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I. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

I.1 Caraterização do ambiente 

I.1 – Ambiente externo  

Dentre os fatores externos que influenciarão a atividade da IGAS em 2012, destacam-se os 

constrangimentos resultantes das medidas excecionais consideradas no Memorando de 

Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica (MoU) firmado pelo 

Governo Português com o Fundo Monetário Internacional (FMI) a Comissão Europeia (CE) e 

o Banco Central Europeu (BCE), em 17 de maio de 2011, posteriormente refletidos no 

documento de estratégia orçamental 2011-2015, no Programa do XIX Governo 

Constitucional e nas GOP 2012-2015.  

Relativamente aos fatores políticos, prevê-se que 2012 seja caracterizado por eventuais 

constrangimentos na gestão pública, nomeadamente ao nível do recrutamento de recursos 

humanos qualificados, embora a existência de uma estratégia de comunicação do Ministério 

da Saúde, e o envolvimento direto dos dirigentes na implementação das medidas que têm 

sido adotadas, constituam fatores importantes, neste caso com potencial impacto positivo 

sobre a atuação da IGAS. 

Numa perspetiva económica antevê-se o prolongamento da pressão para a redução da 

despesa pública e o aumento da eficiência na prestação de serviços públicos. O elevado 

nível de endividamento acumulado da generalidade dos hospitais empresas dificultará a sua 

capacidade de competir com o setor privado na captação de recursos escassos, mas em 

contrapartida a reforma do SEE, já iniciada, apresenta-se como um elemento central na 

consolidação orçamental em 2012. 

Em termos de contexto social, perspetiva-se a manutenção da tendência associada ao 

número de reclamações de que são alvo os profissionais dos serviços de saúde por causas 

ou motivos associados à acessibilidade, comunicação ou assistência prestada (erro médico), 

uma maior exigência e sensibilidade da população face aos serviços de saúde e a 

continuidade da tendência de envelhecimento da população (diminuição demográfica). 

Na ótica tecnológica, apontam-se como fatores que influenciarão a atividade da IGAS, o 

desenvolvimento do Registo de Saúde Eletrónico (RSE), que permitirá a ligação de 

diferentes tipologias de unidades prestadoras de cuidados, a generalização da prescrição 

eletrónica de medicamentos e o seu alargamento progressivo a todos os meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica, e a criação de condições para a 

desmaterialização da receita médica em todo o tipo de receituário com comparticipação 

pública.    
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I.2 – Ambiente interno 

No plano interno a atividade da IGAS em 2012 será naturalmente influenciada pela 

estratégia definida pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de alcançar a estabilidade e 

sustentabilidade das finanças públicas, através, designadamente, das medidas relacionadas 

com a política do medicamento, prescrição e monitorização, racionalização dos recursos e 

controlo da despesa e medidas estruturantes (cujo cumprimento deverá ser acompanhado 

pelas instâncias de controlo) e de cuja eficácia depende a garantia da manutenção dos 

níveis de qualidade dos serviços públicos e do acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados de 

saúde. 

 A estratégia do Ministério da Saúde está assente no entendimento que a sustentabilidade 

do SNS depende da racionalização e rentabilização dos recursos disponíveis, da contenção 

da despesa e do desperdício, do controlo da fraude, com o objetivo último de fazer o mesmo 

com menos recursos, assegurando a qualidade e o acesso efetivo dos cidadãos aos 

cuidados de saúde. 

Neste sentido, a IGAS não poderá deixar de contribuir, em 2012, para o controlo da redução 

da despesa pública no SNS, no cumprimento da sua missão; para além da racionalização 

das despesas com pessoal, importa acompanhar/controlar as medidas já adotadas, e as que 

venham a ser adotadas, nas áreas do medicamento/MCDT, rentabilização da capacidade 

instalada, taxas moderadoras, bem como o cumprimento dos planos de reestruturação dos 

hospitais e a reforma do SEE, em particular no que respeita aos gestores públicos. A par da 

função de controlo, pretende-se contribuir ativamente na identificação e disseminação de 

boas práticas de gestão nos hospitais portugueses, designadamente no âmbito da 

prevenção do risco de corrupção e infrações conexas associadas aos processos de 

aquisição ou compras.  

Por outro lado, um dos principais fatores de ordem interna que influencia a atividade 

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 

diretamente para a IGAS ou remetidas pelos estabelecimentos hospitalares, pelas entidades 

prestadoras de cuidados de saúde primários e de cuidados continuados integrados, 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 inspetivos, entre outras. 
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Noutro contexto, a recente publicação da nova lei orgânica da IGAS implicará um 

ajustamento do modelo orgânico de funcionamento, em face da reestruturação ditada pelo 

PREMAC.  

A IGAS viu as suas atribuições reforçadas no domínio da fiscalização e inspeção, de caráter 

regular, com a centralização destas atribuições antes conferidas a outras entidades e 

alargou o seu âmbito de atuação no domínio da auditoria, que passou a incluir também a 

prestação de serviços regulares de auditoria a todas as instituições, serviços, 

estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde ou por este tutelados. Neste sentido, 

a IGAS está preparada para enfrentar a nova fase da reforma da Administração Pública, 

contribuindo para a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos e, por 

outro, para o cumprimento dos objetivos de redução da despesa pública a que o país está 

vinculado, sem prejuízo da perspetiva de rigor de procedimentos e de maior qualidade dos 

serviços prestados.   

Para além desse fator, a atividade da IGAS em 2012 irá refletir o alargamento da sua missão 

aos setores privado e social, designadamente, através de serviços regulares de inspeção ao 

nível da segurança e qualidade, em articulação com a DGS, na prossecução das suas 

atribuições em matéria de inspeção e implementação de medidas de controlo ao 

cumprimento dos padrões de qualidade e segurança das atividades relativas à dádiva, 

colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue 

humano, de componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana, bem 

como através de ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do 

setor privado e social, na área das dependências e comportamentos aditivos.  

Considerando, ainda, a escassez dos recursos humanos, face ao universo de controlo, 

impõe uma adequada seleção de prioridades das ações a desenvolver (concretamente 

através do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e, em particular, da melhoria dos 

sistemas de planeamento e controlo de gestão). 

O ambiente interno será, pois, marcado pelo esforço para melhorar a eficiência operacional, 

procurando, designadamente, otimizar os recursos existentes, melhorar a avaliação e o 

controlo e promover o uso eficiente dos recursos disponíveis. 

Para dar resposta a estes desafios, a IGAS prosseguirá a requalificação dos seus recursos 

humanos, dotando-os das competências específicas para a execução destas novas tarefas 

e para maior eficácia no seu desempenho profissional.  
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Como pontos fortes do ambiente interno da Inspeção-Geral, salienta-se o conhecimento 

privilegiado do setor da saúde, os poderes dos inspetores e o empenho dos dirigentes de 

topo na promoção da qualidade. 

Finalmente, a experiência de mais de trinta anos de atividade no controlo do setor da saúde 

dá à Inspeção-Geral um conhecimento profundo e privilegiado do setor, o que representa 

uma mais valia inquestionável para o seu desempenho. 

 

I.2 Identificação dos clientes  

 
A IGAS integra a administração direta do Ministério da Saúde sendo o seu principal 

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

e estando dotada de autonomia técnica, o 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 setores 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 diretamente e por iniciativa 

própria desses mesmos serviços. 
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Para uma melhor identificação e contextualização dos “clientes” da IGAS apresenta-se um 

diagrama de relações entre os clientes, o seu “peso” relativamente ao “poder” e ao interesse 

para a Inspeção-Geral. Na análise estratégica da IGAS, são considerados diferentes 

stakeholders, com diferentes “pesos”, “níveis de interesse”  e “poder”. 

No que concerne aos principais parceiros da IGAS, refere-se a Inspeção-Geral de Finanças 

e as outras Inspeções-Gerais e Regionais, as associações de utentes da saúde, as 

associações de defesa dos direitos do consumidor, a Direção-Geral da Saúde, o Conselho 

Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a Autoridade para a Segurança Alimentar e 

Económica, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal Constitucional), o 

Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, o Conselho de Prevenção da 

Corrupção, a Provedoria de Justiça, o Ministério Público e os Tribunais, bem como as 

ordens e associações profissionais que são também destinatários de muitos dos serviços 

prestados pela IGAS.  
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I.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 33/2012, de 13 de fevereiro): 

− auditorias financeiras, nomeadamente as previstas no artigo 62º da Lei do 

Enquadramento do Orçamento do Estado, auditorias de desempenho organizacional e 

auditorias técnicas, designadamente as clínicas; 

− inspeções temáticas, normativas e à qualidade;  

− ações de fiscalização e de verificação, bem como a instauração e instrução de 

processos de contraordenação, cuja competência lhe seja legalmente cometida;  

− auditorias disciplinares e processos de natureza disciplinar (sindicâncias, inquéritos e 

disciplinares); 

− pareceres no âmbito da ação disciplinar; 

− ações 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 rede Europeia contra Fraude e Corrupção na Saúde (EHFCN), as 

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

organismos de controlo. 

 

I.4 Processo e mecanismos de elaboração do plano 

 
O plano de atividades da IGAS para o ano de 2012 foi elaborado de acordo com o previsto 

na legislação em vigor, tendo em conta as especificidades decorrentes da inserção desta 

Inspeção-Geral no Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado 

(SCI). 
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A elaboração do presente plano de atividades teve, igualmente, em conta o Programa do 

XIX Governo Constitucional, as Grandes Opções do Plano 2012-2015, bem como as 

obrigações decorrentes do controlo orçamental e responsabilidade financeira previstas na 

Lei do Orçamento de Estado (Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro), de entre as quais se 

destacam as medidas excecionais de estabilidade orçamental que deverão vigorar durante o 

PAEF, bem como as “Orientações a considerar na elaboração do Plano de Atividades e do 

QUAR” pelas instituições do Ministério da Saúde, emanadas do Gabinete do Senhor 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde.  

 

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

Inspeção-Geral, enquadrou-se nos três grandes objetivos estratégicos definidos no QUAR, 

tendo em vista o reforço da eficácia da atuação da IGAS, a obtenção de ganhos de 

eficiência e a promoção da qualidade dos serviços prestados. 

 

Por outro lado, a definição dos objetivos operacionais foi centrada nas quatro áreas de 

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

inspeções, ações de fiscalização e ação e auditoria disciplinar, complementado com as 

ações previstas nas áreas de apoio à gestão e de suporte à atividade operativa. 

  

As instituições que são objeto das diversas intervenções da IGAS não são identificadas no 

presente plano de atividades por se considerar que essa publicitação poderia acarretar um 

estigma de sujeição a uma suspeita indefinida, bem como pelo facto de algumas das ações 

concretizadoras dos projetos previstos no Plano poderem ser objeto de redefinição, 

suscitada quer pela tutela, quer por esta Inspeção-Geral, no âmbito da sua autonomia 

técnica.  
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II. OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 
 

II.1 Missão 

A IGAS tem por missão auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no 

setor da saúde, com vista a assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de 

atuação em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde 

desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do MS ou por este 

tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou 

sem fins lucrativos. 

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

a) Verificar o cumprimento das disposições legais e regulamentares e das orientações 

aplicáveis, bem como a qualidade dos serviços prestados, por qualquer entidade ou 

profissional, no domínio das atividades em saúde, através da realização de ações de 

auditoria, inspeção e fiscalização; 

b) Atuar no âmbito do sistema de controlo interno da administração financeira do Estado, 

no que respeita às instituições e serviços integrados no MS ou sob sua tutela, e garantir 

a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos, de acordo com os 

objetivos definidos pelo Governo, bem como a correta utilização pelas entidades 

privadas de fundos públicos de que tenham beneficiado; 

c) Realizar auditorias aos serviços, estabelecimentos e organismos integrados no MS, ou 

por este tutelados, e assegurar os respetivos serviços regulares de auditoria, 

designadamente de âmbito organizacional e financeiro, bem como os serviços regulares 

de inspeção ao nível da segurança e qualidade, em articulação com a DGS; 

d) Apoiar, quando solicitado, a DGS na prossecução das suas atribuições em matéria de 

inspeção e implementação de medidas de controlo ao cumprimento dos padrões de 

qualidade e segurança das atividades relativas à dádiva, colheita, análise, 

processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de 

componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana; 

e) Realizar ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor 

privado e social, na área das dependências e comportamentos aditivos; 
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f) Desenvolver, nos termos legais, a ação disciplinar em relação aos serviços, 

estabelecimentos e organismos integrados no MS, ou por este tutelados; 

g) Realizar ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude, 

promovendo os procedimentos adequados; 

h) Colaborar com organismos nacionais e internacionais em matérias das atribuições 

das inspeções-gerais. 

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

− os organismos da administração direta e indireta do Estado no                        

âmbito do Ministério da Saúde (14);  

− os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde, que incluem, 7 

Unidades Locais de Saúde, 45 entidades hospitalares, 3 das quais em regime de 

parceria público privada, e 65 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) não 

integrados em ULS; 

− e os restantes operadores, dos setores privado e social, da Saúde. 

Em termos financeiros, o universo de controlo da IGAS tem um “peso” significativo nas 

despesas públicas, notando-se que a estimativa da despesa total consolidada do  Ministério 

da Saúde no Orçamento do Estado para o ano em curso é de 7 952,1 milhões de euros, 

representando cerca de 13,6% da despesa prevista para a Administração Central1.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fonte: Relatório OE 2012 Ministério da Saúde – Despesa total consolidada e Conta da 
Administração Central e da Segurança Social – 2012 (ótica contabilidade pública)  
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II.2 Linhas estratégicas 

II.2.1  Estratégia da IGAS  

 

A IGAS prosseguirá a sua missão tendo por lema servir a saúde, servindo as pessoas. A 

sua atividade continuará a assentar na gestão por objetivos e na materialização dos 

resultados obtidos nas suas intervenções de controlo, avaliação, fiscalização e ação 

disciplinar, de acordo com as exigências dos princípios e regras em que assenta a 

moderna Gestão Pública. 

 

Enquadrando-se nas políticas definidas pelo Ministério da Saúde, a Inspeção-Geral 

pretende afirmar-se e ser reconhecida como um serviço de referência na verificação do 

cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no setor da saúde e na promoção da 

qualidade dos cuidados prestados pelo Sistema e pelo Serviço Nacional de Saúde, bem 

como da boa gestão dos recursos públicos afetos à saúde. 

Como linha condutora da atuação da IGAS, em termos de estratégia, aponta-se o reforço 

do seu papel como entidade de controlo setorial na área da saúde e a consequente 

promoção da melhoria do controlo operacional, por parte dos organismos do Ministério da 

Saúde ou por este tutelados, consolidando-se a IGAS como uma instituição de referência 

no âmbito do controlo. 

 

De acordo com o seu Código de Ética, em vigor desde 2010, a IGAS pautará a sua 

atuação, fundamentalmente, pelos valores da integridade, respeito, confiança, espírito de 

equipa e profissionalismo. Os referidos valores têm por objetivo definir padrões de 

comportamento que norteiem os seus trabalhadores no dia-a-dia, potenciando o 

desempenho organizacional, de forma a cumprir a missão e a alcançar, no médio e longo 

prazo, a visão assumida pelo Inspetor-Geral.  
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Em alinhamento com a estratégia definida pelo Ministério da Saúde, a atividade 

operacional da IGAS, em 2012, será assente maioritariamente com as medidas f) 

“Melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas unidades públicas de saúde” e 

k) “Melhorar a transparência da informação em saúde” enquanto orientações a considerar 

na elaboração dos Planos de Atividades e QUAR pelas instituições do Ministério da 

Saúde.  

 

Este facto implicou a necessidade de atualização e de melhoria dos instrumentos de 

planeamento e, em particular do mapa estratégico, em ordem a facilitar a comunicação 

interna, sem prejuízo do ajustamento ao plano em resultado de situações de caráter 

urgente ou de resposta rápida que possam dificultar a gestão do tempo, pela 

complexidade de solicitações não programadas, com redefinição de prioridades no 

trabalho das equipas. 

 

Todavia, a atuação da IGAS será, em todos os casos, balizada pelos grandes objetivos 

estratégicos definidos no QUAR, genericamente orientados para o reforço da eficácia do 
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controlo, a obtenção de ganhos de eficiência e a promoção da melhoria contínua da 

qualidade dos serviços prestados.  

 

II.2.2 Estratégia do Ministério da Saúde (vg. GOP 2012-2015) 

 

As principais linhas de política no campo da saúde, preconizadas nas Grandes Opções do 

Plano 2012-2015, partem do reconhecimento de que a saúde é uma área essencial do 

Estado social, mas também uma das que acarreta um maior peso nas despesas sociais do 

Estado e que o elevado montante de compromissos acumulados junto de terceiros 

condiciona significativamente a gestão atual. Neste sentido, as medidas de consolidação 

orçamental adotadas nesta área atuam sobretudo ao nível da racionalização de recursos e 

controlo de despesa (v. capítulo IV, n.º 11.1) e do objetivo de adotar importantes medidas 

na área da política de medicamento e da prescrição de medicamentos e monitorização dos 

processos (no total, estas medidas deverão permitir uma poupança de 0,6 % do PIB). 

 

A sustentabilidade financeira do Sistema e do Serviço Nacional de Saúde, impõe uma 

utilização mais racional e eficiente dos recursos disponíveis, absolutamente necessária 

para continuar a garantir o direito à proteção da saúde, o que implica, designadamente, o 

reforço dos princípios da responsabilização pelos resultados, da transparência da gestão 

dos dinheiros públicos, bem como cumprir os seguintes objetivos estratégicos: continuar a 

melhorar a qualidade e o acesso efetivos dos cidadãos aos cuidados de saúde, quer ao 

nível da organização quer ao nível da prestação; fomentar um maior protagonismo dos 

cidadãos na utilização e gestão ativa do sistema; aprofundar a cooperação no domínio da 

saúde com a CPLP e a União Europeia. 

 

No âmbito das medidas previstas para alcançar a qualidade e o acesso efetivo aos 

cuidados de saúde, destaca-se, aqui, a implementação do Plano Nacional de Saúde 2011-

2016, a reorganização da rede hospitalar, a revisão da estratégia de gestão de recursos 

humanos em saúde com análise ponderada das necessidades. 

 

No âmbito da regulação do setor, a par da regulamentação e desenvolvimento do setor da 

saúde pública, destaca-se a aplicação de normas e orientações clínicas atualizadas com 

vista a assegurar critérios de qualidade, mensuráveis e comparáveis com padrões 

conhecidos e aceites pela comunidade científica internacional e nacional, baseados em 

princípios de custo- efetividade.  
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No âmbito da acreditação dos serviços do SNS, destaca-se o objetivo de garantir 

estruturas e mecanismos de acreditação em saúde com vista à certificação e ao 

reconhecimento público do nível de qualidade atingida nos serviços prestadores de 

cuidados de saúde, de acordo com padrões predefinidos, fortalecendo a confiança dos 

cidadãos e dos profissionais nas instituições, fomentando uma cultura de melhoria da 

qualidade e de segurança. 

 

No tocante ao grande objetivo de garantir um maior protagonismo dos cidadãos na 

utilização e gestão ativa do sistema, sublinha-se a necessidade de se alcançar a redução 

dos tempos médios de espera para consultas de especialidade e cirurgias e de intensificar 

e promover a cirurgia ambulatória através de incentivos adequados que estimulem a sua 

execução. 

 

No mesmo contexto, face à necessidade de se alcançar a melhoria da informação e do 

conhecimento do sistema de saúde, encontra-se previsto nas GOP, designadamente: a 

avaliação da utilização de um cartão como meio de validação de todos os episódios de 

cuidados que são prestados aos utentes, assegurando o financiamento do respetivo 

prestador de forma mais eficiente e transparente; a desmaterialização crescente de todos 

os processos administrativos das entidades prestadoras de cuidados, promovendo a 

eficácia e a rapidez de resposta; o desenvolvimento do registo de saúde eletrónico (RSE), 

ligando diferentes tipologias de unidades prestadoras de cuidados; a disponibilização de 

informação pública mensal sobre o desempenho das instituições (hospitais, centros de 

saúde e serviços).  

 

Ainda no tocante à melhoria e transparência da informação em saúde, sublinha-se que a 

transparência na saúde se enquadra no dever que o Estado assume de informar os 

cidadãos acerca dos serviços que prestam cuidados de saúde com qualidade e segurança, 

incluindo a prestação pública de contas, bem como divulgação de informação simples, 

objetiva e descodificada. 

 

O Ministério da Saúde assumiu, ainda, o grande objetivo estratégico de manter e 

aprofundar a cooperação na área da saúde com a União Europeia a fim de criar as 

condições para a aplicação da Diretiva de Mobilidade Transfronteiriça de Doentes no 

Sistema de Saúde em Portugal. 
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Nesta conformidade, importa igualmente frisar que, no total das medidas previstas para 

alcançar os grandes objetivos estratégicos do Ministério da Saúde destacam-se quatro cuja 

implementação foi iniciada em 2011: a) Política do medicamento; b) Obrigatoriedade da 

prescrição eletrónica de medicamentos e de MCDT, bem como a respetiva monitorização 

pelo CCF; c) Racionalização de recursos e controlo da despesa; d) Medidas estruturantes, 

onde se incluía a elaboração do Plano Estratégico para o Ministério da Saúde, que se 

encontra pormenorizado nas GOP 2012-2015.  

 

 

Para a elaboração do Plano relevaram ainda a recente aprovação da nova lei orgânica da 

IGAS - Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro -, nos termos da qual a Inspeção-Geral 

reforçou as suas atribuições no domínio da fiscalização e inspeção, de caráter regular, 

com a centralização destas atribuições antes conferidas a outras entidades e alargando o 

seu âmbito de atuação no domínio da auditoria, que passou a incluir também a prestação 

de serviços regulares de auditoria a todas as instituições, serviços, estabelecimentos e 

organismos do Ministério da Saúde ou por este tutelados. 

 

Para além da aprovação da nova lei orgânica, relevaram ainda para a elaboração do 

Plano:   

 

− Os normativos relativos à celebração ou renovação de contratos de trabalho ou de 

prestação de serviços com profissionais de saúde, pelos hospitais, centros 

hospitalares e unidades locais de saúde integrados no setor empresarial do Estado 
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(vg. Despacho n.º 12083/2011, de 7 de setembro, dos Ministros das Finanças e da 

Saúde e Despacho SES n.º 10428/2011, de 18 de agosto);  

− As medidas estabelecidas para as instituições hospitalares do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), atendendo à sua capacidade instalada, física e de recursos humanos, 

otimizarem a sua capacidade disponível em meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica (MCDT) – despacho SES n.º 10430/2011, de 18 de agosto;  

− As orientações estabelecidas para a redução da despesa na saúde associada aos 

custos operacionais (vg. Despacho conjunto do SETF e SES n.º 10783-A/2011, de 

31/08/2011, o Despacho SES n.º 10429/2011, de 18 de agosto, o art.º 20º da Lei n.º 

64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o OE para 2012, bem como as Circulares 

Normativas n.º 17/2011/UOGHF e n.º 34/2011/UOGF da ACSS, IP); 

−  A entrada em vigor da Lei n.º 8/2012, de que aprova as regras aplicáveis à assumção 

de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas bem como o 

Despacho SES n.º 3402/2012, de 28 de fevereiro de 2012, que impôs a necessidade 

de autorização prévia para a realização de investimentos no ano em curso e 

seguintes; 

− As medidas sobre receituário eletrónico, para melhorar os sistema de monitorização 

da prescrição de medicamentos e meios de diagnóstico e pôr em prática uma 

avaliação sistemática de cada médico em termos de volume e valor, permitindo a 

comparação com normas de orientação de prescrição e de outros profissionais da 

área de especialização (peers) – vg. despachos SES n.º 12950/2011, de 28 de 

setembro, e n.º 15096/2011, de 8 de novembro;  

− O novo regime das taxas moderadoras devidas pela realização das prestações de 

saúde no âmbito do SNS e das categorias de utentes que delas estão isentos (vd. 

Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, a Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de 

dezembro).  

 

II.2.3 Concretização da Estratégia da IGAS em 2012 

 
A definição dos objetivos estratégicos e operacionais das organizações traduz um 

importante instrumento de trabalho do ciclo anual de gestão. As prioridades/vetores 

estratégicos que se estabelecem seguidamente articulam-se com a missão da IGAS e 

encontram-se refletidas nos OE do QUAR de 2012:  

23 

V1 – Contribuir para a melhoria do desempenho e o aumento do rigor na gestão e a 

transparência da informação em saúde, reforçando a eficácia do controlo no SNS 

(Medidas f., i) e Medida k));    
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V2 – Obter ganhos de eficiência na atividade da IGAS; 

V3 - Desenvolver competências e promover a qualidade dos serviços prestados. 

Nesta conformidade, o V1 está relacionado com a sustentabilidade financeira do SNS e a 

luta contra o desperdício, implicando que a IGAS identifique como principal prioridade o 

aprofundamento do exercício do controlo setorial, promovendo o exercício efetivo do 

controlo operacional nos organismos do setor com funções de pagamento, de modo a 

fomentar a existência e a operacionalização de mecanismos de controlo da legalidade e da 

boa gestão financeira dos dinheiros públicos e a sua correta aplicação nos fins para que 

são destinados. Em 2012, constituirá uma prioridade o exercício do controlo financeiro e a 

auditoria do desempenho dos estabelecimentos e serviços do SNS, bem como o 

desenvolvimento de ações inspetivas nas quais a racionalização de recursos, o controlo de 

despesa ou o combate ao desperdício se colocará com particular acuidade. 

 

Por outro lado, a melhoria e o reforço do controlo da despesa no SNS implica não só uma 

clara racionalização de meios e de combate ao desperdício, mas também a deteção de 

desvios injustificados de meios e de dinheiro e do combate à fraude. Para combater este 

género de práticas, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça desenvolveram um 

plano estratégico que implica a definição de um novo paradigma na articulação da IGAS e 

da Polícia Judiciária. No plano estratégico da prevenção, devem prosseguir-se fins que 

erradiquem as oportunidades de corrupção nos setores de risco, proceder ao 

levantamento e caraterização de procedimentos e identificação de vulnerabilidades que 

possam consubstanciar-se em riscos de corrupção e fraude; acompanhar e fiscalizar os 

processos negociais e fomentar a elaboração de códigos de conduta (instrumentos 

essenciais à prevenção do fenómeno).  

 

Na prevenção da prática de atos de fraude e de corrupção, a IGAS irá participar, sempre 

que solicitada, a colaborar no âmbito das averiguações preventivas que podem ser 

realizadas de acordo com a Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, diploma ao abrigo do qual a 

Policia Judiciária pode solicitar a outras entidades a realização de inquéritos, sindicâncias, 

inspeções e outras diligências, tendentes a aferir a conformidade de certos atos ou 

comportamentos.  

 

No estrito cumprimento da estratégia delineada, a IGAS procurará, ainda, fomentar a 

criação de mecanismos de controlo eficazes e diminuir ou eliminar ao máximo a burocracia 

na articulação com a Polícia Judiciária, a fim de poder contribuir para o objetivo de 

melhorar a comunicação interinstitucional com a rentabilização dos recursos existentes, 
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bem como a troca de informações sobre o desempenho das respetivas atividades, 

facilitando a atividade daquela entidade no que se refere à recolha, tratamento e análise 

de informação produzida internamente.  

Paralelamente será reforçada a monitorização e o acompanhamento dos Planos de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, bem como respetiva atualização 

pelos organismos públicos por eles abrangidos.  

 

Ainda em alinhamento com o V1, no cumprimento da sua missão e no desenvolvimento 

das atribuições que foram reforçadas na nova orgânica, a Inspeção-Geral contribuirá, em 

2012, para a melhoria da acessibilidade, segurança dos doentes e qualidade na prevenção 

da doença e na prestação de cuidados de saúde, promovendo a efetiva gestão do risco no 

Sistema de Saúde e a transparência da informação. 

 

No que respeita à acessibilidade, continuar-se-á a dar prioridade à verificação do acesso 

aos cuidados prestados pelos estabelecimentos do SNS e do setor convencionado.   

 

No que concerne à qualidade e segurança dos serviços prestados pelo sistema de saúde, 

incluindo os prestados pelos setores privado e social, a intervenção da IGAS incidirá 

sobre: 

− a qualidade da prescrição e a utilização racional do medicamento; 

− a aplicação do novo regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios 

hospitalares públicos (DL n.º 220/2008, de 12 de novembro); 

− as unidades de saúde onde se realizem interrupções voluntárias da gravidez;  

− os Centros que ministram técnicas de Procriação Medicamente Assistida - nos termos 

de protocolo celebrado com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida (previsto no  art.º  8.º, nº 2 do D. R. n.º 5/2008, de 11 de fevereiro, na 

redação dada pelo D. R. n.º 1/2010, de 26 de abril); 

− os serviços de sangue e os estabelecimentos com atividade na área dos tecidos e 

células – mediante protocolo celebrado com a DGS; 

− o licenciamento e fiscalização das unidades privadas de saúde; 

− ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do setor 

privado e social, na área das dependências e comportamentos aditivos; 

− e a análise de eventuais queixas (Whistle blowing), que poderão dar origem a 

intervenções não programáveis junto de entidades privadas, para verificação das 

condições de funcionamento em aspetos cujos requisitos específicos devam obedecer 

a licenciamento. 
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No âmbito das ações inspetivas de natureza temática e normativa, destaca-se (para além 

do follow up ou do desenvolvimento de ações realizadas em anos anteriores) a avaliação 

da execução das políticas referentes aos recursos humanos nos estabelecimentos do 

SNS, no tocante aos regimes de trabalho, horários e incentivos ou adicionais, bem como a 

avaliação dos procedimentos de controlo, cobrança e arrecadação das taxas moderadoras 

nos estabelecimentos e serviços do SNS (V1). 

Na área da ação e auditoria disciplinar, a atividade da Inspeção-Geral desenrolar-se-á num 

contexto de crise económica e financeira, com inevitáveis restrições a nível orçamental, 

que implicarão uma maior seletividade das ações a desenvolver e das situações a 

investigar, as quais se apresentam muito aleatórias, exigindo uma rigorosa e eficiente 

afetação de recursos humanos e materiais.  

 

Neste contexto, manter-se-á o esforço que tem sido realizado nos últimos anos, no sentido 

do exercício da ação disciplinar pelos próprios dirigentes dos estabelecimentos e serviços 

e reforçar-se-á a realização de ações de sensibilização para o exercício do poder 

disciplinar que contribuam para uma cada vez maior autonomia e autossuficiência dos 

estabelecimentos e serviços neste âmbito (V2). Na atividade investigatória serão 

privilegiadas as situações de maior gravidade ou melindre, designadamente, quando forem 

visados elementos do grupo de pessoal dirigente e quando houver indícios de fraude e 

corrupção. E, estando previsto na estratégia delineada para o Ministério da Saúde “o 

Combate à Fraude e Corrupção na Saúde”, procurar-se-á otimizar a gestão dos recursos 

humanos realizando adicionalmente “ações de prevenção e deteção de situações de 

corrupção e de fraude” (ao abrigo da al. e) do n.º 2 do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 33/2012, 

de 13 de fevereiro), dando-se prioridade a esta matéria, de modo transversal, de modo a 

abranger quer as ações de natureza preventiva quer as de natureza disciplinar (V1 e V2).  

 

Concretizando, no âmbito das ações de natureza preventiva, será dada particular atenção 

à verificação dos procedimentos de controlo interno e da tomada de medidas de 

prevenção de riscos de corrupção nos organismos a auditar (e, em particular, as 

decorrentes da atividade do Conselho de Prevenção da Corrupção), com o objetivo de 

reduzir ocasiões e circunstâncias propiciadoras da corrupção. 

 

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

Corrupção na Saúde, poderão decorrer daqui diversas ações não previstas. 
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No que concerne à organização interna, dar-se-à continuidade aos procedimentos com 

vista ao recrutamento de inspetores previstos no mapa de pessoal e indispensáveis para a 

concretização das ações previstas neste Plano de Atividades. 

Por forma a potenciar os resultados a alcançar com a sua atuação, a IGAS continuará a 

desenvolver esforços, quer em termos de modernização dos meios de apoio às suas 

atividades operacionais (elaboração e atualização de manuais de procedimentos e sistema 

informático), quer em termos de formação adequada dos seus recursos humanos.  

 

Com o objetivo de incrementar a qualidade dos resultados dos produtos da IGAS 

prosseguir-se-à: a  padronização dos procedimentos técnicos, designadamente, através da 

elaboração e atualização de manuais e guiões, e do aumento do nível de utilização dos 

sistemas de informação; a melhoria contínua do sistema de informação para a gestão dos 

processos (GRP), de modo a disponibilizar a informação pertinente para a gestão e a 

melhorar o planeamento e controlo da atividade.  

 

No que se refere à melhoria da Qualidade dos serviços prestados, a IGAS continuará a 

aperfeiçoar as competências dos seus trabalhadores; aperfeiçoar os seus instrumentos de 

trabalho, adequando-os às normas e padrões internacionais, e, em particular, às normas 

internacionais de auditoria; reforçar a motivação dos trabalhadores, através da melhoria da 

comunicação interna e da sua participação na melhoria contínua do desempenho da IGAS 

(V3). 

 

Ainda no âmbito da Qualidade, destaca-se o objetivo de informatizar os resultados das 

ações inspetivas realizadas em anos anteriores, em que a recolha de dados tenha sido 

executada através de via eletrónica, de forma a criar um repositório digital do 

conhecimento organizacional (V3). 

 

Finalmente, a Inspeção-Geral continuará, de igual modo, a aprofundar a proximidade aos 

cidadãos, designadamente através do Serviço Informativo, com atendimento telefónico ou 

presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de saúde e da 

monitorização do Sistema SIM-Cidadão, uma estrutura à qual foi atribuída a 

responsabilidade pelo acompanhamento e monitorização, a nível regional e nacional, das 

exposições apresentadas pelos utentes do SNS (V3). 
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OOp1: Controlar 1,55% 
da dotação orçamental 
do MS (OE1) 

Criar valor para o  cliente, 
melhorando a  informação 
e a disseminação de boas 
práticas 

OOp2: Inspecionar em 30% do 
total dos ACES os mecanismos 
de controlo da utilização 
racional dos  
medicamentos(OE1) 

OOp4: Inspecionar os 
estabelecimentos oficiais 
que realizam IVG, no 
Continente (OE1) 

OOp3: Fiscalizar o  
funcionamento das Comissões 
de Controlo de Infeção das 
unidades publicas e privadas 
(OE1) 

OOp8: Capacitar as 
instituições do SNS para o 
exercício da acção 
disciplinar  (OE2) 

OOp5: Otimizar os recursos 
afetos  à área disciplinar 
mediante a  realização adicional  
de ações destinadas à prevenção 
da corrupção e da fraude (OE2)

OOp9: Promover a 
qualificação  e 
capacitação dos 
recursos humanos 
(OE3) 

Fomentar o espírito 
de grupo e partilha 
entre os 
colaboradores 

OOp7: Padronizar e 
normalizar as 
metodologias na 
realização das ações 
inspetivas (OE3) 

Melhorar os 
resultados dos 
produtos de 
controlo Priorizar  o  controlo 

em  áreas  de  risco, 
relevância  ou 
materialidade

OOp6: Criar um repositório 
digital do conhecimento 
organizacional (OE2) 
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III. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 

III.1 Áreas de Competências 

 

III.1.1  Auditorias 

 
A presente área tem por objetivo a realização de auditorias aos serviços, estabelecimentos 

e organismos integrados no MS, ou por este tutelados, e assegurar serviços regulares de 

auditoria, designadamente de âmbito organizacional e financeiro. 

A sua atuação insere-se no âmbito do sistema de controlo interno da administração 

financeira do Estado, no que respeita às instituições e serviços integrados no MS ou sob 

sua tutela, e garantir a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos, bem 

como a correta utilização pelas entidades privadas de fundos públicos de que tenham 

beneficiado. No contexto do SCI, releva-se a participação no primeiro programa anual de 

heteroavaliações, nos termos do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços 

da Administração Pública (SIADAP1), conforme previsto no art.º 22º da Lei n.º 66-B/2077, 

de 28 de dezembro.  

 

A área de auditoria tem por objetivo avaliar a atividade das instituições e serviços, através 

do controlo financeiro e orçamental, da avaliação do desempenho organizacional e do 

acompanhamento da execução de projetos ou ações. Abrange 8 projetos, com caráter 

plurianual, prevendo-se a realização de 16 ações no ano em curso.   

a) Controlo financeiro setorial:  

a.1) Controlo financeiro setorial exercido nos organismos e serviços do Ministério da 

Saúde ou por este tutelados - acompanhamento da atividade dos órgãos de auditoria 

interna e dos órgãos de fiscalização;  

a.2) Auditoria de acompanhamento ao cumprimento do ponto 1.2. da   Recomendação 

n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção – avaliação dos Planos de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas dos organismos e serviços do Ministério da 

Saúde ou por este tutelados;    
 

b) Auditorias ao abrigo do n.º 2 do art.º 62.º da Lei do Enquadramento Orçamental, 

também incluídas no plano para 2012 do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado, abrangendo um serviço central do Ministério da 

Saúde e três instituições hospitalares:  
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b.1) Serviço Central/Regional do Ministério da Saúde;  

b.2) Estabelecimento hospitalar da Região do Alentejo; 

b.3) Estabelecimento hospitalar da Região Norte; 

b.4) Unidade Local de Saúde da Região Centro.  

c) Auditoria ao desempenho organizacional a um Centro Hospitalar da Região de Lisboa 

e Vale do Tejo (ao abrigo do n.º 1 do art. 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental);  

d) Avaliação dos procedimentos de faturação, liquidação e cobrança de receita própria, 

situações incobráveis, processos de faturação em contencioso e contratação de 

serviços jurídicos para cobrança de dívidas – 2 instituições hospitalares; 

e) Auditoria à utilização da capacidade instalada em meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica de 2 centros hospitalares do SNS;   

f) Auditoria à execução de protocolos celebrados entre instituições hospitalares do SNS 

e a Clínica dos Arcos para a realização de IVG;  

g) Heteroavaliação, nos termos do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 

Serviços da Administração Pública (SIADAP1), de um Serviço Regional de Saúde 

(também incluída no plano anual de heteroavaliações para 2012 do Sistema de 

Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, previsto no art. 20º da Lei n.º 

66-B/2007 de 28 de dezembro);  

h) Verificação do cumprimento das recomendações emitidas no âmbito de auditorias 

anteriores em 2 Hospitais da Região do Algarve e num Hospital da Região Centro. 

 

III.1.2 Inspeções  

A realização de inspeções temáticas, normativas e à qualidade ocupa uma posição central 

na atividade da IGAS. No presente plano de atividades, as inspeções temáticas e 

normativas, decorrentes das linhas estratégicas já mencionadas, incidem sobre: 

a) O acesso aos cuidados de saúde (em cumprimento da al. f) do art.º 4º da Lei 41/2007, 

de 24 de agosto); 

b) Controlo da prescrição médica e a utilização racional do medicamento nos ACES, em 

articulação com o CCF; 

c) O cumprimento do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto no novo 

quadro legal das carreiras médicas (II fase direcionada aos cuidados de saúde 

primários); 
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d) Avaliação da regularidade dos pagamentos das remunerações e valorizações 

remuneratórias sinalizadas pela IGAS;  

e) O cumprimento dos normativos relativos à contratação de pessoal da carreira médica 

em regime de prestação de serviços pelos estabelecimentos e serviços do SNS (cfr. 

despacho SES n.º 10428/2011, de 18 de agosto); 

f) Os mecanismos de controlo implementados nos estabelecimentos para combater o 

desperdício e prevenir a apropriação indevida de bens de consumo de hospitalar 

(follow-up – despacho do Ministro da Saúde de 24/01/2012);  

g) Avaliação das implicações financeiras e ao nível do acesso relacionadas com a 

realização de cirurgias refrativas no SNS;   

h) Avaliação da execução das políticas referentes aos recursos humanos no SNS, no 

tocante à organização do trabalho, cumprimento de horários e realização de trabalho 

extraordinário, suplementar ou adicional;  

i) Avaliação dos procedimentos de controlo, cobrança e arrecadação das taxas 

moderadoras nos estabelecimentos e serviços do SNS. 

No âmbito das inspeções a realizar, ao nível da segurança e qualidade dos atos e serviços 

prestados, previram-se:  

 

a) Inspeções a estabelecimentos de saúde oficiais (públicos) no domínio da interrupção 

voluntária da gravidez - Lei n.º 16/2007, de 17 de abril e Portaria n.º 741-A/2007, de 

21 de junho;   

b) Inspeções a estabelecimentos que tenham atividade na área dos tecidos e células, em 

articulação com a Direção-Geral da Saúde;  

c) Inspeções a Serviços de Sangue, em articulação com a Direção-Geral da Saúde;  

d) Inspeções aos Centros que ministram técnicas de PMA (Procriação Medicamente 

Assistida) – protocolo celebrado com o Centro Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida nos termos do Decreto Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de fevereiro; 

e) Inspeções no âmbito da implementação de Plano de Emergência nos Agrupamentos 

de Centros de Saúde (ACES);  

f)   Inspeções sobre a aplicação do novo regime jurídico da segurança contra incêndios 

em edifícios hospitalares públicos (DL n.º 220/2008, de 12 de novembro) – follow up; 
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g) Inspeções in loco ao funcionamento das Comissões de Controlo da Infeção de 

instituições hospitalares públicas selecionadas de acordo com matriz de risco (follow 

up do Processo n.º 2/2011-INS).  

 

III.1.3 Fiscalização 

 

Nesta área operacional, prevê-se a realização das seguintes ações:  

a) Ações de fiscalização, no domínio da interrupção voluntária da gravidez, aos 2 

estabelecimentos oficialmente reconhecidos para esta atividade (privados) - Lei n.º 

16/2007, de 17 de abril e Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de junho;   

b) Ações de fiscalização aos centros de avaliação médica e psicológica (CAMP); 

c) Ações de fiscalização ao funcionamento das Comissões de Controlo da Infeção de 

unidades de saúde privadas selecionadas de acordo com matriz de risco; 

d) Ações de fiscalização sobre a aplicação do novo regime jurídico da segurança contra 

incêndios em hospitais e clínicas com internamento (DL n.º 220/2008, de 12 de 

novembro).  

e)  Ações de fiscalização a unidades privadas no domínio dos comportamentos aditivos e 

dependências;  

f) Intervir, em função de eventuais queixas apresentadas, de que a IGAS tenha 

conhecimento, junto de entidades privadas, ou de outros organismos, para verificação 

das condições de funcionamento em aspetos cujos requisitos específicos devam 

obedecer a licenciamento, ou para verificação do próprio processo de licenciamento – 

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

 

III.1.4 Ação e Auditoria Disciplinares 

 

Mantendo os esforços que vêm sendo feitos, no sentido do exercício da ação disciplinar 

pelos próprios dirigentes dos estabelecimentos e serviços, a IGAS, sem prejuízo da 

instrução dos processos cuja competência lhe cabe em exclusivo (processos em que 

sejam visados ou arguidos dirigentes superiores), bem como daqueles em que, pela sua 

gravidade ou especial melindre, esteja desaconselhada a instrução pelos próprios 
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estabelecimentos e serviços, privilegiará o apoio em termos de resolução de dúvidas 

(mediante serviço informativo específico), reforçando a sua ação em termos de ações de 

formação que contribuam para uma cada vez maior autonomia e autossuficiência dos 

estabelecimentos e serviços. 

 

Assim, mais concretamente: 

a) Em termos de ação disciplinar, na atividade investigatória a desenvolver pela IGAS, 

serão privilegiadas as situações de maior gravidade ou melindre, designadamente 

quando forem visados elementos do grupo de pessoal dirigente, quando houver 

indícios de fraude ou corrupção bem como de negligência grave na assistência 

prestada;  

b) Em termos de função de orientação técnica, serão também realizadas visitas 

específicas ao maior número possível de estabelecimentos, para resolução, de forma 

mais personalizada, das dúvidas e dificuldades sentidas no exercício da ação 

disciplinar; 

c) Serão, ainda, realizadas adicionalmente ações atípicas de prevenção da fraude e 

corrupção, otimizando os recursos humanos que até à presente data têm estado 

afetos exclusivamente à área disciplinar 

d) Existindo um protocolo com a Inspeção Regional dos Assuntos Sociais (IRAS) da 

Região Autónoma da Madeira (RAM), poderão decorrer daqui diversas ações 

impossíveis de prever. 

 

III.2 Apoio Técnico e de Suporte à Atividade Operativa  

III.2.1 Sistemas de Informação e Planeamento   

Na vertente dos sistemas de informação e planeamento e da formação profissional, as 

prioridades para 2012, são: 

a) Planeamento e Controlo de Gestão 

− Instalação de nova versão do sistema de gestão da atividade inspetiva (DUI – dia 

útil inspetor) e respetiva manutenção e monitorização do sistema; 
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− Manutenção da aplicação de gestão da formação; 

− Melhoria contínua, numa perspetiva mais integradora com as atividades da IGAS, 

do sistema de informação para a gestão dos processos (GPR) - disponibilização de 

informação pertinente para a gestão da IGAS, nomeadamente para a elaboração 

automática de relatórios e indicadores. 

b) Melhoria das Tecnologias de Informação e Comunicação 

Em 2012, a IGAS prosseguirá a modernização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), prevendo-se neste domínio as principais ações: 

− após a implementação da nova infraestrutura de comunicações de dados da RIS, por 

parte do Ministério da Saúde, é possível à IGAS, equacionar a implementação de 

voz sobre IP, ou seja, promover uma eficiente utilização dos recursos existentes de 

modo a reduzir os custos de comunicações de voz; 

− implementar a Intranet da IGAS, de forma a contribuir para a promoção e agilização 

da comunicação internet. 

− prosseguir a atualização dos dossiers permanentes das entidades passíveis de 

controlo bem como das pastas temáticas; 

− continuar a desenvolver um conjunto de informações na internet, atinentes às suas 

atribuições e atividades, passíveis de divulgação bem como de formulários de 

suporte a ações inspetivas. 

c) Desenvolvimento de Competências e Qualificação dos Recursos Humanos  

 

Nesta matéria, a IGAS continuará a dar a maior atenção à qualificação dos seus 

trabalhadores e, em particular, do seu corpo inspetivo. De acordo com o presente Plano de 

Atividades, foi elaborado o plano anual de formação para 2012, onde se prevê, 

designadamente, o número de horas de formação e as competências a desenvolver. O 

referido plano de formação privilegia o disposto na Resolução de Conselho de Ministros n.º 

89/2010, em particular, as áreas alinhadas com a modernização do desempenho da 

Administração Pública, a qualidade, as tecnologias de informação assim como as 

competências necessárias para a realização de auditorias financeiras e ao desempenho 

organizacional. 
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Em particular, no que se refere às tecnologias de informação, a IGAS, dando continuidade 

às ações já realizadas, nos anos mais recentes, sobre os programas Word avançado, 

Excel e Excel avançado, dará prioridade no ano em curso à formação em Acess, de modo 

a proporcionar aos seus inspetores formação básica sobre os referidos programas. 

    

Do mesmo modo, será dada continuidade às ações de formação necessárias para a 

migração, em curso, para a aplicação Gerfip - Gestão de Recursos Financeiros em modo 

partilhado, desenhada com o objetivo de normalizar os processos e apoiar as atividades 

de gestão financeira e orçamental dos órgãos e serviços da Administração Pública num 

contexto integrado. 

Por outro lado, tendo em conta que o fomento do espírito de grupo e da partilha do 

conhecimento entre os colaboradores foi assumido no mapa estratégico como uma medida 

para a melhoria dos resultados dos “produtos” de controlo da IGAS serão promovidas 

ações de formação on job de modo a disseminar as melhores práticas e a normalizar a 

padronizar metodologias e os procedimentos a utilizar nas ações inspetivas.   

Na linha dos anos anteriores, prosseguir-se-à em 2012 a realização de conferências sobre 

temas relevantes para a atividade inspetiva na área da saúde.  

d) Melhoria dos Sistemas de Informação 

Em 2012, a IGAS prosseguirá a modernização do seu sistema de informação, prevendo-se 

como principais ações, no domínio das Tecnologias da Informação e Comunicação:  

− Disponibilização, no sítio recentemente criado na Internet, de um conjunto de 

informações, atinentes às suas atribuições e atividades desenvolvidas, passíveis de 

divulgação bem como de formulários de suporte a ações inspetivas.  

− Igualmente, prosseguir-se-à a atualização dos dossiers permanentes das entidades 

passíveis de controlo bem como das pastas temáticas.  

e) Serviço Informativo 

Em 2012, a IGAS manterá o Serviço Informativo, com atendimento telefónico ou 

presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de saúde que se 

dirijam à Inspeção-Geral para obter informações relacionadas com matérias integradas 

nas suas atribuições. 
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III.3 Atividades não enquadradas em projetos 

A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colabora com diversas entidades na 

prossecução de finalidades comuns e participa em vários projetos, visando aspetos 

específicos com conexão na área da saúde. Nesta colaboração, sobressai a atividade 

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. 

 

Em 2012, a IGAS prosseguirá o estabelecimento de canais de comunicação e troca de 

informação com as associações representativas dos doentes e dos utentes dos serviços de 

saúde, com o objetivo de melhor se aperceber dos seus problemas e aspirações, 

catividades desenvolvidas e tipo de apoios recebidos.  

 

Na sua linha de atuação de servir as pessoas e servir a saúde, a IGAS procurará 

estabelecer elos de ligação com os serviços do Ministério da Saúde que têm ligação com o 

público em geral (Call Center da saúde - linha 8082424, o serviço de apoio à dádiva do 

Instituto Português do Sangue, etc.). 

 

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

Ministério da Saúde, quer dos respetivos 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 Autoridade da Concorrência, do Alto 

Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e de outros organismos inspetivos. 

 

Em consequência de protocolos estabelecidos pela IGAS com outras entidades, 

concretamente com a Inspeção Regional da Saúde e dos Assuntos Sociais da Região 

Autónoma da Madeira, com a Inspeção Regional de Saúde dos Açores e com a Entidade 

das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal Constitucional), e estando a IGAS filiada na 

Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na Saúde, poderão decorrer daqui 

diversas ações não previstas. 
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III.4 Recursos – humanos, financeiros e materiais 

No que concerne à gestão de recursos humanos, prevê-se: 

− a continuação da migração para a aplicação Gerfip - Gestão de Recursos 

Financeiros em modo partilhado,     

− o desenvolvimento de competências e qualificação dos recursos humanos afetos à 

área administrativa, atendendo às novas regras resultantes da administração pública, 

em geral, e da saúde, em particular (v.g.: matérias relacionadas com o regime de 

recrutamento, vínculos e carreiras, SIADAP, etc); 

− o desenvolvimento de procedimentos para o preenchimento de postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal  que sejam indispensáveis para o funcionamento das 

respetivas unidades orgânicas.   

Os recursos humanos necessários para a concretização do Plano de Atividades implicam 

um mapa de pessoal para 2012 com 85 trabalhadores, conforme quadro seguinte: 

 

GRUPO DE PESSOAL NÚMERO DE EFETIVOS 
PLANEADOS 

 2011 2012 

Dirigente 5 5 

Chefes de Equipas Multidisciplinares 4 4 

Inspetores da carreira de Inspeção 
Superior 46 42 

Assessor Médico* 1 1 

Técnicos Superiores 7 2 

Técnicos de Informática 3 3 

Coordenadores técnicos 3 3 

Assistentes Técnicos 18 18 

Assistentes Operacionais 7 7 

   

TOTAL 94 85 

* requisitado à Direção-Geral da Saúde 
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A estrutura orgânica encontra-se representada no organograma em anexo. 

Em termos de recursos financeiros, a elaboração deste Plano de Atividades teve em conta o 

orçamento inicial atribuído à IGAS para 2012, no montante 3 300 601 €, que corresponde a 

um decréscimo de 12,6% face ao orçamento inicial de 2011 (3 778 748 €). 

 

Março de 2012  

                                                 

* * * 
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ANEXO 

 

Organograma 

 

 

  
*-A criação das unidades orgânicas flexíveis aguarda a publicação em portaria. 
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