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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

1. Caracterização do ambiente 

 

1.1. Ambiente externo 
 
Dentre os factores externos que podem influenciar a actividade da IGAS, três dos 

mais relevantes são certamente a mediatização crescente dos temas da saúde, as 

reformas em curso, não só na Administração Pública, em geral, como, em 

particular, no sector da saúde, e a crescente "cultura de controlo" na 

Administração Pública. 

 
A mediatização dos temas de saúde, vivida nos últimos anos e que parece 

manter-se, origina um conjunto de reacções por parte dos cidadãos, enquanto 

utentes do sistema de saúde, conscientes dos seus direitos e dos mecanismos 

que a lei coloca à sua disposição, para a sua defesa e garantia, nos quais a IGAS 

tem um papel fundamental. 

 

Neste domínio, reconhecendo-se a legitimidade e a importância do papel da 

comunicação social na correcta informação do cidadão e no estímulo que pode 

constituir para os serviços de saúde, importa que fique garantido o 

funcionamento normal dos serviços e acautelada a tranquilidade de profissionais 

e doentes, bem como salvaguardado o curso normal dos procedimentos e o 

respeito pelos princípios que os informam, designadamente a confidencialidade 

e a protecção de dados. 

 

Na Administração Pública em geral e no sector da saúde em particular, estão em 

curso reformas estruturais visando a melhoria na acessibilidade dos cidadãos aos 

serviços prestados, o aumento da transparência na actuação e procedimentos 

adoptados, uma estabilização de custos e uma maximização de resultados, com 
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modernização, valorização e utilização mais eficiente dos recursos disponíveis e 

sem prejuízo da prontidão, qualidade e humanização no atendimento dos utentes.  

 

As reformas estruturais em curso na Administração Pública inserem-se na 1.ª 

Grande Opção do Plano para o médio prazo (2005/2009), que tem por objectivo 

estratégico assegurar uma trajectória de crescimento sustentado, assente no 

conhecimento, na inovação e na qualificação dos recursos humanos, abrangendo, 

entre outras vertentes, a prossecução da política de modernização e do 

desempenho da Administração Pública e a consolidação das finanças públicas. A 

política da modernização e do desempenho da Administração Pública assenta na 

simplificação e desburocratização administrativa, na melhoria do atendimento e na 

promoção da excelência no sistema de emprego público. Por seu lado, a 

consolidação das finanças públicas, assenta em quatro grandes iniciativas, a 

racionalização de serviços e processos na Administração Pública, a contenção do 

crescimento da despesa em segurança social e saúde, a modernização do 

processo orçamental e a credibilização das contas públicas e a política fiscal.  

Especificamente, no que se refere às reformas no sector da saúde, salienta-se: 

- a promoção da saúde, e em particular da saúde pública, através da 

implementação do Plano Nacional de Saúde; 

- a promoção dos cuidados continuados integrados e paliativos, de modo a dar 

resposta aos problemas associados ao envelhecimento da população - 

incapacidades, doenças crónicas, solidão e exclusão social; 

- a reorganização da rede de prestação de cuidados de saúde, tomando os 

Cuidados de Saúde Primários como pilar central do sistema de saúde; 

- a reconfiguração organizacional dos Centros de Saúde, com a criação de 

Unidades de Saúde Familiar; 

- a criação de Unidades Integradas de Saúde, abrangendo cuidados primários 

e hospitalares, e de mecanismos de circulação da informação clínica dos 

pacientes; 
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- o planeamento dos recursos hospitalares e a prossecução do processo de 

empresarialização dos hospitais públicos, dotando-os de mecanismos de gestão 

efectiva; 

- a modernização e a sustentabilidade financeira do SNS, em que se releva a 

gestão estratégica dos recursos humanos, a generalização da contratualização, 

quer no tocante aos Hospitais, quer relativamente aos demais prestadores de 

saúde, e a constituição de parcerias público-privadas para a construção e 

exploração de hospitais por entidades privadas; 

- a utilização de tecnologias de informação e comunicação, de modo a permitir 

a ligação entre unidades de saúde e o apoio ao cidadão no âmbito do acesso e 

circulação no sistema de saúde. 

- no que respeita à política do medicamento, o livre acesso à propriedade das 

farmácias, o incentivo à prescrição de medicamentos genéricos e a dinamização 

das boas práticas de prescrição e gestão terapêutica da farmácia hospitalar. 

 

Das referidas reformas resulta, designadamente, uma maior importância da via 

contratual, a introdução de mecanismos competitivos entre os próprios operadores 

na captação de doentes/utentes e a introdução da lógica empresarial, com a 

consequente valorização da eficiência, remuneração em função da produção, 

racionalização de recursos e maximização de resultados, sem prejuízo da 

qualidade.  

 

E tal acarreta a necessidade de acompanhamento e análise e controlo financeiro 

das instituições, bem como do controlo efectivo da facturação dos serviços 

prestados pelo sector privado e social, com reforço das funções de auditoria e 

controlo financeiro do Estado, na perspectiva combinada de pedagogia e 

responsabilidade. 
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1.2. Ambiente interno  
 

Um dos principais factores de ordem interna que influencia a actividade planificada 

da IGAS é o volume de solicitações provenientes das instituições e serviços e dos 

próprios utentes do SNS, neste último caso, através de reclamações enviadas 

directamente para a IGAS ou remetidas pelos estabelecimentos hospitalares, 

pelas sub-regiões de saúde, pelos gabinetes governamentais, bem como por 

outras entidades externas ao sistema de saúde, tais como os Tribunais, o 

Ministério Público, a Provedoria de Justiça, os Grupos Parlamentares e outros 

organismos inspectivos, entre outras. 

 

Para além desse factor, a actividade da IGAS em 2008 irá ser condicionada pelo 

alargamento da sua missão aos sectores privado e social bem como pelo facto de, 

eventualmente, poder vir a ser chamada a avaliar o desempenho organizacional 

de organismos e serviços do sector da saúde, conforme previsto na proposta de 

lei sobre o Sistema de Gestão Integrada da Avaliação de Desempenho 

(SIADAP1), importando requalificar recursos humanos para o desempenho destas 

novas atribuições. 

 

Por outro lado, a actividade da Inspecção-Geral será necessariamente afectada 

pela implementação do novo tipo de organização interna prevista na sua Lei 

Orgânica (Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho) e pelo necessário reforço e 

requalificação dos seus efectivos, a concretizar logo que o mapa de pessoal 

proposto para o próximo ano seja objecto de aprovação conjunta dos Ministros da 

Saúde e de Estado e das Finanças. Neste âmbito, importa dar particular atenção 

ao processo de selecção e recrutamento de dirigentes intermédios, de inspectores 

e de técnicos, superiores e de informática, dando a necessária atenção à sua 

formação inicial de modo a capacitá-los com as competências específicas para o 

desempenho de funções no sector da saúde e na IGAS, em concreto. Tendo em 

conta o alargamento das funções aos sectores privado e social, bem como a sua 

eventual intervenção no SIADAP1, assume particular importância a requalificação 

dos recursos humanos existentes, dotando-os das competências específicas para 
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a execução destas novas tarefas e para maior eficácia no seu desempenho 

profissional. 

 

 

2. Identificação dos clientes 

 

A IGAS integra a administração directa do Ministério da Saúde e o seu principal 

interlocutor é o Gabinete do Ministro da Saúde. Encontrando-se a IGAS ao serviço 

do cidadão, e estando dotada de autonomia técnica, que permite a prossecução 

de intervenções por iniciativa própria, na sequência de participações dos utentes 

dos serviços de saúde, de profissionais de saúde e dos próprios órgãos dos 

estabelecimentos de saúde, estes integram o universo dos seus clientes. 

Para além das instituições que integram o SNS, os restantes serviços centrais e 

serviços personalizados do Ministério da Saúde, bem como os operadores dos 

sectores privado e social são, enquanto tais, destinatários dos serviços prestados 

pela IGAS, uma vez que a lei permite que, no âmbito da sua autonomia, possam 

beneficiar directamente e por iniciativa própria desses mesmos serviços. 

São igualmente destinatários de muitos dos serviços prestados pela IGAS o 

Ministério Público, a Provedoria de Justiça e outras entidades que solicitam a 

intervenção desta Inspecção-Geral. 

 

 

3. Tipificação dos serviços 
 

Os principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, 

são os seguintes (cfr. artigo 4º do Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho): 
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- auditorias financeiras, nomeadamente as previstas no artigo 62º da Lei do 

Enquadramento do Orçamento do Estado, auditorias de desempenho 

organizacional e auditorias técnicas; 

- inspecções temáticas, normativas e à qualidade; 

- acções de fiscalização e de investigação, bem como a instauração e instrução 

de processos de contra-ordenação, cuja competência lhe seja legalmente 

cometida, com aplicação das respectivas sanções; 

- auditorias disciplinares e processos de natureza disciplinar (averiguações, 

sindicâncias, inquéritos e disciplinares); 

- pareceres no âmbito da acção disciplinar; 

- acções de sensibilização, informação e formação sobre as normas e 

procedimentos em vigor na área da Saúde, cuja aplicação a IGAS deva 

especialmente acompanhar. 

Outros serviços prestados na sequência da colaboração com organismos 

nacionais e internacionais no âmbito das suas atribuições, designadamente os 

serviços centrais do Ministério da Saúde, a Entidade Reguladora da Saúde, as 

Regiões Autónomas, as Ordens Profissionais, as instituições do sistema judicial e 

outros organismos de controlo. 

 

 

4. Processo e mecanismos de elaboração do plano 
 

O plano de actividades da IGAS para o ano de 2008, foi elaborado de acordo com 

o previsto na legislação em vigor, designadamente o Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 

de Setembro, tendo em conta as especificidades decorrentes da inserção desta 

Inspecção-Geral no Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do 

Estado (SCI). 

O processo da sua elaboração, que contou com o envolvimento dos funcionários 

da Inspecção-Geral, seguiu uma metodologia que se baseia, em quatro grandes 

eixos, correspondentes às principais áreas operativas, a saber, auditorias, 

PLANO DE ACTIVIDADES 2008 IGAS 8



inspecções, acções de fiscalização e acção e auditoria disciplinar, complementado 

com três projectos dirigidos às áreas de apoio à gestão e de suporte.  

As instituições que são objecto das diversas intervenções da IGAS, não são 

identificadas no presente plano de actividades por se considerar que essa 

publicitação poderia acarretar um estigma de sujeição a uma suspeita indefinida, 

bem como pelo facto de algumas das acções concretizadoras dos projectos 

previstos no Plano poderem ser objecto de redefinição, suscitada quer pela tutela, 

quer por esta Inspecção-Geral, no âmbito da sua autonomia técnica.  
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II. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA 

 

1. Missão 

 

A IGAS tem por missão assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos 

de actuação, em todos os domínios da prestação dos cuidados de saúde, quer 

pelas instituições, serviços e organismos do Ministério da Saúde ou por este 

tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou colectivas, 

com ou sem fins lucrativos. 

Para o cumprimento da sua missão, prossegue as seguintes atribuições: 

- Verificar o cumprimento das disposições legais e das orientações aplicáveis 

por qualquer entidade ou profissional, no domínio das actividades em saúde; 

- Auditar as instituições e serviços integrados no Ministério da Saúde ou por 

este tutelados; 

- Verificar a correcta utilização pelas entidades privadas de fundos públicos de 

que tenham beneficiado; 

- Inspeccionar as actividades e prestações de saúde desenvolvidas por 

entidades privadas integradas ou não no Sistema de Saúde; 

- Desenvolver a acção e a auditoria disciplinares em serviços e organismos do 

Ministério da Saúde ou por este tutelados; 

- Efectuar acções de prevenção e detecção de situações de corrupção e de 

fraude. 

A cobertura integral da intervenção da IGAS vai dos serviços da administração 

directa do Estado até aos particulares, estendendo-se a todos os 

estabelecimentos e serviços que integram o Sistema português de saúde.  

 

O universo de controlo abrange, em termos de operadores: 
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- os organismos da administração directa e indirecta do Estado no âmbito do 

Ministério da Saúde (16); 

- os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde (abrangendo, 

presentemente, 69 estabelecimentos hospitalares e 310 centros de saúde); 

- restantes operadores, dos sectores privado e social, da Saúde. 

Para efeitos da acção de controlo, importa referir que, no que respeita ao 

Orçamento do Ministério da Saúde, para 2008, a despesa consolidada ascende a 

8 645,6 milhões de euros, o que equivale a 5,1% do Produto Interno Bruto e 

15,4% da Orçamento da Administração Central1. 

 

 

2. Linhas Estratégicas 

 

A elaboração do Plano de Actividades teve em conta a estratégia do Ministério da 

Saúde para 2008, decorrente das Grandes Opções do Plano para 2008 (2ª 

Opção), aprovadas pela Lei n.º 31/2007, de 10 de Agosto, bem como as 

obrigações decorrentes do controlo orçamental e responsabilidade financeira 

previsto na Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado (Lei n.º 91/2001, de 

20/8, republicada pela Lei n.º 48/2004, de 24/8). 

 

No tocante às Grandes Opções do Plano, salienta-se que a acção governativa 

para 2008, no sector da saúde, centra-se em torno de três grandes linhas 

prioritárias, transversais a todas as intervenções: 1ª) a Reforma dos Cuidados de 

Saúde Primários, 2ª) a consolidação da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados e 3ª) a garantia de modernização e sustentabilidade financeira do SNS, 

das quais se realçam os aspectos a seguir referidos. 

Será dada continuidade à promoção da saúde e à prevenção das doenças 

previstas no PNS, através da adequação dos diversos instrumentos de 

planeamento das entidades do SNS às prioridades e estratégias nele definidas, e 
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do reforço das acções de promoção da saúde, incentivando a adopção de estilos 

de vida e de comportamentos saudáveis, com especial incidência nas escolas e 

locais de trabalho, de modo a eliminar os factores de risco mais facilmente 

associados à maior carga de doença - tabaco, hipertensão arterial, consumo 

excessivo de álcool, obesidade e colesterol. 

Prosseguirá a reforma dos cuidados de saúde primários, pilar central do sistema 

de saúde, através da consolidação da reestruturação organizacional dos Centros 

de Saúde, da criação de mais Unidades de Saúde Familiar, do desenvolvimento 

de projectos de melhoria contínua da qualidade, da modernização e 

apetrechamento tecnológico das instalações dos Centros de Saúde e do 

desenvolvimento de uma política adequada de recursos humanos, incentivando 

o bom desempenho das equipas. 

Favorecer-se-à a expansão da rede nacional de cuidados continuados 

integrados, de acordo com critérios de necessidade, de equidade territorial e de 

garantia de qualidade, e o desenvolvimento e certificação dos recursos humanos 

necessários. 

No que respeita à promoção da flexibilidade da organização hospitalar, ir-se-à 

generalizar a prática da contratualização interna a todos os hospitais do SNS e 

iniciar experiências de financiamento global, por capitação ajustada, integrando 

hospitais e centros de saúde, numa filosofia de Unidades Integradas de Saúde; 

prosseguir a construção e remodelação de instalações e equipamentos de 

saúde, recorrendo a parcerias público-privadas quando tal favoreça o interesse 

público; incentivar a reconversão da missão dos pequenos hospitais do SNS; 

incentivar a prestação de cuidados nas formas de hospital de dia e da cirurgia do 

ambulatório; aprofundar o modelo empresarial de gestão, avaliando os centros 

de responsabilidade integrada dos hospitais e criando novos centros; 

implementar normas de orientação e gestão clínicas e incentivar uma efectiva 

gestão do risco; iniciar a reestruturação dos serviços de saúde mental, e reforçar 

o acompanhamento e controlo financeiro das instituições do SNS. 

Em termos de política do medicamento e da farmácia, salienta-se a incentivação 

da prescrição de medicamentos genéricos, a capacitação das Comissões de 

                                                                                                                                                               
1 Fonte: Relatório OE2008. 



Farmácia e Terapêutica e a disseminação de boas práticas de prescrição e gestão 

terapêutica na prescrição hospitalar. 

Quanto aos recursos humanos, será desenvolvido um sistema integrado de 

gestão estratégica e conjugar-se-à uma avaliação de desempenho efectiva com a 

satisfação dos utentes e com uma aposta na actualização e qualificação dos 

profissionais do sector. 

Na área dos Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, releva-se a 

consolidação do Centro de Atendimento do SNS, a gestão integrada das primeiras 

consultas de especialidade dos doentes e do seu seguimento; a consolidação do 

sistema de informação para as urgências hospitalares e do processo clínico 

electrónico; a implementação da prescrição electrónica; o aperfeiçoamento do 

Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia (SIGIC); a consolidação de 

sistemas de controlo efectivo da facturação dos serviços prestados pelo sector 

privado; o aperfeiçoamento do reporte e controlo da informação de gestão 

orçamental das instituições do SNS e do Ministério da Saúde. 

 

Para além do previsto nas Grandes Opções do Plano para 2008, teve-se também 

em conta as obrigações decorrentes do controlo orçamental e responsabilidade 

financeira, previstas na Lei do Enquadramento do Orçamento do Estado (Lei n.º 

91/2001, de 20/8, republicada pela Lei n.º 48/2004, de 24/8), designadamente, no 

art.º 62º, n.º 2, relativas ao sistema e aos procedimentos de controlo interno das 

operações de execução do orçamento, a realizar no quadro de um plano anual de 

auditorias aprovado no âmbito do Sistema de Controlo Interno da Administração 

Financeira. 

 

Em função das prioridades previstas nas Grandes Opções do Plano para 2008, e 

tendo presentes as obrigações decorrentes no âmbito do controlo financeiro, a 

IGAS procurou centrar a sua planificação em torno da acessibilidade, segurança 

e qualidade dos serviços prestados pelo sistema de saúde, incluindo os cuidados 

prestados pelos sectores privado e social, bem como o funcionamento de 

estabelecimentos e serviços do MS ou sob a sua tutela, numa perspectiva de 

cuidados prestados e recursos utilizados.  
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Assim, no tocante às áreas concretas de actuação para 2008, optou-se por: 

 

a) No que concerne ao aperfeiçoamento do reporte e controlo da informação 

financeira das instituições do SNS e do Ministério da Saúde: 

 

- realizar auditorias financeiras em organismos do Ministério da Saúde, ou por 

este tutelados, no quadro do plano anual de auditorias a realizar pelo 

Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado; 

 

- verificar a execução de acordos com entidades dos sectores privado e social 

no âmbito da prestação de cuidados continuados de saúde; 

 

- auditar a informação prestada ao INFARMED sobre o consumo de 

medicamentos;  

 

- prosseguir a auditoria à prestação de informações no âmbito do II 

Recenseamento dos Imóveis da Administração Pública, bem como a 

intervenção sobre Transporte de Doentes, alargando a amostra nas 

instituições em que tal se justificou. 

 

b) No que respeita à acessibilidade, deu-se prioridade à verificação do acesso 

aos cuidados de saúde prestados pelos estabelecimentos do SNS e do sector 

convencionado e respectivos tempos de espera (alínea f) do artigo 4.º da Lei n.º 

41/2007, de 24 de Agosto). 

 

c) Quanto à segurança e qualidade no atendimento e à efectiva gestão do risco 

no sistema de saúde, as intervenções a desenvolver incidirão nos domínios: 

 

- do cumprimento das novas normas sobre o tabaco e o controlo da infecção 

hospitalar; 

- das condições de higiene e segurança no trabalho nos estabelecimentos e 

serviços do SNS; 
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- da monitorização do erro médico e acções judiciais com pedido de 

indemnização por deficiente assistência médica; 

- da actividade dos serviços com competências no licenciamento das 

unidades privadas de saúde. 

- das condições de funcionamento de unidades privadas de saúde, em 

aspectos cujos requisitos específicos devam obedecer a licenciamento, 

seguindo o “rasto” das queixas/denúncias/reclamações; 

- do alargamento da acção de fiscalização em CNNP (centros de nascimento 

não públicos) a outras unidades privadas não incluídas no estudo da ERS; 

- intervenção, ao abrigo do artigo 23.º da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de 

Junho, em estabelecimentos oficialmente reconhecidos onde se realizem 

interrupções voluntárias da gravidez; 

- das acções globais de fiscalização, junto de operadores privados da saúde. 

 

d) na área da acção e auditoria disciplinar: 

 

- mantendo os esforços feitos no sentido do exercício da acção disciplinar 

pelos dirigentes dos próprios estabelecimentos e serviços, a IGAS 

prosseguirá a realização de auditorias disciplinares, de modo a contribuir 

para uma cada vez maior autonomia e auto-suficiência dos 

estabelecimentos e serviços neste âmbito;  

- na actividade investigatória, serão privilegiadas as situações de maior 

gravidade ou melindre, designadamente quando forem visados elementos 

do grupo de pessoal dirigente, quando houver indícios de fraude e corrupção 

ou de negligência grave na assistência prestada. 

 

e) na área da função de orientação técnica, prevê-se a continuação da 

realização de acções de formação e de sensibilização sobre o exercício da 

acção disciplinar. 
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Quanto aos protocolos da IGAS com outras entidades, existindo protocolos com 

a IRAS da RAM, com o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural e com a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal 

Constitucional), estando a IGAS filiada na Rede Europeia de Combate à Fraude 

e Corrupção na Saúde e prevendo-se a celebração de um protocolo com a 

Direcção Regional da Saúde da RA dos Açores, poderão decorrer daqui diversas 

acções não previstas. 

 

No que concerne à organização interna, prevê-se a criação de duas das três 

unidades orgânicas flexíveis, previstas na Portaria n.º 827/2007, de 31 de Julho, 

e o recrutamento de pessoal previsto no mapa de pessoal, logo que seja 

aprovado por despacho conjunto dos Ministros da Saúde e de Estado e das 

Finanças, concretamente, inspectores, técnicos superiores e de informática. 

 

Por forma a potenciar os resultados a alcançar com a sua actuação, a IGAS 

continuará a desenvolver esforços, quer em termos de modernização dos meios 

de apoio às suas actividades operacionais (elaboração e actualização de 

manuais de procedimentos e sistema informático), quer em termos de formação 

adequada dos seus recursos humanos.  

 

No domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação, e sem prejuízo dos 

contributos a dar para o Portal da Saúde, a IGAS prosseguirá os esforços para a 

criação de um site próprio na Internet, onde passará a disponibilizar um conjunto 

de informações, atinentes às suas atribuições e actividades desenvolvidas, 

passíveis de divulgação e relativamente às quais reconhecidamente haja 

interesse em que sejam conhecidas pela generalidade dos seus interlocutores. 
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 III. ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 

 

1. Projectos 

 

Na actividade operativa prevê-se quatro projectos correspondentes às quatro 

principais áreas de intervenção – auditoria, inspecções, acções de fiscalização e 

acção disciplinar. Nas áreas de apoio à gestão e de suporte ao funcionamento, 

previram-se três projectos – reforço e qualificação dos recursos humanos, 

melhoria dos sistemas de informação e o serviço informativo para atendimento 

adequado aos cidadãos e parceiros da IGAS. 

 

Projecto 1 – Auditorias 

 

A área de auditoria tem por objectivo avaliar a actividade das instituições e 

serviços em termos de economia, eficiência e eficácia, designadamente através 

do controlo financeiro e orçamental e do acompanhamento da execução de 

projectos ou acções. Abrange sete acções relativas a auditorias à execução das 

operações orçamentais, à execução de contratos com entidades dos sectores 

privado e social e a sectores ou aspectos específicos, concretamente: 
 
 
a) Efectuar, ao abrigo do n.º 2 do artigo 62.º da Lei de Enquadramento 

Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20/8, republicada pela Lei n.º 48/2004, de 

24/8), quatro auditorias financeiras (ao exercício de 2007), sendo três em 

estabelecimentos hospitalares e uma num serviço central do Ministério da 

Saúde, a seleccionar de acordo uma pertinente análise de risco; 
 
b) Efectuar, ao abrigo do n.º 1 do artigo 62.º da Lei de Enquadramento 

Orçamental, uma auditoria de desempenho num estabelecimento 

hospitalar, a seleccionar mediante análise de risco a definir pela IGAS; 
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c) Auditoria à execução de acordos com entidades dos sectores privado e 

social para prestação de cuidados de saúde continuados (DL n.º 101/2006, 

de 6/6) – articulação com a Unidade de Missão; 

 

d) Auditoria a serviços de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva; 

 

e) Auditoria à execução do estabelecido na Portaria n.º 155/2007, de 31/1 

(Código Nacional Hospitalar do Medicamento), em termos de informação 

sobre o consumo de medicamentos – articulação com o INFARMED; 

 

f) Auditoria à prestação de informações no âmbito do RIAP II - 

Recenseamento dos Imóveis da Administração Pública – (continuação); 

 

g) Auditoria a projectos de instalação de infra-estruturas de redes, 

co-financiados pelos Quadros Comunitários de Apoio, em serviços e 

estabelecimentos das Administrações Regionais de Saúde. 

 

 

Projecto 2 – Inspecções 

 

A realização de inspecções temáticas, normativas e à qualidade ocupa uma 

posição central na actividade da IGAS. No presente plano de actividades, as 

inspecções temáticas e normativas são objecto de onze acções decorrentes das 

linhas estratégicas já mencionadas, concretamente: 

 

a)  Intervenção, ao abrigo da alínea f) do artigo 4.º da Lei n.º 41/2007 de 24 de 

Agosto, sobre o acesso aos cuidados de saúde prestados pelos 

estabelecimentos do SNS e do sector convencionado e respectivos tempos 

de espera; 

 

b) Inspecção Temática à actividade cirúrgica desenvolvida em serviços de 

urgência hospitalares; 

 

c) Inspecção à Organização e Funcionamento dos Centros de Saúde; 
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d)  Inspecção ao funcionamento das Comissões de Controlo da Infecção nos 

estabelecimentos hospitalares públicos e privados (cumprimento da Circular 

Normativa nº 18/DSQC/DSC, de 15 de Outubro de 2007, da Direcção-Geral 

da Saúde) – articulação com a DGS; 

 

e) Inspecção junto dos prestadores de cuidados de saúde, públicos e privados, 

relativamente às medidas adoptadas na sequência das novas normas sobre 

o tabaco – articulação com a DGS; 

 

f)  Inspecção, junto dos estabelecimentos do SNS, sobre higiene e segurança 

no trabalho - Resolução do Conselho de Ministros 157/2005, de 12/10 

(Linhas de acção prioritárias para os cuidados de saúde primários); 

 

g) Intervenção sobre a monitorização do erro médico e acções judiciais com 

pedido de indemnização por deficiente assistência médica; 

 

h) Acção junto dos serviços com competências no licenciamento das unidades 

privadas de saúde. 

 

i) Inspecção temática Transporte de Doentes (2ª Fase), incluindo a verificação 

da efectiva realização dos serviços prestados – alargamento da amostra em 

instituições do Serviço Nacional de Saúde; 

 

j) Aquisição, gestão e aplicação de materiais em procedimentos cirúrgicos de 

ortopedia – próteses, ortodeses e material de osteosíntese (continuação). 

 

 

Projecto 3 – Fiscalização 

 

Nesta área operacional prevê-se a realização das seguintes acções de 

fiscalização junto de operadores privados de saúde: 
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a) Intervir junto de entidades privadas, em função de eventuais queixas 

apresentadas, de que a IGAS tenha conhecimento, para verificação das 

condições de funcionamento em aspectos cujos requisitos específicos 

devam obedecer a licenciamento (v. g., titulação profissional dos TDT e dos 

odontologistas) – seguir o “rasto” das queixas/denúncias/reclamações; 

 

b) Alargamento da acção de fiscalização em CNNP (centros de nascimento 

não públicos) a outras unidades privadas não incluídas no estudo da ERS; 

 

c) Efectuar, ao abrigo do artigo 23.º da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de 

Junho, uma intervenção junto dos estabelecimentos oficialmente 

reconhecidos nos quais se realizem interrupções voluntárias da gravidez; 

 

d) Efectuar duas acções globais junto de operadores privados da saúde, 

abrangendo, na mesma data (e sem aviso prévio), 10 operadores em cada 

uma delas. 

 

 

Projecto 4. - Acção e auditoria disciplinares 

 

A acção disciplinar continua a ter um destaque importante nas actividades da 

IGAS. A acção e auditoria disciplinares são exercidas, nos termos da Lei 

Orgânica da IGAS, em relação aos Serviços Centrais do MS e às instituições e 

serviços do SNS (al. d) do n. º 2 e n.º 3 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 275/2007, 

de 30 de Julho).  

 

Nesta área, prevê-se: 

 

a) A realização de quatro auditorias disciplinares, sendo três em 

estabelecimentos hospitalares e uma num serviço central do MS, de modo a 

contribuir para uma cada vez maior autonomia e auto-suficiência dos 

estabelecimentos e serviços neste âmbito;  
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b) No âmbito da acção disciplinar, um desenvolvimento da actividade 

investigatória, no qual se privilegie as situações de maior gravidade ou 

melindre, designadamente quando forem visados elementos do grupo de 

pessoal dirigente, quando houver indícios de fraude e corrupção ou de 

negligência grave na assistência prestada. 

 

c) A continuação da realização de acções de formação e de sensibilização junto 

dos estabelecimentos e serviços do SNS sobre o exercício da acção 

disciplinar. 

 

 

Projecto 5. - Reforço e Qualificação dos Recursos Humanos  

 

Neste projecto prevêm-se acções em três vertentes: 

 

a) Promoção dos procedimentos concursais necessários para o preenchimento 

das chefias de duas unidades orgânicas flexíveis e para o recrutamento de 

inspectores, técnicos superiores e de informática, previstos no mapa de 

pessoal para 2008, a aprovar por despacho conjunto dos Ministros da Saúde 

e de Estado das Finanças; 

 

b) Qualificação dos recursos humanos, visando a formação inicial dos novos 

funcionários a recrutar e a requalificação dos actuais, em particular, do seu 

corpo inspectivo, recorrendo-se preferentemente ao INA (privilegiando-se, 

nas acções a frequentar pelo corpo inspectivo, as áreas de formação 

alinhadas com a modernização do desempenho da Administração Pública, 

dando-se prioridade às competências necessárias para a realização de 

auditorias financeiras e do desempenho organizacional, às tecnologias de 

informação e ao direito contra-ordenacional); 

 

c) Conferências sobre saúde – prosseguindo em 2008, na sequência do 

realizado em anos anteriores, as conferências sobre temas relevantes para 

a actividade inspectiva na área da saúde. 
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Projecto 6. – Melhoria dos Sistemas de Informação 

 

Em 2008, a IGAS prosseguirá a modernização do seu sistema de informação, 

prevendo-se como principais acções, no domínio das Tecnologias da Informação 

e Comunicação: 

 

a) Aperfeiçoamento da aplicação informática para a gestão dos processos 

(SINGAP) - disponibilização de informação pertinente para a gestão da IGAS, 

nomeadamente para o controlo da marcha dos processos e a elaboração 

automática de estatísticas; 

 

b) Criação de um site próprio na Internet, onde passará a disponibilizar um 

conjunto de informações, atinentes às suas atribuições e actividades 

desenvolvidas, passíveis de divulgação; 

 

c) A optimização do funcionamento do sistema informático existente, com 

particular incidência na melhoria do funcionamento e da segurança da rede interna 

bem como no reforço e actualização dos equipamentos, concretamente a 

aquisição de computadores portáteis para os novos inspectores e a substituição 

de equipamentos obsoletos.  

 

 

Projecto 7. – Serviço Informativo 

 

Em 2008, a IGAS manterá o Serviço Informativo, com atendimento telefónico ou 

presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de saúde 

que se dirijam à Inspecção-Geral para obter informações relacionadas com 

matérias integradas nas suas atribuições. 
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Projecto 8. – Sistema SIM Cidadão 

 

Tendo o Ministério da Saúde criado, em 2005, uma estrutura à qual atribuiu a 

responsabilidade pelo acompanhamento e monitorização, a nível regional e 

nacional, das exposições apresentadas pelos utentes do Serviço Nacional de 

Saúde no Gabinete do Utente ou no Livro de Reclamações [o Observatório 

Nacional de Apoio ao Sistema SIM Cidadão – Despacho n.º 5081/2005 (2ª 

série), de 14 de Fevereiro de 2005], a IGAS acompanha o movimento de 

reclamações introduzidas no Sistema, particularmente, no tocante às que 

motivarem a instauração de procedimentos de natureza disciplinar ou a 

participação ao Ministério Público, bem como as que forem objecto de 

desistência por parte dos reclamantes. Neste âmbito, cabe ainda sublinhar a 

importância para a IGAS da informação sobre as reclamações ocorridas, numa 

perspectiva de análise de risco subjacente à programação das acções 

inspectivas a realizar pela Inspecção-Geral. 

 

 

2.  Actividades não enquadradas em projectos 
 
 
A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colabora com diversas entidades na 

prossecução de finalidades comuns e participa em vários projectos, visando 

aspectos específicos com conexão na área da saúde. Nesta colaboração, 

sobressai a actividade resultante da sua integração no Conselho Coordenador do 

Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI), 

instituído pelo Decreto-Lei n.º 166/98, de 25 de Julho. 

Ao longo do ano, a IGAS procurará ainda corresponder às solicitações oriundas, 

quer do Ministério da Saúde, quer dos respectivos serviços, sobre matérias 

relacionadas com a organização e funcionamento das instituições que integram o 

Serviço Nacional de Saúde, quer também de outras entidades, nomeadamente do 

Ministério Público, dos Tribunais, da Provedoria de Justiça, das Regiões 

Autónomas, da Entidade Reguladora da Saúde, da Autoridade da Concorrência, 
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do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e de outros organismos 

inspectivos. 

Em consequência de protocolos estabelecidos pela IGAS com outras entidades, 

concretamente com a Inspecção Regional da Saúde e dos Assuntos Sociais da 

Região Autónoma da Madeira, com o Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural e com a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos 

(Tribunal Constitucional), estando a IGAS filiada na Rede Europeia de Combate 

à Fraude e Corrupção na Saúde e prevendo-se a celebração de um protocolo 

com a Direcção Regional da Saúde da RA dos Açores, poderão decorrer daqui 

diversas acções não previstas. 

 

 

3.  Recursos humanos e financeiros 
 
 
Encontrando-se o mapa de pessoal da IGAS previsto para 2008 pendente 

aprovação por despacho conjunto de aprovação dos Ministros da Saúde e de 

Estado e das Finanças, a IGAS dispõe actualmente dos seguintes recursos 

humanos: 

 
 

GRUPO DE PESSOAL NÚMERO DE EFECTIVOS 

Dirigente 3 

Inspecção Superior 39 

Técnico Superior 1 

Técnico de Informática* 1 

Administrativo 25 

Auxiliar 7 

Outro (assessor médico) ** 1 

TOTAL 77 

* requisitada à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

** requisitado à Direcção-Geral da Saúde 
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Em termos de recursos financeiros, a IGAS dispõe, para o ano de 2008, de um 

orçamento de 3 480 000,00 Euros. 

 

 

 

 

 

Novembro de 2007 

 

 

 

                                                               * * * 


	I. NOTA INTRODUTÓRIA
	1. Caracterização do ambiente
	1.1. Ambiente externo
	1.2. Ambiente interno 

	2. Identificação dos clientes
	3. Tipificação dos serviços
	4. Processo e mecanismos de elaboração do plano
	II. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA
	1. Missão
	2. Linhas Estratégicas
	 III. ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS
	1. Projectos
	2.  Actividades não enquadradas em projectos
	3.  Recursos humanos e financeiros

