos de Referência da 
contratualização e no guião de 
operacionalização. 

2 2 2 

Solicitar à ACSS esclarecimentos, sempre que 
existem dúvidas de interpretação dos termos de 
referência da contratualização e no guião de 
operacionalização; 

    0 

Acompanhar a execução dos 
contratos/cartas 
compromisso com os ACES 

Deficiente qualidade e fiabilidade da 
informação reportada para acompanhar o 
cumprimento dos contratos/cartas 
compromisso dos ACES/UF - BICSP, SIARS, 
BDM ACSS. 

3 2 3 

Realização de análises com testes e cruzamento de 
dados quando há reporte de erros, suspeitas de 
informação incorreta ou para validação da 
informação extraída; 

    0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS  
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Proceder ao tratamento dos 
processos de convenção, 
análise e preparação da 
documentação, tendo em 
vista a celebração de 
convenções ou autorização 
de alterações contratuais  

Desconformidades no processo de 
preparação da documentação no âmbito 
das convenções; Incumprimento dos 
prazos de resposta; 

3 2 3 

Elaboração de norma de procedimento com a 
definição dos critérios de priorização em função da 
antiguidade e prazo de resposta (com exceção de 
determinação superior diversa em termos de 
urgência e prioridade); 

1 

    

Registo informático de entrada dos documentos e 
historial dos contactos, que deverão ser sempre 
formalizados por escrito; 

1 

    

Emitir pareceres técnicos na 
área das convenções 

Deficiente elaboração dos pareceres. 2 2 2 

Promoção da formação da equipa das convenções; 
    

0 

Promoção do trabalho em equipa com 
envolvimento dos gestores dos Hospitais e/ou 
ACES; 

1 
    

Preparar a celebração, 
acompanhar a execução e 
realizar os relatórios anuais 
dos Acordos de Cooperação 

Deficiente preparação e 
acompanhamento dos Acordos de 
Cooperação. 

2 3 3 

Realização de estudos especializados, análises 
custo-benefício que fundamentem a celebração do 
Acordo; 

1     

Realização de auditorias clinicas e administrativas 
com apoio de médicas codificadoras/auditoras; 

1     

Validação indevida da faturação. 2 3 3 
Cruzamento de informação de 
acompanhamento/execução e faturação; 

1     

Apoiar o CD nos 
ajustamentos das redes de 
referenciação hospitalares 
(RRH) da região. 

Desajustamento da RRH às necessidades 
da população e aos recursos 
existentes/disponíveis  

1 3 2 

Levantamento e análise das necessidades da região;     0 

Participação nos Grupos de Trabalho Nacionais;     0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS  
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Monitorizar, acompanhar e 
controlar a produção de 
primeiras consultas via CTH 
(evolução de pedidos 
referenciados via CTH, 
tempos de espera e as 
situações pendentes da 
responsabilidade dos 
Hospitais e ACES). 

Deficiente acompanhamento das listas de 
espera para consulta de primeira vez para 
a especialidades hospitalares via CTH; 

2 2 2 
Elaboração dos indicadores da LIC por Centro 
Hospitalar/Hospital e por especialidade; 

1     

Incumprimento das regras e 
procedimentos definidos. 

2 2 2 

Envio mensal das 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; 

1     

Reunir com as ULGA com periodicidade mínima 
semestral, com vista a identificar as suas 
dificuldades e contribuir para a sua resolução; 

1     

Deficiente qualidade e fiabilidade da 
informação 

3 2 3 
Realização de testes e cruzamento dos dados entre 
sistemas/fontes de informação; 

1     

Monitorizar, acompanhar e 
controlar a produção 
cirúrgica, a evolução dos 
inscritos para cirurgia e os 
tempos de espera 

Deficiente acompanhamento das listas de 
espera 

2 2 2 
Elaboração dos indicadores da LIC por Centro 
Hospitalar/Hospital e por especialidade; 

1 
    

Incumprimento das regras e 
procedimentos definidos 

2 2 2 

Envio mensal das listas de espera para cirurgia, 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; 

1 

    

Reunir com as ULGA com periodicidade mínima 
semestral, com vista a identificar as suas 
dificuldades e contribuir para a sua resolução;     

0 

Deficiente qualidade e fiabilidade da 
informação 

2 2 2 
Realização de testes e cruzamento dos dados entre 
sistemas/fontes de informação; 

    
0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS  
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Monitorizar e controlar os 
processos de transferência 
entre instituições e garantir 
o cumprimento dos 
protocolos de transferência 
definidos. 

Incumprimento das regras e 
procedimentos definidos 

2 2 2 

Monitorização mensal da informação dos utentes 
transferidos e respetivo período de tempo de 
espera; 

1 

    
Envio dos episódios que registem tempo superior 
ao estabelecido com a solicitação de 
esclarecimentos; 

1 

    

Deficiente qualidade e fiabilidade da 
informação 

2 2 1 
Realização de testes e cruzamento dos dados entre 
sistemas/fontes de informação;     

0 

Validação indevida da faturação 2 3 3 
Verificação e validação dos processos a faturar por 
médicas codificadoras clinicas que realizam 
auditorias e apoiam no caso de dúvidas. 

1 

    
 

(a) - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão/ Controlo 
interno 

Não assegurar o correto e atempado 
cumprimento das competências do DRH, 
previstas nomeadamente no art. 6.º dos 
Estatutos da ARSLVT (aprovados em anexo à 
Portaria n.º 161/2012, de 22.05, alterados 
pela Portaria nº 211/2013 de 27.06). 

1 3 2 

Planeamento e adoção de planos com objetivos a 
curto/médio prazo; 

1     

Monitorização e comunicação das 
dificuldades/vulnerabilidades nos procedimentos 
instituídos no DRH; 

1     

Definição de processos e revisão continuada; 1     

Inexistência/desatualização de 
manuais/regulamentos, relacionados, 
designadamente, com horários e assiduidade. 

2 3 3 

Manutenção e revisão periódica das Circulares 
existentes;  

  2   

Implementação transversal de versão atualizada 
de SISQUAL; 

  2   

Inexistência de Plano e Relatório de 
Atividades anual, de acordo com a legislação ( 
DL nº 183/96, de 27 de setembro), e Balanço 
Social (DL nº 190/96 de 9 outubro).  

1 1 1 

Avaliação do Plano de Atividades em articulação 
com o NEP e ACSS, respetivamente; 

1     

Avaliação do Relatório de Atividades em 
articulação com o NEP e ACSS, respetivamente; 

1     

Avaliação do Balanço Social em articulação com o 
NEP e ACSS, respetivamente; 

1     

Desempenho 

Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos. 

2 3 3 
Levantamento periódico das necessidades junto 
dos serviços centrais e desconcentrados da ARS; 

1     

Incumprimento dos tempos de resposta aos 
utilizadores do Departamento. 

2 3 3 

Acompanhamento e controlo dos tempos médios 
de respostas (SmartDoc);  

  2   

Medidas de Controlo dos prazos (Objetivos do 
SIADAP); 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão Efetivos 

Desconhecimento e falta de fiabilidade no 
controlo de efetivos por existência de 
divergências frequentes no que respeita ao 
seu apuramento, com efeitos  a   uma  
determinada   data consoante os mapas 
disponibilizados. 

1 3 2 
Manutenção e atualização periódica dos mapas 
de efetivos;  

1     

Avaliação 
Desempenho 

Deficiente/incompleta aplicação do sistema 
de avaliação de desempenho (SIADAP) a todos 
os trabalhadores, p.e. registo de atrasos na 
sua implementação). 

2 2 2 

Dinamização de um modelo de articulação entre 
os interlocutores do CCA e os interlocutores das 
SA dos ACES e avaliadores dos Serviços Centrais 
através da realização de reuniões periódicas;  

1 2   

Criação e manutenção de um endereço de correio 
eletrónico atualizado;  

1     

Divulgação de orientações genéricas e adaptadas 
ao SIADAP todas as carreiras; 

1     

Assiduidade 

Deficiente controlo de assiduidade, não sendo 
possível aferir o rigoroso cumprimento da 
carga horária de cada profissional de saúde, e 
em particular do corpo médico, e 
nomeadamente, das horas prestadas em AC, 
SAP ou trabalho extraordinário e domicílios. 

1 2 1 

Cruzamento de informação entre plataformas;  1     

Conferência da informação intermédia e final;   1     

Divulgação, através de Circulares, da 
obrigatoriedade de utilização do sistema 
biométrico de assiduidade; 

1     

RHV 

Deficiente mecanismo de controlo do 
exercício da clinica privada, nomeadamente a 
prestação de contas e o reporte da atividade 
desenvolvida. 

2 3 3 
Criação, implementação e revisão de 
procedimentos de conferência de informação 
intermédia e final;   

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Emissão de diretivas no âmbito da delegação de 
competências aos Diretores Executivos para o 
efetivo controlo das acumulações de funções nos 
termos legais e carregamento da respetiva 
informação em RHV; 

  2   

Inadaptação do programa informático de 
processamento de remunerações, que resulta 
na necessidade de efetuar "acertos" aos 
valores processados, constantes do ficheiro 
gerado  pelo RHV, a integrar na aplicação da 
contabilidade.  

2 3 3 
Adoção de medidas preventivas de conferência da 
informação;  

1     

Existência de ex-funcionários com o registo 
ativo no RHV e funcionários com mais de um 
nº mecanográfico, e consequentemente, duas 
fichas RHV ativas. 

1 1 1 Revisão periódica de informação; 1     

Não está devidamente assegurada a 
segurança dos registos no RHV. Os cálculos 
das remunerações, abonos e respetivos 
descontos são efetuados a partir de 
informação tratada informaticamente, 
embora seja possível manusear diversos 
parâmetros {sem o devido controlo) e dados 
do RHV, ou seja, efetuar o processamento 
manual em valor. 

2 3 3 
 Acesso Restrito aos trabalhadores da área dos 
vencimentos; 

1     

Recrutamento de 
colaboradores 

Favorecimento do candidato; 1 3 2 
Adequação dos métodos de seleção ao perfil do 
cargo/função privilegiando, sempre que possível, 
a prova de conhecimentos nos termos legais; 

1     

Corrupção passiva para ato ilícito; 1 3 2 
Rotatividade dos trabalhadores na constituição 
dos júris; 

1     

Tráfico de influência 1 3 2 Colegialidade na tomada de decisão;   1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Criação, implementação e revisão de uma 
declaração de impedimentos/incompatibilidades; 

  2   

Processamentos 
diversos de 
remunerações 

Inexistência/ou deficiente segregação de 
funções a diversos níveis, designadamente na 
elaboração das folhas de vencimento e sua 
posterior conferência, entre  o  
processamento  de remunerações e a sua 
autorização de pagamento, e entre o 
apuramento e processamento dos montantes 
a pagar e o pagamento de remunerações. 

2 2 2 

Segregação de funções;  1     

Articulação com o DGAG; 1     

Pagamentos indevidos, designadamente 
pagamento de incrementos de horário, sem 
que se encontrem reunidos os requisitos para 
tal. 

1 2 1 

Cruzamento de informações;    2   

Instituir medidas para controlo de pagamentos;  1     

Instituir procedimento de conferência da 
informação do processamento de remunerações; 

1     

Corrupção ativa para ato ilícito. 1 3 2 
Segregação de funções;  1     

Instituir acesso restrito; 1     

Peculato 1 3 2 
Segregação de funções;  1     

Instituir acesso restrito; 1     

Declaração de conflito 
de interesses 

Inexistência/desatualização de declaração 
assinada por todos os colaboradores de não 
existência de qualquer conflito de interesses. 

3 3 3 
Criação e implementação de procedimento de 
entrega de declaração aquando do início de 
funções; 

  2   

Elaboração e 
cumprimento de mapa 
de férias 

Atribuição de férias em número superior ao 
que o funcionário tem direito. 

1 3 2 
Verificação e carregamento obrigatório da 
informação em SISQUAL;  

  2   

Corrupção passiva para ato ilícito. 1 3 2 
Segregação de funções;  1     

Instituir acesso restrito ao SISQUAL; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Exercício de atividades 
em acumulação de 
funções 

Acumulação de funções privadas com funções 
públicas com prejuízo destas, por conflitos de 
interesses. 

1 3 2 
Promover a divulgação dos procedimentos 
obrigatórios (Cfr. Circular e respetivo formulário 
obrigatório);  

1     

Incompatibilidades. 1 3 2 
Verificação pelas chefias da 
existência/inexistência de incompatibilidade; 

1     

Acumulação de funções sem prévia 
autorização. 

2 2 2 
Verificação pelas chefias do incumprimento da 
circular no âmbito dos pedidos de autorização 
para o exercício de acumulação de funções; 

1 2   

Manuais de boas 
práticas 

Inexistência de produção e divulgação de 
manuais de boas práticas. 

2 2 2 
Elaboração, divulgação e implementação do 
Manual de Boas Práticas; 

  2   

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC da área RH.  

2 2 2 
Monitorização dos riscos identificados e 
verificação da implementação das medidas de 
prevenção necessárias; 

1     

Inexistência de planos de melhoria.  2 3 3 
Identificação pelos colaboradores de melhoria nos 
procedimentos a seu cargo e propostas de 
implementação. 

1     

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E NAS DEPENDÊNCIAS 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

PO  GC  GR  MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

(a) (b) (c)  IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão/Controlo interno 

Não assegurar o correto e atempado 
cumprimento das competências previstas 
para o DICAD, previstas nomeadamente 
no art.º 9.º dos Estatutos da ARSLVT 
(aprovados em anexo à Portaria n.º 
161/2012, de 22.05, alterados pela 
Portaria nº 211/2013 de 27.06 e pelo 
Despacho Conjunto SEAMF e SEAMS nº 
16938/2013 de 2 de setembro). 

1 3 2 

Garantir a existência de uma estrutura de 
coordenação com a atribuição clara de 
responsabilidades, quer ao nível central quer local, 
bem como a aferição, periódica do 
desenvolvimento das atividades previstas;  

1     

Inexistência/desatualização de 
manuais/regulamentos. 

2 2 2 
Aferir as necessidades de criação /revisão de 
manuais; 

  2   

Inexistência de Plano e Relatório de 
Atividades anual, de acordo com a 
legislação (DL nº 183/96, de 27 de 
setembro).  

1 1 1 
Afetar recursos para a elaboração de Plano e 
Relatório de Atividades anual; 

1     

Desempenho 

Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos no DICAD. 

2 2 2 
Aplicação dos diferentes sistemas de avaliação de 
desempenho; 

  2   

Incumprimento dos tempos de resposta 
aos utilizadores da DICAD. 

2 2 2 

Auditoria e controlo de 
procedimentos 

Não atualização informatizada dos 
ficheiros de identificação dos doentes, 
termos de responsabilidade, datas de 
admissão e readmissão, códigos de 
internamento/tratamento e alta das 
Comunidades Terapêuticas (CT), Clinicas 
de Desabituação (CDe) ou Centros de Dia 
(CDi). 

1 3 2 

Afetação de recursos para informatização da 
informação sobre internamentos em 
Convencionados; 

1     

Colaboração com o SICAD na construção de uma 
Plataforma Nacional para a Gestão de 
convencionados;  

    0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

PO  GC  GR  MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

(a) (b) (c)  IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Não realização de auditorias clinicas e 
administrativas periódicas às CT, Cde e 
Cdi. 

2 2 2 Implementação dos sistemas de auditoria;     0 

Deficiente controlo/conferencia da 
faturação das CT, Cde e Cdi, fragilizando o 
pagamento pela ARSLVT de 
internamentos/tratamentos fictícios e/ou 
em duplicado. 

1 2 1 
Afetação de recursos para conferência de Listas 
Nominativas como suporte á faturação, garantindo 
a dupla verificação do processo;    

1     

Falta de procedimentos de controlo que 
evidenciem a segregação de funções. 

1 1 1 

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC. 

1 1 1 
Afetação de recursos para a monitorização do 
PPRCIC; 

1     

Inexistência de planos de melhoria. 1 1 1 
Garantir a produção de relatórios de ponto de 
situação; 

    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. 

1 3 2 
Aplicação de um sistema estruturado de avaliação 
das necessidades; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

PO  GC  GR  MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

(a) (b) (c)  IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Acompanhamento de 
programas/projetos dos 
CAD 

Lapsos técnicos do modelo de 
monitorização 

1 3 2 
Aplicação de um modelo estruturado de 
acompanhamento dos projetos/programas, 
definição de indicadores; 

1     

Avaliação da execução 
de programas/projetos 
nos CAD 

Extemporaneidade e eventuais lapsos 
técnicos na avaliação 

1 3 2 
Aplicação de um modelo estruturado de avaliação 
de resultados dos projetos/programas; 

  2   

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

Extemporaneidade e eventuais lapsos 
técnicos nos conteúdos disponibilizados. 

1 3 2 

Aplicação de um modelo estruturado para a 
elaboração de pareceres; 

  2   

Dupla revisão do trabalho, recurso a peritos 
externos; 

1     

Financiamento de 
projetos de entidades 
externas 

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

1 3 2 

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     

Participar em eventos 
realizando rastreios de 

Insuficiente quantidade de material para 
realizar os rastreios entendidos 
necessários. Ausência de registos relativos 

1 1 1 
Decisão sobre quais os festivais a intervencionar. 
Revisão de material de rastreio suficiente para cada 
evento Avaliação e monitorização; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

PO  GC  GR  MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

(a) (b) (c)  IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

alcoolemia e 
distribuição de material 

a material distribuído e rastreios 
efetuados. 

Intervenção preventiva 
multicomponente 
(componente 
informativa, 
desenvolvimento de 
competências e 
reguladoras/ambientais) 
em contexto escolar, 
comunitário ou outro 
contexto. 

Insuficiência de capacidade de resposta 
face às necessidades 
identificadas/pedidos solicitados; 
Insuficiência das competências técnicas 
por parte dos profissionais responsáveis 
por esta intervenção. 

1 2 1 

Controlo de entrada de pedidos de intervenção 
preventiva; Definição de critérios de prioridade de 
intervenção; Disponibilidade recursos humanos e 
logísticos adequados; 

  2   

Elaboração de 
documentos (normas e 
outros). 

Extemporaneidade e eventuais lapsos 
técnicos na avaliação 

1 2 1 
Dupla revisão técnica do trabalho, recurso a peritos 
externos, adoção das medidas comuns a todos os 
serviços; 

1     

Acompanhamento ao 
funcionamento das 
Entidades 
Convencionadas 
(Despacho 16938/2013 
de 31 de dezembro). 

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

1 3 2 
Aplicação de um modelo estruturado de 
acompanhamento às entidades Convencionadas em 
Concertação com o SICAD; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

PO  GC  GR  MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

(a) (b) (c)  IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

2 2 2 

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

  2   

Coordenar e gerir ações 
com a finalidade de 
racionalizar a rede de 
serviços disponíveis. 

Informação dispersa e não sistematizada 
sobre a rede de recursos podendo 
beneficiar terceiros pela incapacidade de 
confirmar as necessidades reais. 

1 3 2 

Desenvolvimento de uma dinâmica participada de 
apoio à gestão da atividade da DICAD, que permita 
a caracterização periódica correta e real das 
capacidades instalada, incluindo de entidades 
externas, com as quais exista acordo; 

1     

Registo de informação 
no SIM  (Sistema de 
Informação 
Multidisciplinar) relativa 
ao trabalho realizado 
pelas equipas 
especializadas com 
intervenção em CAD 

Ausência de registo ou sub-registo no 
SIM. 

1 3 2 
Garantia de existência de apoio telefónico para 
dificuldades urgentes pontuais; 

1     

Desconhecimento da informação relativa 
aos indicadores do SIM, nas áreas de 
intervenção. 

1 3 2 
Verificação frequente (mensal/ semestral/ anual): 
dos registos de cada área de intervenção;  

1     

 Informação dispersa e não sistematizada 
sobre o trabalho realizado. 

1 3 2 
Verificação frequente (mensal/ semestral/ anual): 
dos registos de cada indicador; 

1     

 Deficiente monitorização do movimento 
clínico geral nos CAD 

1 3 2 

Criação de grupos de trabalho para adaptação e 
criação de novos indicadores SIM que apoiem a 
gestão e a tomada de decisão nas diversas áreas de 
intervenção em CAD; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 

PO  GC  GR  MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

(a) (b) (c)  IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Deficiente gestão das áreas de 
intervenção, as quais se baseiam também 
nos dados do SIM. 

1 3 2 
Formação aos profissionais/ utilizadores do SIM 
como estratégia para estimular o registo; 

  2   

 Sub-resposta a diversos Relatórios 
regionais e nacionais. 

1 3 2 
Verificação frequente (mensal/ semestral/ anual) 
dos registos de cada indicador. 

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 

 

 

EQUIPA PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Acompanhamento 
da execução dos 

Qualidade dos serviços prestados 1 2 1 
Monitorização trimestral dos PDR e PDS, bem como dos 
indicadores de benchmarking da ACSS; 

1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS PREVENÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

contratos de 
gestão Pagamento indevido de medicamentos 

fornecidos pela farmácia hospitalar 
1 3 2 

Verificação mensal da elegibilidade das faturas nos termos 
dos CG em coordenação com a DGAG; 

1 

    

Pagamento indevido da produção no 
âmbito dos processos de reconciliação 
anual 

2 3 3 

Auditorias periódicas à base de dados da produção; 1 
    

Definição de critérios de elegibilidade da produção efetiva; 1 
    

Faturação aos países de origem dos 
episódios relacionados com os utentes 
de Acordos Internacionais 

1 3 2 
Envio da informação de suporte à faturação à DGAG, nos 
meses de fevereiro e setembro;  

1 

    

Alteração da matriz de risco 1 2 1 Recurso a consultoria externa. 1     

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 

 

GABINETE DE AUDITORIA INTERNA 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

 IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
Gestão/Controlo 
Interno 

Não assegurar o correto e atempado 
cumprimento das atividades a desenvolver 

1 3 2 

Definição de prioridades na execução das 
atividades, materializados num Plano de 
Atividades exigente no que concerne ao 
planeamento dos tempos necessários à 
implementação das ações previstas; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

 IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Monitorizar o cumprimento do plano de 
atividades do GAI; 

1     

Conflito de interesses no exercício das funções 
de controlo/auditoria desenvolvidas 

1 2 1 
Instituir a carta de auditoria que contemplará 
nomeadamente os princípios éticos específicos do 
GAI; 

1     
Não aplicação das normas internacionais de 
auditoria e os princípios éticos de Auditoria 

1 2 1 

Falta de segurança dos papéis de trabalho e 
documentos arquivados. 

1 3 2 

Guarda dos documentos em papel, em local 
seguro e fechado;  

1     

Acesso ao arquivo digital do GAI, reservado 
apenas à Equipa;  

1     

Confidencialidade 1 3 2 

Assegurar a confidencialidade através da 
determinação de níveis de acesso à informação do 
GAI; 

1     

Endereçar os documentos da auditoria, apenas 
aos seus destinatários; 

1     

Desempenho 

Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos no GAI. 

2 2 2 

Monitorizar o cumprimento dos processos 
atribuídos aos trabalhadores do GAI; 

1     

Promover as ações de formação necessárias para 
suprir as carências identificadas; 

  2   

Incumprimento dos tempos de resposta do 
Gabinete. 

1 2 1 

Verificar os prazos de execução dos trabalhos do 
GAI; 

1     

Atribuir a responsabilidade dos processos a cada 
membro ou equipa específica; 

  2   

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC do GAI 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

1 1 1 
Monitorização periódica de medidas selecionadas 
aleatoriamente.  

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
 

 IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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GABINETE JURÍDICO E DO CIDADÃO  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
IDENTIFICADAS  

IMPLEMENTAÇÃO 

OBS IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão /Controlo 
interno 

Inexistência/desatualização de 
manuais/regulamentos. 

2 1 1 Compra de manuais e regulamentos; 

1 

 

    

Desempenho 

Insuficiente desempenho da 
capacidade instalada de recursos 
humanos e de equipamentos no GJC. 

1 1 2 Formação dos recursos humanos; 

  

2 

    
Incumprimento dos tempos de 
resposta aos utilizadores da Área do 
Cidadão do GJC. 

1 1 3 
Monitorização de prazos através de 
aplicação interna do GJC. 

  
2 

    

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto)  
    

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto)  
    

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado)  
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GABINETE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c) 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
Gestão/Controlo 
Interno 

Não assegurar o correto e atempado 
cumprimento das competências do GSIT, 
previstas nomeadamente na Deliberação nº 
1267/2016 do CD de 29 abril). 

1 3 2 
Pontos de situação semestrais com todos os 
Profissionais do GSIT; 

1 

    
Inexistência/desatualização de 
Manuais/Regulamentos. 

2 2 2 Revisão Anual; 
  

2 
  

Inexistência de Plano e Relatório de 
Atividades Anual, de acordo com a legislação 
(DL nº 183/96 de 27 setembro). 

1 3 2 
Revisão Anual do Existente e Criação de novos 
documentos; 

1 

    

Desempenho 

Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos no GSIT. 

2 3 3 Revisão Anual; 

  

2 

  
Incumprimento dos tempos de resposta aos 
utilizadores do Gabinete. 

1 3 2 Revisão Mensal com os ACES e SPMS; 
  

2 
  

Segurança da 
informação 

Inexistência/desatualização de Plano de 
prevenção e resposta a ataques cibernéticos. 

1 3 2 Revisão Trimestral com os SPMS; 1 
    

Não existência de software antivírus 
atualizado. 

1 3 2 Revisão Anual (Novo Licenciamento); 1 
    

Existência de incidentes por quebra de 
segurança. 

2 3 3 Revisão Semestral com os SPMS, EPE; 1 
    

Existência de inoperacionalidade dos 
sistemas. 

2 2 2 Revisão Semestral; 
  

2   

Existência de e-mails ativos de ex-
colaboradores. 

2 2 2 Revisão Semestral; 1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c) 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Compromissos 
do Sistema 
Informação 

Risco da Confidencialidade - Não assegurar 
que a informação é acessível apenas para 
aqueles devidamente e formalmente 
autorizados a utilizá-la  

1 3 2 

Elaborar documento sobre a Gestão de Acesso aos 
sistemas de informação, bem como a elaboração de 
um SGSI – Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação – Implementação da Norma ISSO 27001; 

  

2 

  

Risco de integridade - Não salvaguardar a 
veracidade dos ativos de informação, bem 
como dos seus métodos de processamento, 
transmissão e armazenamento. 

2 3 3 Revisão Anual; 1 

    
Risco de disponibilidade - Não assegurar que 
aqueles devidamente autorizados; têm acesso 
à informação e ativos associados sempre que 
necessário. 

2 3 3 Revisão Anual; 1 

    

Risco de privacidade - Não assegurar que a 
informação confidencial é utilizada de acordo 
com as respetivas autorizações formais. 

2 3 3 Revisão Anual; 1 

    

Normas ISO 
27000 

Não respeito pelas normas ISO 27000. 3 3 3 Revisão Anual com os SPMS, EPE;   2   
Não realização dos controlos da Norma 27001 
Anexo A. 

3 3 3 Revisão Anual com os SPMS, EPE; 
  

2 
  

RGPD 
Não adaptação dos sistemas ao Regulamento 
Geral Proteção Dados Pessoais. 

3 3 3 Revisão Anual com os SPMS, EPE; 

  

2 

  

Centrais 
telefónicas 

Existência de incidentes com ligações 
telefónicas da ARSLVT e dos ACES. 

1 3 2 Registo de incidentes no EasyVista; 1 
    

Inexistência de contrato de manutenção para 
as centrais telefónicas. 

3 3 3 Revisão Anual; 1 
    

Gestão 
Existências 

Não atualização dos inventários equipamento 
e software da ARSLVT e dos ACES. 

2 2 2 Revisão Anual; 1 

    

Rutura de stocks. 1 3 2 Revisão Anual;   2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c) 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Auditorias 
Não realização de auditorias periódicas aos 
sistemas. 

1 3 2 
Verificação periódica de auditorias realizadas, tendo 
em consideração o risco associado e em articulação 
com os SPMS;    

2 
  

Backups Não realização de backups diários. 1 3 2 
Verificação periódica da realização de backups 
diários; 

1 

    
Monitorização 
das ações 
previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 2 2 Revisão Anual; 1 
    

Inexistência de planos de melhoria  2 2 2 Revisão Anual; 1 
    

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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UNIDADE ORGANICA FLEXIVEL DE FARMÁCIA 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão /Controlo 
interno 

Assegurar o correto e atempado cumprimento 
das competências previstas para a 
UFFARMACIA, previstas nomeadamente na 
Deliberação nº 1042/2012 de 12 julho do CD da 
ARSLVT). 

2 3 3 

Realização anual de um plano de atividades e 
de investimentos adequado ao cumprimento 
das competências previstas para a UOFF. 
Readequação de tarefas visando maximizar a 
eficiência do exercício, tendo em conta os 
recursos disponíveis; 

1   

  
Inexistência/desatualização de 
manuais/regulamentos. 

1 2 1 
Manutenção de um Manual Qualidade (MQ) 
atualizado; 

  2 
  

Inexistência de Plano e Relatório de Atividades 
anual, de acordo com a legislação ( DL nº 
183/96, de 27 de setembro).  

1 2 1 
Elaboração anual do Plano de Atividades (PA) e 
respetivo Relatório de Atividades (RA); 

1   

  

Inexistência /desatualização de Plano anual de 
compras, devidamente aprovado, que reflita as 
necessidades medicamentos de todos os 
serviços da ARSLVT. 

1 3 2 

Elaboração e aprovação superior do Plano 
anual de compras (PAC), com 
acompanhamento permanente e realização de 
ajustes ocasionais que se justifiquem; 

1   

  

Desempenho 
Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos na UFF. 

1 3 2 

Estabelecimento de indicadores de atividade e 
de desempenho por áreas de exercício, 
explanados nos vários Procedimentos de 
Processo e resultantes da informação de 
retorno dos nossos clientes; Cumprimento do 
Plano de atividades para o ano em referência; 

  2 

  

Renovação de 
contratos 

Falha no sistema de alerta dos termos dos 
contratos, provocando a sua renovação 
automática, sem possibilidade de avaliação da 
necessidade de renovação. 

1 2 1 

Manutenção e cumprimento do PPSF Receção 
de mercadorias, no qual se prevê que a receção 
de mercadorias só seja possível mediante a 
existência de NE ativa; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de mecanismos e procedimentos 
para o controlo dos contratos, nomeadamente 
dos bens/serviços fornecidos com carácter de 
continuidade. 

1 2 1 

Monitorização das aquisições de medicamentos 
e outros produtos farmacêuticos, através da 
gestão do contrato junto dos fornecedores 
(agendamento de entregas e avaliação da 
qualidade do fornecedor) em consonância com 
as regras estabelecidas pelo CD e DGAG-UAG; 
em 2020 essa função está refletida, para alguns 
contratos, no "gestor do contrato UOFF", nos 
restantes processos a monitorização é da 
responsabilidade do farmacêutico afeto à 
atividade "compras de medicamentos"; 

1   

  

Favorecimento de fornecedores 1 3 2 

Obrigatoriedade de cumprimento da legislação, 
através da aceitação dos termos da declaração 
de inexistência de conflito de interesses e de 
incompatibilidades pelos júris de análise, bem 
como a explicitação clara de quais as cláusulas 
técnicas a observar na seleção de fornecedores, 
e que as mesmas não sejam específicas a um 
dado fornecedor (exceto no caso de produtos 
exclusivos), para cada processo de aquisição, 
previne a ocorrência de Favorecimento de 
fornecedores; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Tráfico de influências. 1 3 2 

Obrigatoriedade de cumprimento da legislação, 
através da aceitação dos termos da declaração 
de inexistência de conflito de interesses e de 
incompatibilidades pelos júris de análise (artigo 
4.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de 22 de 
janeiro), bem como a explicitação clara de quais 
as cláusulas técnicas a observar na seleção de 
fornecedores, e que as mesmas não sejam 
específicas a um dado fornecedor (exceto no 
caso de produtos exclusivos), para cada 
processo de aquisição, previne a ocorrência de 
Tráfico de influências; 

1   

  

Responsáveis dos 
armazéns 

Ausência de designação formal dos 
responsáveis para cada armazém e de uma lista 
de trabalhadores autorizados a rececionar e 
movimentar bens. 

1 2 1 
Manutenção de uma lista de funções, e 
respetivos responsáveis (com substituições), 
por área de atividade, na UOFF, atualizada; 

1   

  

Receção de 
medicamentos e 
dispositivos 
médicos 

Receção não controlada física e 
qualitativamente. 

1 3 2 
Manutenção e cumprimento do PPSF 
(Procedimento de Processo dos Serviços 
Farmacêuticos) sobre receção de mercadorias; 

1   

  

Apresentação de documentos fora de prazo ou 
apresentação de documentos falsos. 

1 2 1 
Manutenção e cumprimento do PPSF sobre 
receção de mercadorias; 

1   
  

Entrega pelos fornecedores de quantidades 
inferiores às contratadas, ou de diferente 
qualidade. 

2 3 3 
Manutenção e cumprimento do PPSF sobre 
receção de mercadorias; 

1   

  
As entradas e saídas de medicamentos e 
dispositivos médicos, não são imediatamente 
lançadas no sistema informático de gestão de 
stocks. 

1 2 1 
Manutenção e cumprimento do PPSF sobre 
receção de mercadorias (entradas) e 
distribuição de mercadorias (saídas); 

1   

  

A receção de ofertas/doações de 
medicamentos por parte dos serviços, nem 
sempre são comunicadas à gestão de stocks, 
para que se proceda ao seu registo no sistema. 

1 1 1 

Ofertas de laboratórios sempre com 
autorização prévia do CD e registadas na 
aplicação, restantes ofertas (doentes) não 
autorizadas; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de 
existências de 
medicamentos e 
dispositivos 
médicos 

Desvio de medicamentos e dispositivos 
médicos. 

1 2 1 

Manutenção da política de gestão de acessos 
aos armazéns de medicamentos apenas ao 
pessoal autorizado; inventários mensais dos de 
classe A, anuais das restantes; 

1   

  

Falta de Controlo dos stocks nos Armazéns. 1 3 2 

Manutenção da Gestão diária de stocks 
(Kanban, na maioria dos produtos) através do 
cumprimento dos PPSF de Armazenamento e 
de Distribuição; inventários mensais e anuais; 

1   

  

Acesso aos armazéns de pessoal não 
autorizado. 

2 2 2 
Manutenção da política de gestão de acessos 
aos armazéns de medicamentos apenas ao 
pessoal autorizado; 

1   

  

Rutura de stocks. 2 3 3 

Manutenção da Gestão diária de stocks 
(Kanban, na maioria dos produtos) através do 
cumprimento dos PPSF de Armazenamento e 
de Distribuição e análise dos respetivos 
indicadores; adequado planeamento e 
monitorização do plano de compras; 

1   

  

Ausência de cálculo de pontos encomenda e 
deficiência de mecanismos de 
acompanhamento e avaliação dos consumos 
dos diversos serviços. 

1 3 2 

Software de gestão do circuito integrado do 
medicamento permite o cálculo automático de 
pontos de encomenda, mediante as premissas 
de política de stocks da ARSLVT e os consumos 
verificados por serviço (PPSF aquisições); com 
base nestes, é realizada a monitorização e 
adequação eficiente do PAC; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Existência de fragilidades/ inconformidades ao 
nível das instalações de armazenamento, 
sobretudo de frio. 

2 3 3 

Manutenção e monitorização do PPSF de 
armazenamento de medicamentos (que prevê a 
existência de equipamentos de armazenamento 
e controlo adequados à manutenção da 
qualidade dos vários medicamentos da UOFF); 
Procedimento de atuação em caso de acidente 
de rede de frio, com alarmística associada; 

1   

  

Ausência de contagens de stocks, ainda que por 
amostragem, ao longo do ano, nem efetuados 
relatórios dessas contagens pontuais, 
comunicados ao CD. 

1 2 1 

Manutenção e monitorização do Plano anual de 
inventariação de stocks com frequência 
adaptada ao valor de cada medicamento (classe 
A mensal, restantes anual), previstos no PPSF 
de distribuição e de Inventário de 
Medicamentos. Cada inventário resulta num 
relatório, sendo que o anual carece de validade 
pelo CD da ARSLVT; 

1   

  

A receção de ofertas/doações de produtos por 
parte dos serviços, nem sempre são 
comunicadas à gestão de stocks, para que se 
proceda ao seu registo no sistema. 

1 1 1 

Ofertas de laboratórios sempre com 
autorização prévia de CD e registados na 
aplicação, restantes ofertas (doentes) não 
autorizadas; 

1   

  

Inexistência de registo de rappel nos módulos 
de gestão de stocks, de forma a que o valor das 
existências seja atualizado em conformidade.  

1 1 1 
Prever a atualização dos preços médios em 
função dos créditos/ rappel (não habitual nas 
aquisições da ARS) obtidos; 

    0 



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 55 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Existência de um desfasamento entre a saída 
dos medicamentos do armazém central e do 
seu consumo real nas Unidades Funcionais, 
provocando um consumo virtual e dificuldades 
no controlo dos stocks. 

1 2 1 

A ARSLVT optou pela modalidade de produtos 
em trânsito, na movimentação de 
medicamentos, que obriga à receção da 
mercadoria na unidade funcional; para além 
disso, as UF foram constituídas AA, logo os 
medicamentos quando saem da UOFF são 
transferidos para os AA e não dados como 
consumidos, apresentando existências até ao 
seu verdadeiro consumo; a reposição de stocks 
às UF (AA) apenas é realizada mediante registo 
dos consumos realizados nas UF, por diferença 
entre o nível máximo acordado e o existente na 
aplicação na altura da realização do pedido de 
reposição; 

1   

  

Desconhecimento das existências/stocks nos 
armazéns centrais e armazéns avançados dos 
ACES. 

2 3 3 

As UF foram constituídas AA, logo os 
medicamentos apresentam existências até ao 
seu verdadeiro consumo, monitorizáveis pelos 
vários gestores do medicamento, na aplicação 
que gere o medicamento; 

1   

  

Falta de controlo dos prazos de validade, 
gerando desperdício. 

2 3 3 

A aplicação e o PPSF de armazenamento prevê 
o controlo das validades de forma célere e 
sistemática. Deve ser adicionado ao PPSF de 
Armazenamento a frequência com que a 
mesma deve ser feita (mensal); 

1   

  

Dispensa de 
medicamentos e 
dispositivos 
médicos 

Atraso nas entregas aos ACES. 1 2 1 

Anualmente é elaborada a calendarização de 
pedidos de reposição de medicamentos e 
respetivas entregas às UF, adequada aos 
recursos existentes e às necessidades das UF; a 
elaboração de níveis de reposição com base no 
histórico de consumos e políticas do 
medicamento prevê uma margem de segurança 
que evite a rutura em caso de atrasos na 
entrega; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Entregas aos ACES produtos com validade mais 
recente. 

1 2 1 

Toda a atividade de armazenamento e 
distribuição de medicamentos na ARSLVT é 
feita de acordo com a regra FEFO (first expire, 
first out), tal como previsto nos diferentes PP 
afetos a estas áreas; 

1   

  

Não imputação correta dos consumos no 
momento da dispensa/consumo. 

1 2 1 

A imputação de consumos/ transferência de 
medicamentos é posterior à efetivação do 
pedido de reaprovisionamento pelas UF, onde o 
CC vem já identificado e é único, e realizada 
sobre este; os utilizadores nas UF apenas têm 
acesso a gerar consumos aos CC afetos à sua 
área de atividade. Existem auditorias periódicas 
aos AA e salas de tratamento para confrontar 
existências físicas com informáticas; os 
procedimentos de distribuição e 
armazenamento preveem o registo prévio das 
movimentações realizadas, a RSN só é realizada 
mediante o registo de consumos; 

1   

  

Ausência de averiguação das queixas e 
reclamações apresentadas pelos utentes ou 
colaboradores dos serviços da ARSLVT. 

1 2 1 

O PPSF de distribuição prevê que a responsável 
por esta área tenha que avaliar o indicador de" 
Taxa de não conformidades reportadas pelas 
UF" e implementar medidas corretivas; 

1   

  

Utilização indevida de medicamentos e 
dispositivos médicos, designadamente para fins 
privados. 

2 3 3 
Política de gestão de acessos restritos; 
inventários; responsabilização por áreas quer 
na sede, quer nos AA das UF; 

1   

  

Violação do princípio do interesse público. 1 3 2 

Manutenção e cumprimento dos PP de Boas 
Práticas nas várias áreas do medicamento que 
garantam a sua qualidade até ao consumo, bem 
como a sua gestão eficiente; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

 IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Peculato e abuso de poder. 1 3 2 

Os atos de dispensa de medicamentos são 
supervisionados e monitorizados pelas várias 
hierarquias da UOFF, dos ACES e da ARSLVT; 
controlo de stocks permite detetar potenciais 
desvios não justificados; 

1   

  

Ensaios clínicos 

Ensaios clínicos não autorizados pela Comissão 
de Ética da ARSLVT. 

1 3 2 

Normas da ARSLVT preveem a autorização 
prévia pela C Ética de todos os ensaios clínicos; 
DE devidamente informados e regulamento 
publicado na página da ARSLVT; no circuito do 
medicamento experimental, só serão 
dispensados os medicamentos dirigidos a 
ensaios devidamente autorizados pela CE; 

1   

  

Conluio com a entidade promotora dos ensaios 
clínicos. 

1 3 2 

O cumprimento da sequência de autorizações 
previstas na legislação e normas internas 
permite despistar conluios, pois só serão 
autorizados os ensaios que eticamente sejam 
valorizados; 

1   

  

Prejuízo utentes no uso dos medicamentos 
ensaios clínicos. 

1 3 2 

O cumprimento da sequência de autorizações 
previstas na legislação e normas internas da 
ARSLVT permite prevenir prejuízo para os 
utentes, pois só serão autorizados os ensaios 
que eticamente sejam valorizados; o 
cumprimento do circuito do medicamento 
experimental, garante a qualidade dos 
medicamentos experimentais; 

1   

  

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

1 3 2 Monitorização periódica do PPRCIC; 1     

Inexistência de planos de melhoria  1 2 1 
Avaliação de não conformidades com propostas 
de medidas corretivas de melhoria. 

1   

  

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a)  

GC 
(b)  

GR 
(c)   

MEDIDAS PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Instrumentos de 
gestão/Controlo 
interno 

Não assegurar o correto e atempado 
cumprimento das competências previstas para 
o SSO da ARSLVT. 

1 3 2 

Proposta ao CD de estabelecimento de 
Protocolos de colaboração entre a ARSLVT. IP 
e Hospitais no âmbito do SSO na prescrição de 
exames complementares de diagnóstico e 
consultas de especialidade hospitalar aos 
trabalhadores;    

2 

  
Divulgação, a todos os profissionais dos ACES 
e Hospitais, na área de abrangência da 
ARSLVT, IP, da Circular Informativa 
nº02/DRH/2017 sobre Acidentes de Trabalho 
e Doenças Profissionais; 

1     

Reorganização da equipa do SSO;   2   

Inexistência/desatualização de 
manuais/regulamentos. 

3 3 3 

Proposta de reformulação/atualização do 
regulamento Interno do SSO em dez/2017; 

1     

Elaboração de Manual de Procedimentos do 
Serviço de Saúde Ocupacional; 

  2   

Inexistência de Plano e Relatório de Atividades 
Anual, de acordo com a legislação ( DL nº 
183/96, de 27 de setembro).  

1 3 2 
Realização anual do Relatório e Plano de 
atividades do SSO; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a)  

GC 
(b)  

GR 
(c)   

MEDIDAS PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de Plano de Vigilância da Saúde dos 
colaboradores dos Serviços Centrais e ACES. 

3 3 3 

Proposta ao CD de dotação do SSO com os 
recursos humanos e técnicos necessários a 
abranger todos os serviços e todos os 
trabalhadores da ARSLVT no âmbito da saúde 
ocupacional, preferencialmente permitindo a 
criação de equipas operacionais do serviço de 
saúde ocupacional por ACES; 

  2   

Atendimento prioritário de consultas 
solicitadas pelas chefias ou pelos próprios 
trabalhadores e as previstas no Decreto-Lei nº 
503/99 de 20 de novembro;  

  2   

Existência de plano de vigilância da saúde nos 
ACES onde funcionam equipas operacionais; 

  2   

Risco de Confidencialidade 1 2 1 Assegurar níveis de acesso à informação;  1     

Desempenho 

Insuficiente desempenho da capacidade 
instalada de recursos humanos e de 
equipamentos no SSO. 

1 2 1 

Promover a adesão dos ACES à vigilância 
periódica de saúde ocupacional dos seus 
trabalhadores, sensibilizando as chefias do 
ACES (DE e Coordenadores de Unidades 
Funcionais) para os benefícios e carater 
obrigatório desta vigilância;  

  2   

Criação de Plano de Formação Anual do SSO, 
com base nas necessidades de formação 
identificadas dos trabalhadores em saúde 
ocupacional; 

  2   

Incumprimento dos tempos de resposta aos 
utilizadores do Serviço. 

1 3 2 

Proposta ao CD de dotação do serviço de 
saúde ocupacional com os recursos humanos 
e técnicos necessários a abranger todos os 
serviços e todos os trabalhadores da ARSLVT 
no âmbito do SSO, preferencialmente 
permitindo a criação de equipas operacionais 
por ACES; 

  2   

Inexistência de avaliação da prestação dos 
serviços pelos utilizadores 

1 1 1 
Elaboração de um questionário de satisfação 
da prestação do serviço de saúde ocupacional; 

    0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a)  

GC 
(b)  

GR 
(c)   

MEDIDAS PREVENÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO 

IDENTIFICADAS 
IMPLEM 

(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC. 

1 3 2 
Monitorização periódica das atividades em 
curso; 

  2   

Inexistência de planos de melhoria. 1 1 1 
Elaboração de Plano de modernização e 
melhoria/atualização dos Serviços do SSO 
enviado em março/2017 ao CD da ARSLVT. 

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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11. ANEXO II 
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ACES ALMADA – SEIXAL 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de procedimentos para o 
atendimento; 

1     

Analisar o registo mensal da atividade e promover a 
correção dos registos; 

  2   

Implementação de plano de integração em cada posto de 
trabalho; 

  2   

Elaboração e divulgação de norma sobre as "Funções e 
responsabilidades dos AT"; 

  2   

Deficiente atendimento de utentes 1 1 1 

Elaboração e ampla divulgação de procedimentos para o 
atendimento; 

  2   

Análise periódica das reclamações, que devem incorporar o 
SIADAP individual; 

    0 

Identificação incorreta ou incompleta do 
utente 

1 3 2 
Elaborar/atualizar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

    0 

Atendimento 
médico de 
utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 3 3 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da qualidade dos 
registos, tendo em conta os riscos identificados; 

1     

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 2 2 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 2 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 2 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da qualidade dos 
registos, tendo em conta os riscos identificados; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 1 1 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 3 2 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da qualidade dos 
registos, tendo em conta os riscos identificados; 

1     
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento 
da TM devida. 

1 2 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 1 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do ACES com 
as UF/serviços de apoio; 

1     

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 2 2 
Analisar periodicamente a qualidade da articulação entre 
UF/Serviços apoio; 

1     

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     

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   

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 2 1 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 1 2 1 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados;     0 

Depósito não diário dos valores de TM 2 2 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 2 1 

Uso generalizado de pagamentos via multibanco; 1     

Depósitos diários valores cobrados;     0 

Conferência diária dos valores cobrados; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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   

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 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de taxas em 
divida; 

  2   

Avaliar periodicamente a antiguidade das dívidas;     0 

Não controlo sistemático das dividas dos 
utentes 

2 2 2 

Verificação no atendimento das dívidas do utente, 
cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos utentes;   2   

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores depositados; 1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1     

Utilização indevida do FM 1 3 2 

Elaborar e aplicar Manual de procedimentos de utilização 
de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM 1     

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

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 2 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no encerramento 
mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 3 2 Privilegiar pagamentos por transferência bancária; 1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 3 2 Segregação de funções entre quem processa e quem paga; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 3 2 

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     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em local seguro, com 
acesso restrito; 

1     

Depósito de valores não diário  2 2 2 Verificar periodicamente os depósitos em bancos; 1     

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

2 3 3 

Divulgação mensal da receita cobrada e em dívida às UF 1     

Auditorias periódicas à contabilização mensal de receita 
arrecadada; 

      

Compras 

Compras não justificadas  1 2 1 

Cumprimento dos procedimentos de compras da ARSLVT; 1     

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

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  
Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal autorizado;  1     

Designação de responsável para acesso a determinados 
produtos, mais suscetíveis a extravio; 

1     

Avaliação periódica das dotações dos produtos fornecidos 
às UF; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 Verificar periodicamente os pedidos; 1     

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     

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

1     

Registo de Inventário incorreto. 1 3 2 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 3 2 

Arrumação do material de acordo com o critério FIFO (first 
in, first out) - saem primeiro do armazém as existências 
que lá estão há mais tempo, as que foram as primeiras a 
entrar;  

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo de validade 
expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a possibilidade da sua 
utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado;  1     

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 3 2 

Designação de responsável da gestão vacinas no ACES;   2   

Avaliar periodicamente a execução dos procedimentos 
sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 2 2 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e pedidos de 
vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 1 2 2 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 2 
Designação de interlocutor em cada UF, pela gestão de 
vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 3 2 Avaliar periodicamente a execução dos procedimentos 
sobre a gestão de vacinas; 

1     
Ruturas de stocks 1 3 2 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Transportes 
/Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 3 3 

Designação de responsável pela gestão da frota; 1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da Frota e 
procedimentos internos de gestão de frota do ACES; 

1     

Gastos excessivos das viaturas 2 2 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento com os 
quilómetros percorridos; 

1     

Avarias das viaturas 3 2 3 
Avaliação das avarias por motorista, que deverão fazer 
parte do SIADAP individual; 

    0 

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos 
Humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 2 1 
Declaração de inexistência de conflito de interesses de 
todos os trabalhadores; 

1     

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 3 2 

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

1     

Conferência do processamento de salários com os 
documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 3 2 

Verificação periódica dos Horários de trabalho autorizados; 1     

Verificação periódica do Registo da assiduidade no RHV; 1     

Acumulação de funções não autorizadas 1 3 2 

Verificação anual da 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     

Cadastro do pessoal desatualizado 1 2 1 
Atualização regular dos processos individuais dos 
trabalhadores e verificar periodicamente os processos; 

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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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 3 2 
Divulgação das normas com o calendário do planeamento 
SIADAP e avaliação do seu cumprimento;  

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos principais 
equipamentos; 

1     

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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     

Desatualização do inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e local de 
afetação e proceder a verificações periódicas do 
inventário; 

1     

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 2 1 Verificação dos autos de abate; 1     

TIC 

Avarias do sistema informático 1 2 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 2 1 Definição de prioridades nas respostas;   2   

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES sejam 
precedidas de convocatória e das mesmas seja lavrada ata 
assinada e datada, com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do CPA; 

  2   

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 2 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento Interno do ACES e 
o Manual de articulação com as UF; 

1     

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 2 1 

Existência de Gabinete/responsável de planeamento e 
controlo de gestão; 

  2   

Verificar periodicamente o cumprimento do contrato 
programa e cartas de compromisso; 

1     

Cotejo mensal das prescrições de medicamentos e MCDT 
por UF e prescritor; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Calendarização de reuniões com os coordenadores das UF, 
para avaliação dos indicadores e objetivos e com fixação de 
planos de melhoria; 

1     

Auditorias 
internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 2 1 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em articulação com as 
UF; 

1     

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 2 1 Auditorias periódicas da UAG em articulação com as UF; 1     

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 1 1 Auditorias periódicas da UAG/Serviços de apoio; 1     

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 2 2 2 

Manutenção regular das centrais telefónicas;   2   

Avaliar a eficácia dos instrumentos de comunicação; 1     

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 1 1 

Existência de Regulamento do Gabinete do Cidadão 
atualizado; 

1     

Elaborar resposta padrão para as áreas de reclamação mais 
frequentes; 

1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

2 3 3 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Monitorização 
das ações 
previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de planos de melhoria 1 1 1 
Análise das situações ocorridas;   2   

Definição de critérios e Propostas de Melhoria;   2   

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

1 1 1 Alertas periódicos de monitorização.   2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: AMADORA  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 2 3 3 

Elaboração/atualização e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1     

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

1     

Implementação de plano de integração em cada 
posto de trabalho; 

1     

Elaboração/atualização e divulgação de norma 
sobre as "Funções e responsabilidades dos AT"; 

1     

Deficiente atendimento de utentes 2 2 2 

Elaboração/atualização e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1     

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

  2   

Identificação incorreta ou incompleta do utente 2 2 2 
Elaborar/atualizar procedimento sobre a 
identificação do doente; 

1     

Adulteração dos registos de identificação do 
doente 

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

1     

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1  3  2  
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2   Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1  2  1  

Registo indevido, para fins de isenção TM 1   3 2  
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2   2  2 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1  2  1  
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 2  2  

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 2 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

2 2 2 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

1     

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 2 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

1     

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     

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 Conferencia dos valores cobrados e devidos; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 2 1 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 3 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 2 3 3 

Uso generalizado de pagamentos via multibanco; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 1     

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     

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 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 3 3 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de 
taxas em divida; 

1     

Avaliar periodicamente a antiguidade das dívidas; 1     

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 2 1 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1     

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 Verificação diária dos valores cobrados;  1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Verificar periodicamente os valores depositados; 1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1     

Utilização indevida do FM 1 2 1 

Elaborar e aplicar Manual de procedimentos de 
utilização de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

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

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 2 3 3 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 2 3 3 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 3 2 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1     
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 3 2 

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     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Depósito de valores não diário  1 3 2 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

1     

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

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

1     

Compras 

Compras não justificadas  1 3 2 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1     

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

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  

Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1     

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  3 2 3 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 Verificar periodicamente os pedidos; 1     

Consumos não justificados 1 2 1 Ajustamento de níveis de consumos; 1     

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     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Registo de Inventário incorreto. 1 2 1 

Verificar periodicamente os registos; 1     

Adequada identificação e arrumação dos artigos;  1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  2 2 2 

Arrumação do material de acordo com o critério 
FIFO (first in, first out) - saem primeiro do 
armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado;  1     

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 2 1 

Designação de responsável da gestão vacinas no 
ACES; 

1     

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 1 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 1 1 

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     
Ruturas de stocks 1 3 2 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 2 2 

Designação de responsável pela gestão da frota; 1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1     

Gastos excessivos das viaturas 2 2 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1     

Avarias das viaturas 3 3 3 
Avaliação das avarias por motorista, que deverão 
fazer parte do SIADAP individual; 

  2   

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos Humanos 

Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores. 

2 2 2 
Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS); 

1     

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 2 1 

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

1     

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

2 2 2 

Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1     

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     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Cadastro do pessoal desatualizado 2 2 2 
Atualização regular dos processos individuais dos 
trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1     

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1     

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 2 1 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

1 2 1 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1     

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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   

Desatualização inventário de equipamento  1 2 1 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

1     

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 2 1 Verificação dos autos de abate;  1     

TIC 

Avarias do sistema informático 1 2 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 2 1 Definição de prioridades nas respostas; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das mesmas 
seja lavrada ata assinada e datada, com as 
decisões tomadas, devidamente fundamentadas, 
de acordo com o art.34º do CPA; 

1     

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 2 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento Interno 
do ACES e o Manual de articulação com as UF; 

1     

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 2 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1     

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1     

Cotejo mensal das prescrições de medicamentos 
e MCDT por UF e prescritor; 

1     

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1     

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 2 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2   

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 2 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação com 
as UF; 

1     

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 2 1 Auditorias periódicas da UAG/Serviços de apoio; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 3 3 3 

Manutenção regular das centrais telefónicas;   2   

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

  2   

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 2 2 2 

Existência/atualização do Regulamento do 
Gabinete do Cidadão atualizado; 

1     

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

1 2 1 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

3 2 3 
Monitorização das medidas propostas 
semestralmente;  

1     

Inexistência de planos de melhoria  3 2 3 
Monitorização das medidas propostas 
semestralmente.  

1     

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: ARCO RIBEIRINHO  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

 2   

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

1     

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

1     

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2   

Deficiente atendimento de utentes 1 1 1 

Elaboração e ampla divulgação de  
procedimentos para o atendimento; 

1     

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1     

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 3 2 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

1     

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 3 2 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 3 2 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 3 2 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 2 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 3 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 2 1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 3 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1     
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

1 2 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

  2   

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

2 2 2 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

1     

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: 

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     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 2 1 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 1 2 1 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 2 2 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 2 1 

Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1     

Depósitos diários valores cobrados;   2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Conferência diária dos valores cobrados; 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. 

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 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

1     

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

2 2 2 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados; 

1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1     

Utilização indevida do FM 1 3 2 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

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

Desvio de fundos:               
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 2 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 2 1 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 3 2 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1     
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 3 2 

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     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1     

Depósito de valores não diário  2 2 2 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

1     

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

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

  2   

Compras 

Compras não justificadas  1 2 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT; 

1     

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

1     

Favorecimento de fornecedores 1 3 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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1     

Armazéns  

Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1     

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 Verificar periodicamente os pedidos; 1     

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     

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

1     

Registo de Inventário incorreto. 1 3 2 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 3 2 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado;  1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 3 2 

Designação de responsável da gestão de 
vacinas no ACES; 

1     

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 3 2 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 2 3 3 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 3 2 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 3 2 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     
Ruturas de stocks 1 3 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 3 3 

Designação de responsável pela gestão da 
frota; 

1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1     

Gastos excessivos das viaturas 2 2 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

    0 

Avarias das viaturas 3 2 3 
Avaliação das avarias  por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

    0 

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos Humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 2 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

    0 

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 3 2 

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

1     

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 3 2 
Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Verificação mensal do Registo da assiduidade 
no RHV; 

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     

Atualização sistemática das acumulações de 
funções; 

1     

Cadastro do pessoal desatualizado 1 2 1 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1     

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1     

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 3 2 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1     

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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     

Desatualização do inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 2 1 Verificação dos autos de abate; 1     

TIC 

Avarias do sistema informático 1 2 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 2 1 Definição de prioridades nas respostas; 1     

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

1     

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 2 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2   

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 2 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1     

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1     

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

1     

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1     

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1     

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 2 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

1     

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 2 2 2 

Manutenção regular das centrais telefónicas;     0 

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

    0 

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 2 2 2 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1     

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

2 3 3 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 1 1 Monitorização das medidas propostas;   2   

Inexistência de planos de melhoria  2 1 1 
 Análise das medidas propostas e elaboração de 
planos de melhoria. 

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: ARRÁBIDA  
Relatório Anual de Execução 2019 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

  2 
  

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

  2 
  

Implementação de plano de integração em cada 
posto de trabalho; 

  2 
  

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT". 

  2 
  

Deficiente atendimento de utentes 1 1 1 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

  2 
  

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

    0 

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 3 2 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

1   
  

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 3 2 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2 

  

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 3 2 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 3 2 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 2 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 3 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2 

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 2 1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros profissionais 
a utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 3 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2 

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

1 2 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

  2 
  

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

2 2 2 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

1 

    

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 
    

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; 

1 

    

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 2 1 Verificar periodicamente o processo;   2 
  

Guarda de valores em local inseguro 1 2 1 
Guarda de valores em cofre;   2   

Depósitos diários valores cobrados;   2   

Depósito não diário dos valores de TM 2 2 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 2 1 
Uso generalizado de pagamentos via multibanco; 1 

    

Depósitos diários valores cobrados;   2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Conferência diária dos valores cobrados; 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 

  

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 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

1 
    

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

  
  

0 

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

2 2 2 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1 

    

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

  2 
  

Recursos financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores depositados; 1 
    

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1 
    

Utilização indevida do FM 1 3 2 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

  
  

0 

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

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

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 2 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 b) Desvio de valores do cofre 1 3 2 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1 
    

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 3 2 Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1 
    d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 3 2 

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 

    

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1 
    

Depósito de valores não diário  2 2 2 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

1 
    

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

2 3 3 

Divulgação mensal da receita cobrada e em 
dívida às UF; 

  
  

0 

Auditorias periódicas à contabilização mensal de 
receita arrecadada; 

1 
    

Compras 

Compras não justificadas  1 2 1 

Cumprimento dos procedimentos (MCI) compras 
da ARSLVT;  

1     

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

1     

Favorecimento de fornecedores 1 3 2 

Consulta a pelo menos 3 
fornecedores/prestadores; 

    0 

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Armazéns  

Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1     

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Avaliação periódica das dotações dos produtos 
fornecidos às UF; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 Verificar periodicamente os pedidos; 1     

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     

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

1     

Registo de Inventário incorreto. 1 3 2 
Verificar periodicamente os registos;   2   

Controlo regular do cadastro dos bens;   2   

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 3 2 

Arrumação do material de acordo com o critério 
FIFO (first in, first out) - saem primeiro do 
armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar; 

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado  1     

Gestão de vacinas Má gestão de vacinas no ACES  1 3 2 
Designação de responsável da gestão de  vacinas 
no ACES; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 3 2 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 2 3 3 Proceder ao registo imediato do consumo;   2   

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 3 2 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 3 2 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Ruturas de stocks 1 3 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 3 3 

Designação de responsável pela gestão da frota; 1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

  2   

Gastos excessivos das viaturas 2 2 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

  2   

Avarias das viaturas 3 2 3 
Avaliação das avarias por motorista, que deverão 
fazer parte do SIADAP individual; 

    0 

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 2 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores. 

  
  

0 

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 3 2 

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

1 
    

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1 
    

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 3 2 

Verificação mensal dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1   
  

Verificação periódica do Registo da assiduidade 
no RHV; 

1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Acumulação de funções não autorizadas 1 3 2 

Verificação anual da 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 
    

Cadastro do pessoal desatualizado 1 2 1 
Atualização regular dos processos individuais dos 
trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1 

  

  

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1 

    

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 3 2 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1 

    

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

    0 

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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     

Desatualização do inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

  2   

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 2 1 Verificação dos autos de abate; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

TIC 

Avarias do sistema informático 1 2 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 2 1 Definição de prioridades nas respostas; 1 
    

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das mesmas 
seja lavrada ata assinada e datada, com as 
decisões tomadas, devidamente fundamentadas, 
de acordo com o art.34º do CPA; 

1 

    

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 2 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento Interno 
do ACES e o Manual de articulação com as UF 

  2   

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 2 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1     

Monitorização mensal do contrato programa do 
ACES e das cartas de compromisso das UF; 

1     

Cotejo mensal das prescrições de medicamentos 
e MCDT por UF e prescritor; 

1 
    

Calendarização de reuniões trimestrais com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1 

    

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 2 1 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  
  

0 

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 2 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 1 1 Auditorias periódicas da UAG/Serviços de apoio;   

  

0 

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 2 2 2 

Manutenção regular das centrais telefónicas;     0 

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

  
  

0 

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 1 1 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1 
    

Verificar periodicamente os prazos; 1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

2 3 3 Respeitar os prazos estabelecidos pela ERS; 1 

    

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 1 1 

Análise das situações ocorridas;   2   

Definição de critérios e Propostas de Melhoria;   2   

Inexistência de planos de melhoria  1 1 1 Alertas periódicos de monotorização.     0 

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: CASCAIS  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 3 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1     

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

  2   

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

  2   

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

1     

Deficiente atendimento de utentes 1 3 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1     

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1     

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 2 1 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente. 

1     

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 1 1 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1     

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 2 1 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 2 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 2 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 3 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1     
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 3 2 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 3 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1     
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

1 3 2 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 1 1 1 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

1     

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 1 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

1     

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     

Ações de formação às AT de acordo com as 
normas; 

    0 

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     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

2 2 2 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 1 2 1 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 2 2 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 2 1 
Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 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;  

    0 

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     

Avaliar e acompanhar periodicamente a 
execução dos procedimentos e medidas;  

    0 

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     

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

2 2 2 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores  
depositados; 

1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1     

Utilização indevida do FM 1 1 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

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

Desvio de fundos:               
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 1 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 2 1 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 1 1 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1     
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 1 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     

Guarda de valores em local inseguro 1 1 1 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1     

Depósito de valores não diário  2 2 2 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

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 justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos (MCI) 
compras da ARSLVT;  

1     

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1     

Armazéns  

Stocks não controlados 2 2 2 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1     

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

2 2 2 Verificar periodicamente os pedidos; 1     

Consumos não justificados 2 2 2 Ajustamento de níveis de consumos; 1     

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     

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 2 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

      

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado; 1     



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 103 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 1 1 

Designação de responsável da gestão de  
vacinas no ACES; 

1     

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 2 2 2 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 1 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 1 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     
Ruturas de stocks 1 1 1 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 3 3 3 

Designação de responsável pela gestão da 
frota;  

1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1     

Gastos excessivos das viaturas 3 3 3 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1     

Avarias das viaturas 3 3 3 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

      

Inexistência de seguro  1 1 1 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 1 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

    0 

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 1 1 

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

1     

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 1 1 
Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1     



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 104 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Verificação mensal do Registo da assiduidade 
no RHV; 

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     

Cadastro do pessoal desatualizado 1 1 1 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1     

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1     

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 1 1 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1     

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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     

Desatualização inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

2 2 2 Verificação dos autos de abate;  1     

TIC 

Avarias do sistema informático 2 2 2 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

2 2 2 Definição de prioridades nas respostas; 1     

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

1     

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 1 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2   

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

2 2 2 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

  2   

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1     

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

  2   

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1     

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 1 1 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1     

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

  2   

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 3 3 3 

Manutenção regular das centrais telefónicas;     0 

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

    0 

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 2 2 2 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1     

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

  2   

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

1 1 1 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de planos de melhoria 2 1 1 

Análise das situações ocorridas; 1     

Definição de critérios e Propostas de Melhoria; 1     

Inexistência de ações de monotorização do 
PPRCIC 

1 1 1 Alertas periódicos de monitorização.   2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: ESTUÁRIO DO TEJO  

Relatório execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 3 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1     

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

    0 

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

  2   

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2   

Deficiente atendimento de utentes 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

  2   

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1     

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 3 2 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

  2   

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 3 2 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

3 3 3 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 3 2 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 3 3 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

3 3 3 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 3 3 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

2 3 3 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

2 3 3 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 1 2 1 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

  2   

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 2 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

  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: 

  2   

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. 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     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 3 2 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 2 1 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 3 2 
Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1     



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 109 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 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. 

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; 

    0 

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; 

    0 

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

    0 

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

2 2 2 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

    0 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 2 2 2 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados; 

1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1     

Utilização indevida do FM 1 2 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

Risco de suborno 1 2 1 Divulgação dos deveres dos trabalhadores;      0 

Desvio de fundos:               
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 3 2 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 3 2 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 3 2 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1     
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 3 2 

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     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1     

Depósito de valores não diário  2 3 3 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

1     

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

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

    0 

Compras 

Compras não justificadas  1 3 2 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1     

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

1     

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

1     



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 111 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1     

Armazéns  

Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1     

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 3 2 Verificar periodicamente os pedidos; 1     

Consumos não justificados 1 3 2 Ajustamento de níveis de consumos; 1     

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     

Registo de Inventário incorreto. 1 2 1 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 2 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar; 

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado;  1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 3 2 

Designação de responsável da gestão de 
vacinas no ACES; 

1     

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 3 2 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 1 3 2 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 3 2 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 3 2 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     
Ruturas de stocks 1 3 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 3 3 3 

Designação de responsável pela gestão da 
frota; 

1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

  2   

Gastos excessivos das viaturas 1 3 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1     

Avarias das viaturas 3 3 3 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

1     

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

      
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

1     

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

2 3 3 

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

1     

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 3 2 
Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Verificação mensal do Registo da assiduidade 
no RHV; 

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     

Atualização sistemática das acumulações de 
funções; 

1     

Cadastro do pessoal desatualizado 1 3 2 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1     

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1     

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

2 3 3 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1     

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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     

Desatualização inventário de equipamento  1 2 1 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação; 

1     

1 2 1 Verificação dos autos de abate;  1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

Avaliação do cumprimento dos procedimentos 
previstos no Manual de Procedimentos; 

1     

TIC 

Avarias do sistema informático 2 3 3 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

2 3 3 Definição de prioridades nas respostas; 1     

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

1     

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

2 2 2 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2   

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 2 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1     

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1     

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

  2   

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1     

Auditorias Internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 2 1 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2   

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 2 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

  2   

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 2 2 2 

Manutenção regular das centrais telefónicas; 1     

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

1     

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 2 2 2 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

  2   

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

2 3 3 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de planos de melhoria 2 1 1 

Análise das situações ocorridas;   2   

Definição de critérios e Propostas de Melhoria;   2   

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 1 1 Alertas periódicos de monitorização.   2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: LEZÍRIA  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1   
  

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

1   
  

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

  2 
  

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

1   
  

Deficiente atendimento de utentes 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1   
  

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1   
  

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 2 1 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

1   
  

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 3 2 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 2 1 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 3 2 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 2 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 2 2 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

1 1 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

  2 

  

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 1 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

  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; 

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   

  

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 3 2 Verificar periodicamente o processo; 1   
  

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 3 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 3 2 

Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1   
  

Depósitos diários valores cobrados; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Conferência diária dos valores cobrados; 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 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. 

1 3 2 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

1   
  

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

1   
  

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 3 2 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1   

  

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1   
  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados; 

1   
  

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1   
  

Utilização indevida do FM 1 3 2 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1   
  

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

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

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 3 2 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 b) Desvio de valores do cofre 1 3 2 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 3 2 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1   

  
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 3 2 

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   

  

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1   
  

Depósito de valores não diário  1 1 1 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

1   
  

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

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

1   
  

Compras 

Compras não justificadas  1 3 2 

Cumprimento dos procedimentos (MCI) 
compras da ARSLVT;  

1   
  

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

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   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Armazéns  

Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1   
  

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1   

  

Falta de registo imediato dos consumos  1 2 1 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 Verificar periodicamente os pedidos; 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   

  

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 1 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1   

  

Levantamento periódicol dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1   
  

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1   
  

Sinalizar o material expirado;  1     

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 3 2 

Designação de responsável da gestão de 
vacinas no ACES; 

1   
  

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  

Pedidos de vacinas não justificadas 1 2 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas. 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Desconhecimento do stock efetivo 1 2 1 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1   
  

Vacinas com prazo validade expirado 1 3 2 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  Ruturas de stocks 1 3 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 2 2 

Designação de responsável pela gestão da 
frota; 

1   
  

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1   

  

Gastos excessivos das viaturas 2 3 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1   

  

Avarias das viaturas 3 3 3 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

1   
  

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1   
  

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 2 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

    0 

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 2 1 

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

1   
  

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1   
  

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 3 2 

Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1   
  

Verificação mensal do Registo da assiduidade 
no RHV; 

1   
  

Acumulação de funções não autorizadas 1 2 1 

Verificação anual de declaração de rendimentos 
dos profissionais em exclusividade;  

1   

  

Obtenção de declaração anual dos profissionais 
com acumulações de funções; 

1   
  



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 122 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atualização sistemática das acumulações de 
funções 

1   
  

Cadastro do pessoal desatualizado 1 2 1 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1   

  

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1   

  

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 1 1 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1   

  

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

1 1 1 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1   
  

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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   

  

Desatualização inventário de equipamento  1 1 1 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

1   

  

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 2 1 Verificação dos autos de abate;  1   
  

TIC 

Avarias do sistema informático 1 3 2 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 2 1 Definição de prioridades nas respostas; 1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

1   

  

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 2 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2 

  

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 3 2 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1   
  

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1   

  

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

  2 
  

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1   

  

Auditorias Internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 3 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1   
  

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 3 2 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

1   

  

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 3 2 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

  2 

  

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 1 1 1 Manutenção regular das centrais telefónicas; 1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

1   
  

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 2 2 2 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1   
  

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1   
  

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

2 2 2 Verificar periodicamente os prazos. 1   

  

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 

 

 

ACES: LISBOA CENTRAL  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

  2   

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

  2   

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

  2   

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Deficiente atendimento de utentes 3 3 3 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1     

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1     

Identificação incorreta ou incompleta do utente 2 2 2 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

1     

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 1 1 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 1 1 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 1 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 1 1 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

2 2 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

2 1 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio;  

1     

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

2 2 2 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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; 

1     

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

1     

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     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

2 2 2 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 1 1 1 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 1 1 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 1 1 

Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 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   

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     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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     

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 1 1 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

  2   

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 1 1 

Verificação diária dos valores cobrados;        

Verificar periodicamente os valores  
depositados; 

  2   

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

  2   

Utilização indevida do FM 1 1 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM;   2   

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

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 1 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 1 1 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 1 1 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1     
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 1 1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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     

Guarda de valores em local inseguro 1 1 1 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1     

Depósito de valores não diário  1 1 1 
Depositar diariamente os valores cobrados 
numa das 3 instituições (CGD, Millenium e Novo 
Banco); 

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 justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1     

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

1     

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  Stocks não controlados 1 1 1 
Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  2 1 1 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

2 1 1 Verificar periodicamente os pedidos; 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     

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 1 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado;  1     

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 1 1 

Designação de responsável da gestão de  
vacinas no ACES; 

1     

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 1 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 1 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     
Ruturas de stocks 2 2 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 3 3 

Designação de responsável pela gestão da 
frota; 

1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1     

Gastos excessivos das viaturas 1 1 1 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1     

Avarias das viaturas 3 2 3 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

1     

Inexistência de seguro  1 1 1 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 1 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

1     

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

2 1 1 

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

1     

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

2 1 1 

Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1     

Verificação mensal do Registo da assiduidade 
no RHV; 

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   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atualização sistemática das acumulações de 
funções; 

  2   

Cadastro do pessoal desatualizado 2 2 2 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

  2   

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

  2   

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

2 2 2 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

  2   

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

  2   

Diligência célere para a sua reparação;   2   

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   

Desatualização inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

  2   

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 1 1 Verificação dos autos de abate;  1     

TIC 

Avarias do sistema informático 1 2 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 1 1 Definição de prioridades nas respostas; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

  2   

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

2 2 2 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2   

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 1 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1     

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

  2   

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

  2   

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1     

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 2 1 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1     

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

1     

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

3 2 3 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 2 2 2 

Manutenção regular das centrais telefónicas;   2   

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

  2   

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 3 3 3 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

  2   

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

2 2 2 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC 

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

1 1 1 Alertas Periódicos de monitorização; 1     

Inexistência de planos de melhoria 1 1 1 Análise das situações ocorridas.   2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: LISBOA NORTE  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1   
  

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

1   
  

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

1   
  

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2 
  

Deficiente atendimento de utentes 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de  
procedimentos para o atendimento; 

  2 
  

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1   
  

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 1 1 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

  2 
  

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 2 1 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

2 2 2 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 2 2 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 2 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 2 2 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

2 2 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

2 2 2 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

  2 

  

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 2 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

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: 

    

  

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   
  

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

1   

  

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 1 1 Verificar periodicamente o processo; 1   
  

Guarda de valores em local inseguro 2 2 2 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 1 1 Verificar periodicamente os depósitos; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Desvios de valores de TM 2 2 2 

Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1   
  

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 1     

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   

  

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 
dividas de TM. 

2 2 2 

Elaboração de procedimento  sobre cobrança 
de taxas em dívida; 

1   
  

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

1   
  

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 1 1 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1   

  

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1   
  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 1 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados; 

1   
  

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1   
  

Utilização indevida do FM 1 1 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1   
  

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

Risco de suborno 2 2 2 Divulgação dos deveres dos trabalhadores;  1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 1 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1   
  

 b) Desvio de valores do cofre 1 1 1 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1   
  

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 1 1 Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1   
  d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 1 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   

  

Guarda de valores em local inseguro 1 1 1 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1   
  

Depósito de valores não diário  1 1 1 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

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 justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1   
  

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1   

  

Armazéns  

Stocks não controlados 1 1 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado; 

1   

  

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1   

  

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 Verificar periodicamente os registos; 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   

  

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 1 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar; 

1   

  

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1   
  

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1   
  

Sinalizar o material expirado;  1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 1 1 

Designação de responsável da gestão vacinas 
no ACES; 

1   
  

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1   
  

Desconhecimento do stock efetivo 1 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central , sem 
relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1   
  

Vacinas com prazo validade expirado 1 1 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  Ruturas de stocks 2 2 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 2 2 

Designação de responsável pela gestão da 
frota;  

1   
  

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1   

  

Gastos excessivos das viaturas 1 1 1 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1   
  

Avarias das viaturas 2 2 2 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

1   
  

Inexistência de seguro  1 1 1 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1   
  

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores  (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 1 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

1   
  

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 1 1 

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

1   
  

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte;  

1   
  

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 1 1 
Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados;  

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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   
  

Cadastro do pessoal desatualizado 1 1 1 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

  2 

  

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1   

  

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

2 2 2 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

  2 

  

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1   
  

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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   

  

Desatualização inventário de equipamento  1 1 1 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

1   

  

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 1 1 Verificação dos autos de abate;  1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

TIC 

Avarias do sistema informático 2 2 2 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento;   2   

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 1 1 Definição de prioridades nas respostas; 1   
  

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

  2 

  

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 1 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2 

  

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 1 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

    
0 

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1   

  

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

1   
  

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1   

  

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 2 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1   
  

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

1   

  

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 1 1 1 

Manutenção regular das centrais telefónicas; 1   
  

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

1   
  

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 1 1 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1   
  

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1   
  

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

1 1 1 Verificar periodicamente os prazos; 1   
  

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

3 2 2 Monitorização das medidas propostas; 1   
  

Inexistência de planos de melhoria  3 2 2 

Monitorização das medidas propostas 
semestralmente; 

1   
  

 Análise das medidas propostas e elaboração de 
planos de melhoria. 

1   
  

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: LISBOA OCIDENTAL E OEIRAS 

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1   
  

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

1   
  

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

1   
  

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2 
  

Deficiente atendimento de utentes 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de  
procedimentos para o atendimento; 

  2 
  

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1   
  

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 1 1 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

  2 
  

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 2 1 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

2 2 2 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 2 2 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 2 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 2 2 



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 144 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

2 2 2 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

1   

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

2 2 2 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

  2 

  

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 2 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

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: 

    

  

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   
  

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

1   

  

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 1 1 Verificar periodicamente o processo; 1   
  

Guarda de valores em local inseguro 2 2 2 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 1 1 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 2 2 2 
Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 1     

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   

  

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 
dividas de TM. 

2 2 2 

Elaboração de procedimento  sobre cobrança 
de taxas em dívida; 

1   

  

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

1   
  

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 1 1 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1   

  

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1   
  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 1 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados; 

1   
  

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1   
  

Utilização indevida do FM 1 1 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1   
  

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

Risco de suborno 2 2 2 Divulgação dos deveres dos trabalhadores;  1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 1 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1   
  

 b) Desvio de valores do cofre 1 1 1 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1   
  

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 1 1 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1   

  
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 1 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   

  

Guarda de valores em local inseguro 1 1 1 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1   
  

Depósito de valores não diário  1 1 1 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

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 justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1   
  

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1   

  

Armazéns  

Stocks não controlados 1 1 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado; 

1   
  

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1   

  

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 Verificar periodicamente os registos; 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   
  

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 1 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar; 

1   

  

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1   
  

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1   
  

Sinalizar o material expirado;  1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 1 1 

Designação de responsável da gestão vacinas 
no ACES; 

1   
  

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1   
  

Desconhecimento do stock efetivo 1 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central , sem 
relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1   
  

Vacinas com prazo validade expirado 1 1 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  Ruturas de stocks 2 2 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 2 2 

Designação de responsável pela gestão da 
frota;  

1   
  

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1   

  

Gastos excessivos das viaturas 1 1 1 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1   
  

Avarias das viaturas 2 2 2 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

1   
  

Inexistência de seguro  1 1 1 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1   
  

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores  (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 1 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

1   
  

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 1 1 

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

1   
  

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte;  

1   
  

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 1 1 
Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados;  

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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   
  

Cadastro do pessoal desatualizado 1 1 1 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

  2 

  

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1   
  

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

2 2 2 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

  2 

  

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1   
  

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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   

  

Desatualização inventário de equipamento  1 1 1 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

1   

  

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 1 1 Verificação dos autos de abate;  1   
  

TIC Avarias do sistema informático 2 2 2 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento;   2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 1 1 Definição de prioridades nas respostas; 1   
  

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

  2 

  

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 1 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2 

  

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 1 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

    
0 

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1   

  

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

1   
  

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1   

  

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 2 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1   
  

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

1   
  

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 1 1 1 

Manutenção regular das centrais telefónicas; 1   
  

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

1   
  

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 1 1 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1   
  

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1   
  

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

1 1 1 Verificar periodicamente os prazos; 1   
  

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

3 2 2 Monitorização das medidas propostas; 1   
  

Inexistência de planos de melhoria  3 2 2 

Monitorização das medidas propostas 
semestralmente; 

1   
  

 Análise das medidas propostas e elaboração de 
planos de melhoria. 

1   
  

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: LOURES - ODIVELAS  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

    0 

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

  2   

Implementação de plano de integração 
em cada posto de trabalho; 

  2   

Elaboração e divulgação de norma sobre 
as "Funções e responsabilidades dos AT". 

  2   

Deficiente atendimento de utentes 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

  2   

Análise periódica das reclamações, que 
devem incorporar o SIADAP individual. 

1     

Identificação incorreta ou incompleta do 
utente 

2 2 2 
Elaborar procedimento sobre a 
identificação do doente. 

  2   

Atendimento 
médico de 
utentes 

Não observância das regras de prescrição 
de medicamentos e MCDT 

1 1 1 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

    0 

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 1 1 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da 
TM devida. 

1 1 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade 
realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

    0 
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da 
TM devida. 

1 1 1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade 
realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

    0 
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para 
pagamento da TM devida. 

1 1 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ 
UF 

1 2 1 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de 
articulação do ACES com as UF/serviços de 
apoio.  

  2   

Inexistência de Manual de articulação 
entre UF do ACES 

1 2 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio. 

  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   

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; 

1     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

2 3 3 Verificar periodicamente o processo. 1     

Guarda de valores em local inseguro 2 3 3 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 2 3 3 Verificar periodicamente os depósitos. 1     

Desvios de valores de TM 2 3 3 
Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 1     

Não entrega do Recibo do pagamento TM 
ao utente 

2 3 3 
Dispor no balcão das UF suporte de 
informação ao utente, para que este 
solicite sempre o recibo da TM paga;  

    0 

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; 

    0 

Avaliar e acompanhar periodicamente a 
execução dos procedimentos e medidas.  

    0 

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; 

  2 0 

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

  2 0 

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 2 1 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

  2 0 

Envio mensal de comunicação de dívidas 
aos utentes. 

  2 0 

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 3 2 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados. 

1     

Segregação de funções entre as várias 
áreas de intervenção 

1     

Utilização indevida do FM 1 2 1 

Elaborar e aplicar Manual de 
Procedimentos de utilização de FM 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM 1     

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

Desvio de fundos:               
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 a) O NIB não corresponde à instituição 
correta 

1 2 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 3 2 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 2 1 
Segregação de funções entre quem 
processa e quem paga 

1     d) Despesas e pagamentos não 
autorizados  

1 2 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     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em 
local seguro, com acesso restrito 

1     

Depósito de valores não diário  2 2 2 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos. 

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 justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras 
da ARSLVT;  

1     

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1     

Armazéns  

Stocks não controlados 1 1 1 

Restrição de acesso aos armazéns a 
pessoal autorizado; 

1     

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  1 1 1 Verificar periodicamente os registos 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, 
sem relação com os consumos 

1 1 1 Verificar periodicamente os pedidos 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     

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos 1     

Controlo regular do cadastro dos bens. 1     

Má gestão dos prazos de validade dos 
artigos  

1 1 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem 
primeiro do armazém as existências que lá 
estão há mais tempo, as que foram as 
primeiras a entrar; 

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo 
prazo de validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado  1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 1 1 

Designação de responsável da gestão 
vacinas no ACES; 

1     

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas. 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, 
stocks e pedidos de vacinas. 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 1 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo. 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, 
sem relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, 
pela gestão d vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 1 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas. 

1     
Ruturas de stocks 1 1 1 

Transportes 
/Frota 

Inexistência de viatura disponível para o 
serviço 

3 2 2 

Designação de responsável pela gestão da 
frota;  

1     

Avaliação do cumprimento do 
Regulamento da Frota e procedimentos 
internos de gestão de frota do ACES. 

1     

Gastos excessivos das viaturas 3 2 2 
Controlo regular dos gastos, com 
cruzamento com os quilómetros 
percorridos. 

  2   

Avarias das viaturas 3 2 3 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

  2   

Inexistência de seguro  1 2 1 
Controlo dos prazos de seguro das 
viaturas 

1     

Recursos 
humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores 
(Desp. nº 9456-C/2014 do MS) 

1 2 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores. 

    0 

Pagamento de retribuição não 
correspondente com a assiduidade 

1 1 1 

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

1     

Conferência do processamento de salários 
com os documentos de suporte; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Pagamento indevido de vencimento e 
outros abonos  

1 1 1 

Verificação periódica dos Horários de 
trabalho autorizados; 

1     

Verificação mensal do Registo da 
assiduidade no RHV. 

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     

Cadastro do pessoal desatualizado 1 1 1 
Atualização regular dos processos 
individuais dos trabalhadores e verificar 
periodicamente os processos. 

1     

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1     

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 1 1 
Divulgação das normas com o calendário 
do planeamento SIADAP e avaliação do 
seu cumprimento;  

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

    0 

Diligência célere para a sua reparação.     0 

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     



Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Relatório Anual de Execução de 2019 do PPRCIC da ARSLVT 159 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Desatualização inventário de 
equipamento  

1 1 1 
Atualização regular do inventário em 
número e local de afetação e proceder a 
verificações periódicas do inventário 

1     

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 2 1 Verificação dos autos de abate;  1     

TIC 

Avarias do sistema informático 3 3 3 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento;     0 

Atraso nas respostas aos pedidos internos 
e externos 

2 3 3 Definição de prioridades nas respostas 1     

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do 
ACES sejam precedidas de convocatória e 
das mesmas seja lavrada ata assinada e 
datada, com as decisões tomadas, 
devidamente fundamentadas, de acordo 
com o art.34º do CPA. 

    0 

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 1 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação 
com as UF 

    0 

Inexistência de instrumentos de controlo 
de gestão  

2 2 2 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1     

Verificar periodicamente o cumprimento 
do contrato programa e cartas de 
compromisso 

1     

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e 
prescritor; 

1     

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de 
planos de melhoria. 

1     

Auditorias 
internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 2 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

    0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e 
gestão de dívidas de taxas moderadoras  

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG em 
articulação com as UF; 

    0 

Inexistência de outras ações de auditoria 
aos procedimentos de controlo interno 
instituídos (designadamente aos 
processos individuais de pessoal, 
financeiros, aquisições, armazéns, frota, 
equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

1     

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 2 2 2 

Manutenção regular das centrais 
telefónicas; 

  2   

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação. 

    0 

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 1 1 

Existência de Regulamento do Gabinete 
do Cidadão atualizado; 

  2   

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela 
ERS de resposta às reclamações dos 
utentes 

2 2 2 Verificar periodicamente os prazos   2   

Monitorização 
das ações 
previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 1 1 Monitorização das medidas propostas 1     

Inexistência de planos de melhoria  2 1 1 Monitorização das medidas propostas   2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: MÉDIO TEJO  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de procedimentos 
para o atendimento; 

  2   

Analisar o registo mensal da atividade e promover 
a correção dos registos; 

  2   

Implementação de plano de integração em cada 
posto de trabalho; 

  2   

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2   

Deficiente atendimento de utentes 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de  procedimentos 
para o atendimento; 

  2   

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

  2   

Identificação incorreta ou incompleta do 
utente 

1 2 1 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

  2   

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

2 2 2 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da qualidade 
dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

1     

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

2 2 2 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 1 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade 
realizada 

1 2 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da qualidade 
dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 1 1 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade 
realizada 

3 2 3 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da qualidade 
dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento 
da TM devida. 

2 1 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 2 2 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio;  

    0 

Inexistência de Manual de articulação entre 
UF do ACES 

1 1 1 
Analisar periodicamente a qualidade da articulação 
entre UF/Serviços apoio. 

    0 

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; 

    0 

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     

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

1     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 1 1 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 2 3 2 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Depósito não diário dos valores de TM 2 3 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 2 1 

Uso generalizado de pagamentos via multibanco; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 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     

Dívidas de taxas 
moderadoras 

Expiração dos prazos máximos de cobrança de 
dividas de TM. 

2 2 2 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a antiguidade das dívidas; 1     

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 1 1 

Verificação no atendimento das dívidas do utente, 
cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 1 1 

Verificação diária dos valores cobrados; 1     

Verificar periodicamente os valores depositados; 1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

    0 

Utilização indevida do FM 1 1 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Risco de suborno 1 1 1 Divulgação dos deveres dos trabalhadores;     0 

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição 
correta 

1 1 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 1 1 Privilegiar pagamentos por transferência bancária;     0 

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 1 1 Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1     
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 1 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     

Guarda de valores em local inseguro 1 1 1 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1     

Depósito de valores não diário  1 1 1 Verificar periodicamente os depósitos em bancos; 1     

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

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

    0 

Compras 

Compras não justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1     

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1     

Armazéns  

Stocks não controlados 1 1 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1     

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  1 1 1 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 Verificar periodicamente os pedidos; 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     

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 1 1 

Arrumação do material de acordo com o critério 
FIFO (first in, first out) - saem primeiro do armazém 
as existências que lá estão há mais tempo, as que 
foram as primeiras a entrar;  

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo de 
validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a possibilidade 
da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado; 1     

Gestão de vacinas Má gestão de vacinas no ACES  1 2 1 
Designação de responsável da gestão vacinas no 
ACES; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

  2   

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

  2   

Desconhecimento do stock efetivo 2 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão d vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 2 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

  2   
Ruturas de stocks 1 1 1 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o 
serviço 

2 3 2 

Designação de responsável pela gestão da frota;  1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de frota 
do ACES; 

    0 

Gastos excessivos das viaturas 1 2 1 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento com 
os quilómetros percorridos; 

1     

Avarias das viaturas 3 2 2 
Avaliação das avarias por motorista, que deverão 
fazer parte do SIADAP individual; 

    0 

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores  
(Desp. nº 9456-C/2014 do MS) 

1 2 1 
 Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

  2   

Pagamento de retribuição não 
correspondente com a assiduidade 

1 2 1 

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

1     

Conferência do processamento de salários com os 
documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 3 2 

Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

  2   

Verificação mensal do Registo da assiduidade no 
RHV; 

1     

Acumulação de funções não autorizadas 1 3 2 
Verificação anual de declaração de rendimentos 
dos profissionais em exclusividade; 

    0 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Obtenção de declaração anual dos profissionais 
com acumulações de funções; 

1     

Atualização sistemática das acumulações de 
funções; 

1     

Cadastro do pessoal desatualizado 2 3 2 
Atualização regular dos processos individuais dos 
trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1     

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1     

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 3 2 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

1 1 1 

Avaliação e controlo da manutenção dos principais 
equipamentos; 

1     

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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     

Desatualização inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

1     

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 1 1 Verificação dos autos de abate;  1     

TIC 

Avarias do sistema informático 2 1 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 1 1 Definição de prioridades nas respostas; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das mesmas 
seja lavrada ata assinada e datada, com as decisões 
tomadas, devidamente fundamentadas, de acordo 
com o art.34º do CPA; 

1     

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 1 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento Interno 
do ACES e o Manual de articulação com as UF; 

  2   

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 1 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

  2   

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1     

Cotejo mensal das prescrições de medicamentos e 
MCDT por UF e prescritor; 

  2   

Calendarização de reuniões com os coordenadores 
das UF, para avaliação dos indicadores e objetivos 
e com fixação de planos de melhoria; 

1     

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 2 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1     

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão 
de dívidas de taxas moderadoras  

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG em articulação com 
as UF; 

1     

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituidos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

2 2 2 Auditorias periódicas da UAG/Serviços de apoio;   2   

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 2 2 2 

Manutenção regular das centrais telefónicas;   2   

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 1 1 

Existência de Regulamento do Gabinete do Cidadão 
atualizado; 

1     

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1     

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS 
de resposta às reclamações dos utentes 

1 2 1 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 1 1 Monitorização das medidas propostas;     0 

Inexistência de planos de melhoria  1 1 1 

Monitorização das medidas propostas 
semestralmente; 

    0 

 Análise das medidas propostas e elaboração de 
planos de melhoria. 

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 

 

 

 

ACES: OESTE NORTE  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 2 3 3 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

  2   

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

  2   

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2   

Deficiente atendimento de utentes 2 2 2 

Elaboração e ampla divulgação de  
procedimentos para o atendimento; 

1     

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

    0 

Identificação incorreta ou incompleta do utente 2 3 2 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

  2   

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

2 2 2 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

2 2 2 

Registo indevido, para fins de isenção TM 2 3 3 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 3 3 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

2 3 3 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

2 3 3 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

2 3 3 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2   
Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

2 3 3 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 2 3 3 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

  2   

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

2 3 3 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

  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; 

    0 

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     

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 2 1 Verificar periodicamente o processo; 1     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 1 

Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 3 2 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 3 2 

Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Conferência diária dos valores cobrados; 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 3 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 
dividas de TM. 

1 3 2 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

1     

Avaliar periodicamente a antiguidade das 
dívidas; 

  2   

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 3 2 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1     

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1     

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados; 

1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1     

Utilização indevida do FM 1 3 2 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1     

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

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

Desvio de fundos:               
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 3 2 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1     

 b) Desvio de valores do cofre 1 3 2 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1     

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 3 2 Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1     
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 3 2 

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     

Guarda de valores em local inseguro 1 3 2 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1     

Depósito de valores não diário  1 2 1 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

1     

Inexistência de controlo da receita cobrada e 
em divida 

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

  2   

Compras 

Compras não justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1     

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1     

Armazéns  

Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

  2   

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1     

Falta de registo imediato dos consumos  1 2 1 Verificar periodicamente os registos; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 Verificar periodicamente os pedidos; 1     

Consumos não justificados 1 2 2 Ajustamento de níveis de consumos;   2   

Incorreta receção de mercadorias 1 2 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     

Registo de Inventário incorreto. 1 2 2 
Verificar periodicamente os registos; 1     

Controlo regular do cadastro dos bens; 1     

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 2 1 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1     

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1     

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1     

Sinalizar o material expirado;  1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 2 1 

Designação de responsável da gestão vacinas 
no ACES; 

1     

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1     

Desconhecimento do stock efetivo 2 2 2 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1     

Vacinas com prazo validade expirado 1 1 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1     
Ruturas de stocks 1 1 1 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 2 2 2 

Designação de responsável pela gestão da 
frota; 

1     

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES: 

  2   

Gastos excessivos das viaturas 2 3 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

    0 

Avarias das viaturas 3 3 3 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

    0 

Inexistência de seguro  1 3 2 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores  (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

1 2 1 
Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

  2   

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 2 1 

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

1     

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1     

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 2 1 
Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Verificação mensal do Registo da assiduidade 
no RHV; 

1     

Acumulação de funções não autorizadas 1 2 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     

Cadastro do pessoal desatualizado 1 2 1 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1     

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1     

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 2 1 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento; 

1     

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

3 3 3 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

  2   

Diligência célere para a sua reparação;   2   

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   

Desatualização inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 1 1 Verificação dos autos de abate;   2   

TIC 

Avarias do sistema informático 1 2 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 2 1 Definição de prioridades nas respostas; 1     

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

    0 

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

2 2 2 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2   

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

2 2 2 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1     

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

  2   

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

  2   

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

  2   

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 2 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2   

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

  2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc.) 

2 2 2 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

  2   

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 1 2 1 

Manutenção regular das centrais telefónicas; 1     

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

1 
 

  

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 2 1 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

  2   

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

    0 

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

1 2 1 Verificar periodicamente os prazos; 1     

Atrasos nas respostas ao Cidadão  2 2 2 
Insistência aos pedidos de audição efetuados 
junto das Unidades e/ou profissionais visados;   

1     

Dificuldade em fazer auditorias junto das 
Unidades para verificar as condições de acesso 
dos utentes e prestar apoio aos profissionais do 
atendimento   

2 2 2 Visita às Unidades;     0 

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 2 2 
Monitorização das medidas propostas 
semestralmente; 

  2   

Inexistência de planos de melhoria  2 2 2 
Monitorização das medidas propostas 
semestralmente. 

  2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: OESTE SUL  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de procedimentos 
para o atendimento; 

1   
  

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

1   
  

Implementação de plano de integração em cada 
posto de trabalho; 

  2 
  

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2 
  

Deficiente atendimento de utentes 1 2 1 

Elaboração e ampla divulgação de procedimentos 
para o atendimento; 

1   
  

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

1   
  

Identificação incorreta ou incompleta do 
utente 

1 2 1 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

1   
  

Atendimento 
médico de 
utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 1 1 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

1   

  

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 1 1 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 1 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade 
realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 1 1 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade 
realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os riscos 
identificados; 

1   

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento 
da TM devida. 

1 2 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 1 1 1 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio.  

1   

  

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 2 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio. 

1   
  

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   
  

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   

  

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

2 2 2 Verificar periodicamente o processo; 1   
  

Guarda de valores em local inseguro 2 2 3 

Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Depósito não diário dos valores de TM 1 2 1 Verificar periodicamente os depósitos; 1     

Desvios de valores de TM 1 2 1 

Uso generalizado de pagamentos via multibanco; 1   
  

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 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 2 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   
  

Dívidas de taxas 
moderadoras 

Expiração dos prazos máximos de cobrança de 
dividas de TM. 

1 2 1 

Elaboração de procedimento sobre cobrança de 
taxas em dívida; 

1   
  

Avaliar periodicamente a antiguidade das dívidas; 1   
  

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

1 2 1 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1   

  

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1   
  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 1 1 

Verificação diária dos valores cobrados; 1     

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1   
  

Utilização indevida do FM 1 1 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1   
  

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

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

Desvio de fundos:               
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 2 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1   
  

 b) Desvio de valores do cofre 1 2 1 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1   
  

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 2 1 
Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1   

  
d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 2 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   

  

Guarda de valores em local inseguro 2 2 3 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1   
  

Depósito de valores não diário  1 2 1 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

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 justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1   
  

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1   

  

Armazéns  

Stocks não controlados 1 2 1 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado; 

1   
  

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1   

  

Falta de registo imediato dos consumos  1 1 1 Verificar periodicamente os registos; 1   
  

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 Verificar periodicamente os pedidos; 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   
  

Registo de Inventário incorreto. 1 1 1 
Verificar periodicamente os registos;   2   

Controlo regular do cadastro dos bens;   2   

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 1 1 

Arrumação do material de acordo com o critério 
FIFO (first in, first out) - saem primeiro do 
armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1   

  

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1   
  

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1   
  

Sinalizar o material expirado;  1     

Gestão de vacinas Má gestão de vacinas no ACES  1 2 1 
Designação de responsável da gestão de vacinas 
no ACES; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  

Pedidos de vacinas não justificadas 1 1 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1   
  

Desconhecimento do stock efetivo 1 1 1 Proceder ao registo imediato do consumo. 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 1 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão de vacinas; 

1   
  

Vacinas com prazo validade expirado 1 2 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  Ruturas de stocks 1 2 1 

Transportes 
/Frota 

Inexistência de viatura disponível para o 
serviço 

2 2 2 

Designação de responsável pela gestão da frota;  1   
  

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1   

  

Gastos excessivos das viaturas 1 2 1 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1   
  

Avarias das viaturas 3 3 3 
Avaliação das avarias por motorista, que deverão 
fazer parte do SIADAP individual; 

1   
  

Inexistência de seguro  1 1 1 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1   
  

Recursos 
humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores 
(Desp. nº 9456-C/2014 do MS) 

2 2 2 
 Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

  2 
  

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 1 1 

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

1   
  

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1   
  

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 1 1 

Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1   
  

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;  

  2 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Obtenção de declaração anual dos profissionais 
com acumulações de funções; 

1 
    

Atualização sistemática das acumulações de 
funções; 

1 
    

Cadastro do pessoal desatualizado 1 1 1 
Atualização regular dos processos individuais dos 
trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

1 

    

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1 

    

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 1 1 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1 

    

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

2 2 2 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

1 
    

Diligência célere para a sua reparação; 1     

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 

    

Desatualização inventário de equipamento  2 2 2 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

  2 

  
Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 1 1 Verificação dos autos de abate; 1 
    

TIC 

Avarias do sistema informático 1 2 1 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento; 1     
Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 2 1 Definição de prioridades nas respostas; 1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das mesmas 
seja lavrada ata assinada e datada, com as 
decisões tomadas, devidamente fundamentadas, 
de acordo com o art.34º do CPA; 

1 

    

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 1 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento Interno 
do ACES e o Manual de articulação com as UF; 

1 
    

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 1 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

1 
    

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

1 
    

Cotejo mensal das prescrições de medicamentos 
e MCDT por UF e prescritor; 

1 
    

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1 

    

Auditorias 
internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 1 2 1 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

1 
    

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão 
de dívidas de taxas moderadoras  

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação com 
as UF; 

1 
    

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituidos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc) 

1 1 1 Auditorias periódicas da UAG/Serviços de apoio;   2 

  

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 1 1 1 

Manutenção regular das centrais telefónicas; 1     
Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

1 
    

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 2 1 
Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1 
    

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

1 2 1 Verificar periodicamente os prazos; 1 

    

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 1 1 Efetuar quatro ações de monitorização;   2 
  

Inexistência de planos de melhoria  1 1 1 
As ações de melhoria tendo em conta a 
monitorização do Plano. 

  2 
  

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 
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ACES: SINTRA  

Relatório Anual de Execução 2020 do PPRCIC 

ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento 
administrativo de 
utentes 

Não registo de atos administrativos 1 1 1 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

1   
  

Analisar o registo mensal da atividade e 
promover a correção dos registos; 

1   
  

Implementação de plano de integração em 
cada posto de trabalho; 

1   
  

Elaboração e divulgação de norma sobre as 
"Funções e responsabilidades dos AT"; 

  2 
  

Deficiente atendimento de utentes 3 3 3 

Elaboração e ampla divulgação de 
procedimentos para o atendimento; 

  2 
  

Análise periódica das reclamações, que devem 
incorporar o SIADAP individual; 

  2 
  

Identificação incorreta ou incompleta do utente 1 1 1 
Elaborar procedimento sobre a identificação do 
doente; 

1   
  

Atendimento 
médico de utentes 

Não observância das regras de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

1 1 1 

Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2 

  

Atendimento de doentes sem registo 
informático. 

1 1 1 

Registo indevido, para fins de isenção TM 1 1 1 

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 1 1 

Atendimento de 
enfermagem de 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2 

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pag. da TM 
devida. 

1 1 1 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atendimento de 
outros 
profissionais a 
utentes 

Atendimento de doentes sem registo 
informático / sem registo da atividade realizada 

1 1 1 
Avaliação periódica pelos pares/ CCS, da 
qualidade dos registos, tendo em conta os 
riscos identificados; 

  2 

  

Não assegurar a comunicação com o 
atendimento administrativo para pagamento da 
TM devida. 

1 1 1 

Articulação entre 
serviços/Unidades 
Funcionais 

Deficiente comunicação entre serviços/ UF 1 1 1 
Elaborar/aperfeiçoar Manual de articulação do 
ACES com as UF/serviços de apoio; 

1   

  

Inexistência de Manual de articulação entre UF 
do ACES 

1 1 1 
Analisar periodicamente a qualidade da 
articulação entre UF/Serviços apoio; 

1   
  

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: 

  2 

  

Ações de formação às AT de acordo com as 
normas; 

    0 

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   
  

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

1   

  

Conferência diária não realizada por outro 
trabalhador 

1 1 1 Verificar periodicamente o processo; 1   
  

Guarda de valores em local inseguro 1 2 1 
Guarda de valores em cofre; 1     

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Depósito não diário dos valores de TM 1 2 1 Verificar periodicamente os depósitos; 1     
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Desvios de valores de TM 1 2 1 

Uso generalizado de pagamentos via 
multibanco; 

1   
  

Depósitos diários valores cobrados; 1     

Conferência diária dos valores cobrados; 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 2 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   
  

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   
  

Não controlo sistemático das dívidas dos 
utentes 

2 2 2 

Verificação no atendimento das dívidas do 
utente, cobrando-as sempre que possível; 

1   

  

Envio mensal de comunicação de dívidas aos 
utentes; 

1   
  

Recursos 
financeiros 
/Tesouraria 

Conferência não diária dos depósitos 1 2 1 

Verificação diária dos valores cobrados;  1     

Verificar periodicamente os valores 
depositados; 

1   
  

Segregação de funções entre as várias áreas de 
intervenção; 

1   
  

Utilização indevida do FM 1 1 1 

Elaborar e aplicar Manual de Procedimentos de 
utilização de FM; 

1   
  

Verificar mensalmente a utilização do FM; 1     

Risco de suborno 1 2 1 Divulgação dos deveres dos trabalhadores;  1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Desvio de fundos:               

 a) O NIB não corresponde à instituição correta 1 1 1 
Reconciliação bancária diária, a incluir no 
encerramento mensal da contabilidade; 

1   
  

 b) Desvio de valores do cofre 1 1 1 
Privilegiar pagamentos por transferência 
bancária; 

1   
  

 c) Pagamento diferente do autorizado 1 1 1 Segregação de funções entre quem processa e 
quem paga; 

1   
  d) Despesas e pagamentos não autorizados  1 1 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   

  

Guarda de valores em local inseguro 1 1 1 
Guardar os valores em cofre colocado em local 
seguro, com acesso restrito; 

1   
  

Depósito de valores não diário  1 1 1 
Verificar periodicamente os depósitos em 
bancos; 

1   
  

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 justificadas  1 1 1 

Cumprimento dos procedimentos compras da 
ARSLVT;  

1   
  

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

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

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

1   

  

Armazéns  

Stocks não controlados 1 3 2 

Restrição de acesso aos armazéns a pessoal 
autorizado;  

1   
  

Designação de responsável para acesso a 
determinados produtos, mais suscetíveis a 
extravio; 

1   

  

Falta de registo imediato dos consumos  2 2 2 Verificar periodicamente os registos;   2   

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 Verificar periodicamente os pedidos; 1   
  

Consumos não justificados 1 3 2 Ajustamento de níveis de consumos; 1     

Incorreta receção de mercadorias 1 3 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   

  

Registo de Inventário incorreto. 1 3 2 
Verificar periodicamente os registos;   2   

Controlo regular do cadastro dos bens;   2   

Má gestão dos prazos de validade dos artigos  1 3 2 

Arrumação do material de acordo com o 
critério FIFO (first in, first out) - saem primeiro 
do armazém as existências que lá estão há mais 
tempo, as que foram as primeiras a entrar;  

1   

  

Levantamento periódico dos artigos cujo prazo 
de validade expira até 1 ano;  

1   
  

Avaliação junto das outras UF sobre a 
possibilidade da sua utilização; 

1   
  

Sinalizar o material expirado;  1     

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 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Gestão de vacinas 

Má gestão de vacinas no ACES  1 3 2 

Designação de responsável da gestão vacinas 
no ACES; 

1   
  

Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  

Pedidos de vacinas não justificadas 1 2 1 
Avaliar periodicamente os consumos, stocks e 
pedidos de vacinas; 

1   
  

Desconhecimento do stock efetivo 1 3 2 Proceder ao registo imediato do consumo; 1     

Pedidos excessivos ao armazém central, sem 
relação com os consumos 

1 2 1 
Designação de interlocutor em cada UF, pela 
gestão das vacinas; 

1   
  

Vacinas com prazo validade expirado 1 2 1 Avaliar periodicamente a execução dos 
procedimentos sobre a gestão de vacinas; 

1   
  Ruturas de stocks 1 3 2 

Transportes /Frota 

Inexistência de viatura disponível para o serviço 1 1 1 

Designação de responsável pela gestão da 
frota;  

1   
  

Avaliação do cumprimento do Regulamento da 
Frota e procedimentos internos de gestão de 
frota do ACES; 

1   

  

Gastos excessivos das viaturas 2 2 2 
Controlo regular dos gastos, com cruzamento 
com os quilómetros percorridos; 

1   

  

Avarias das viaturas 2 2 2 
Avaliação das avarias por motorista, que 
deverão fazer parte do SIADAP individual; 

    
  

Inexistência de seguro  1 1 1 Controlo dos prazos de seguro das viaturas; 1     

Recursos humanos 

Quebra dos deveres funcionais e valores (Desp. 
nº 9456-C/2014 do MS) 

2 2 2 
 Declaração de inexistência de conflito de 
interesses de todos os trabalhadores; 

1   
  

Pagamento de retribuição não correspondente 
com a assiduidade 

1 1 1 

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

1   
  

Conferência do processamento de salários com 
os documentos de suporte; 

1   
  

Pagamento indevido de vencimento e outros 
abonos  

1 1 1 
Verificação periódica dos Horários de trabalho 
autorizados; 

1   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Verificação mensal do Registo da assiduidade 
no RHV; 

1   
  

Acumulação de funções não autorizadas 1 1 1 

Verificação anual de declaração de rendimentos 
dos profissionais em exclusividade;  

    0 

Obtenção de declaração anual dos profissionais 
com acumulações de funções; 

1   
  

Atualização sistemática das acumulações de 
funções; 

1   
  

Cadastro do pessoal desatualizado 1 1 1 
Atualização regular dos processos individuais 
dos trabalhadores e verificar periodicamente os 
processos; 

    

  

Utilização excessiva do recurso a trabalho 
extraordinário 

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

1   
  

Avaliação de Desempenho incompleta, 
incorreta ou inexistente 

1 1 1 
Divulgação das normas com o calendário do 
planeamento SIADAP e avaliação do seu 
cumprimento;  

1   

  

Instalações e 
equipamentos 

Incumprimento da manutenção do 
equipamento 

1 1 1 

Avaliação e controlo da manutenção dos 
principais equipamentos; 

  2 
  

Diligência célere para a sua reparação;   2   

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); 

1   

  

Desatualização inventário de equipamento  1 1 1 
Atualização regular do inventário em número e 
local de afetação e proceder a verificações 
periódicas do inventário; 

  2 

  

Abates sem autorização e sem reflexo no 
inventário 

1 1 1 Verificação dos autos de abate;    2 
  

TIC Avarias do sistema informático 3 3 2 
Designação de responsável das TIC; 1     

Controlo das avarias por equipamento;   2   
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Atraso nas respostas aos pedidos internos e 
externos 

1 1 1 Definição de prioridades nas respostas; 1   
  

Gestão e Controlo 
Interno 

Más práticas de governo 3 1 2 

Assegurar que as reuniões dos órgãos do ACES 
sejam precedidas de convocatória e das 
mesmas seja lavrada ata assinada e datada, 
com as decisões tomadas, devidamente 
fundamentadas, de acordo com o art.34º do 
CPA; 

1   

  

Inexistência de normas internas para o 
funcionamento do ACES 

1 2 1 
Atualizar periodicamente o Regulamento 
Interno do ACES e o Manual de articulação com 
as UF; 

  2 

  

Inexistência de instrumentos de controlo de 
gestão  

1 2 1 

Existência de Gabinete/responsável de 
planeamento e controlo de gestão; 

  2 
  

Verificar periodicamente o cumprimento do 
contrato programa e cartas de compromisso; 

  2 

  

Cotejo mensal das prescrições de 
medicamentos e MCDT por UF e prescritor; 

  2 
  

Calendarização de reuniões com os 
coordenadores das UF, para avaliação dos 
indicadores e objetivos e com fixação de planos 
de melhoria; 

1   

  

Auditorias internas 

Incumprimento de protocolos clínicos 2 2 2 
Auditorias clínicas periódicas do CCS em 
articulação com as UF; 

  2 
  

Inexistência de ações de controlo à 
regularidade da cobrança, depósito e gestão de 
dívidas de taxas moderadoras  

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG em articulação 
com as UF; 

  2 

  

Inexistência de outras ações de auditoria aos 
procedimentos de controlo interno instituídos 
(designadamente aos processos individuais de 
pessoal, financeiros, aquisições, armazéns, 
frota, equipamentos, TIC, vacinas, etc.) 

1 1 1 
Auditorias periódicas da UAG/Serviços de 
apoio; 

  2 
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ATIVIDADES IDENTIFICAÇÃO DO RISCO 
PO 
(a) 

GC 
(b) 

GR 
(c)  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS 

IMPLEMENTAÇÃO 

IMPLEM 
(1) 

EM 
CURSO 

(2) 

NÃO  
IMPLEM 

(0) 

Comunicação 
interna 

Dificuldades de comunicação 3 3 3 

Manutenção regular das centrais telefónicas;   2 
  

Avaliar a eficácia dos instrumentos de 
comunicação; 

  2 
  

Comunicação 
externa 

Deficiente comunicação com o cidadão 1 1 1 

Existência de Regulamento do Gabinete do 
Cidadão atualizado; 

1   
  

Elaborar resposta padrão para as áreas de 
reclamação mais frequentes; 

1   
  

Desrespeito pelos prazos definidos pela ERS de 
resposta às reclamações dos utentes 

1 2 1 Verificar periodicamente os prazos; 1   
  

Monitorização das 
ações previstas no 
PPRCIC  

Inexistência de ações de monitorização do 
PPRCIC 

2 2 2 
Monitorização semestral das medidas 
propostas; 

  2 
  

Inexistência de planos de melhoria  1 2 1 Monitorização das medidas propostas.   2   

(a) PO - Probabilidade de ocorrência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(b) GC - Gravidade da consequência (1 - Baixo; 2 - Médio; 3 - Alto) 

(c) GR - Gravidade do risco (1 - Fraco; 2 - Moderado; 3 - Elevado) 

 

 

 

 



  

 

 


