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NOTA DE APRESENTAÇÃO 
 

O ano de 2013 ficou marcado por várias situações que impulsionaram mudanças organizacionais, no 
funcionamento, nos processos e na estrutura da organização e que influenciaram o desempenho 
organizacional, salientando-se, nomeadamente, o recrutamento pela CRESAP da nova direção, o aumento do 
número de efetivos afetos à área operacional, bem como as alterações introduzidas no ciclo de avaliação do 
SIADAP.  
O empenho de todos os que trabalharam para o sucesso organizacional, permitiu a este organismo alcançar a 
superação de todos os objetivos previstos no QUAR, destacando-se, a nível da auditoria, o controlo da 
regularidade de fluxos financeiros no montante de 98.101.590€.  
Salienta-se ainda, o trabalho realizado no seio do Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno 
Integrado do Ministério da Saúde (GCCI), com o objetivo de reforçar a coordenação e utilização dos recursos 
afetos à função de controlo interno no SNS e operacionalizar um modelo sistémico de controlo interno no 
Ministério da Saúde integrado e coerente. 
Para além da atividade por natureza não programável (ação disciplinar), em 2013, foram realizadas várias 
ações inspetivas que não se encontravam expressamente previstas no PA, tendo sido concluídas mais 30 
ações inspetivas do que o total previsto, salientando-se a análise do mercado de produtos dietéticos, em 
resultado da qual já foi produzida legislação, encontrando-se em preparação a alteração do sistema de 
comparticipação do SNS, em produtos dietéticos com características terapêuticas. 
Na área inspetiva, no âmbito da coordenação do Grupo de Trabalho “Combate às irregularidades praticadas 
nas áreas do Medicamento e dos MCDT”, e concretamente da cooperação com a Unidade Nacional de 
Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, no âmbito da “Fraude nas Farmácias Portuguesas-Alteração da 
Dispensa”, a IGAS participou nas intervenções efetuadas em 8 farmácias a distribuídas de Norte a Sul de 
Portugal Continental. De igual modo, deu-se continuidade à estratégia delineada na área do combate à fraude 
e ao desperdício, destacando-se, entre várias ações, as 25 ações inspetivas sobre a qualidade da prescrição 
médica e a utilização racional do medicamento.   
Na área da prevenção e deteção da fraude e das infrações conexas, foram ainda concretizadas, no último 
trimestre de 2013, 14 ações, privilegiando-se a avaliação dos riscos na área dos recursos humanos, 
cumprimento de horários, acumulação de funções e contratação de profissionais médicos (vg. em situação de 
licença sem vencimento), as quais deram origem a mais de duas dezenas de processos de apuramento de 
responsabilidade disciplinar.    
No total das fiscalizações realizadas, na área da qualidade e da segurança dos utentes/cidadãos, a par da 
intensa atividade desenvolvida, foram realizadas 25 ações na área dos comportamentos aditivos e das 
dependências, com impacto direto na qualidade da prestação dos cuidados de saúde de alguns dos 
estabelecimentos fiscalizados. Salienta-se que, em todos os casos de perigo para a saúde pública 
identificados nas diferentes ações inspetivas, em conjunto com as autoridades de saúde, a intervenção da 
IGAS foi imediata e célere, traduzindo-se, designadamente, na suspensão das atividades em causa ou no 
encerramento de unidades. 
Por fim, no âmbito da capacitação dos serviços, foram realizadas sessões pedagógicas sobre o exercício da 
ação disciplinar, que visaram 25 serviços e entidades do SNS, revelando-se um elevado nível de satisfação 
dos destinatários (98% atribuíram uma classificação igual ou superior a 4, numa escala de 1 a 5). 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ANÁLISE CONJUNTURAL 

A compreensão dos resultados apresentados no presente relatório de atividades será facilitada 
através de algumas considerações prévias à enunciação das atividades desenvolvidas pela 
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) em 2013.  

No ano em análise, ocorreram várias situações que impulsionaram e aceleraram mudanças 
organizacionais não apenas no funcionamento da IGAS, mas igualmente nos processos e na 
estrutura da organização e que influenciaram o desempenho organizacional.  

Uma das alterações significativas que marcou a atividade, no ano em análise, esteve associada ao 
aumento dos postos de trabalho no mapa de pessoal, implicando uma afetação dos meios 
necessários para assegurar o reforço do número de efetivos, por via do recurso à mobilidade 
interna e à nomeação em comissão de serviço na carreira inspetiva, processo que apenas foi 
integralmente concluído no final do ano.    

Paralelamente, iniciou-se um processo de mudança na direção, com impacto no funcionamento 
das equipas multidisciplinares, com a cessação das funções do anterior Inspetor-Geral, por motivo 
de aposentação, e o então Subinspetor-Geral foi nomeado para ocupar o cargo em regime de 
substituição, em fevereiro do mesmo ano, deixando vago o lugar que até então ocupou.  

O reforço das competências e do mapa de pessoal, a par do aumento do nível de exigência externo 
sobre o desenvolvimento estratégico e organizacional, constituíram um importante fator de 
pressão, na medida em que exigiu uma resposta célere e adequada, exercendo influência sobre os 
demais fatores.  

A título de exemplo, a aposta no desenvolvimento da unidade orgânica flexível responsável pelos 
sistemas de informação e processos, implicou o recrutamento do respetivo chefe de divisão, cuja 
designação foi concretizada no início de 2014. Trata-se de um passo importante para garantir não 
apenas a segurança e a confidencialidade da informação, mas igualmente o desenvolvimento do 
conhecimento organizacional.  

No entanto, a aposta no capital de informação, por si só, não produzirá efeitos se a organização ou 
os colaboradores não permitirem a aplicação efetiva dos recursos.   

Neste sentido,  a gestão dos recursos humanos foi (e é) uma preocupação estratégica prioritária 
para a IGAS, a par da urgência de um planeamento estratégico adequado para a clarificação dos 
vetores internos e externos da mudança, num sistema integrado que assegure a mobilização dos 
colaboradores.    

Com o recrutamento da nova direção pela CRESAP, concluído no final do primeiro semestre de 
2013, foi necessário ajustar os objetivos previstos no Plano de Atividades às respetivas cartas de 
missão (formuladas num contexto diferente) o que ditou a reformulação de um dos objetivos do 
QUAR 2013.  

As alterações introduzidas no ciclo de avaliação do SIADAP III (trabalhadores), tiveram 
repercussões a nível interno, bem como a circunstância de os chefes das equipas multidisciplinares 
terem passado a ser avaliados no âmbito do SIADAP III, o que constituiu um importante fator de 
pressão com implicações na organização. 

No entanto, conduzidos pelos valores da integridade, profissionalismo, respeito, confiança e com 
espirito de equipa, e com o esforço e empenho de todos os que trabalharam para o sucesso 
organizacional, foi possível alcançar um nível de desempenho idêntico ao de anos anteriores.   
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1.2. ORIENTAÇÕES PROSSEGUIDAS 

No desenvolvimento da atividade realizada em 2013, a IGAS orientou-se pelas normas e princípios 
que decorrem do respetivo enquadramento legal e que condicionam a sua atividade, 
nomeadamente, a Constituição da República Portuguesa, as leis orgânicas do Ministério da Saúde 
e da IGAS, as Lei do Enquadramento do Orçamento de Estado e Lei do Orçamento de Estado para 
2013, o Programa do Governo, o regime do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação da 
Administração Pública (SIADAP), o regime jurídico que institui o Sistema de Controlo Interno da 
Administração Financeira do Estado (SCI), o regime jurídico da atividade de Inspeção da 
Administração direta e indireta do Estado, o regime jurídico da Carreira Especial de Inspeção e os 
diplomas específicos da Saúde. 
Assumiram particular relevância, como linhas de orientação estratégica, as decorrentes das 
Grandes Opções do Plano para 2013 (GOP), bem como os objetivos estratégicos e específicos 
traçados nas cartas de missão e que traduzem o compromisso assumido por este organismo para o 
próximo triénio.  

A atividade foi, igualmente, alinhada com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e com as 
“Orientações para elaboração de planos de atividades e quadros de avaliação e responsabilização 
dos serviços do Ministério da Saúde”, emanadas do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde (SEAS), no quadro dos vetores estratégicos definidos pelo Ministério da Saúde.  
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS 

2.1. ATIVIDADES PROGRAMADAS  

AÇÕES PREVISTAS 

ÁREAS  ATIVIDADE PROGRAMADA PREVISTA NO PLANO DE ATIVIDAD ES 2013  

1 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

 
A avaliação da atividade das instituições e serviços, a realizar pela IGAS, através do controlo 
financeiro e orçamental, de auditorias ao desempenho organizacional e de auditorias 
específicas direcionadas a temáticas concretas, abrangia, de acordo com o previsto, 8 
projetos, prevendo-se a realização de 15 ações: 

a) Auditorias ao abrigo do n.º 2 do art.º 62.º da Lei do Enquadramento Orçamental, 
também a incluir no plano para 2013 do Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado, abrangendo duas entidades:  
a.1. Estabelecimento hospitalar da Região Norte (Setor Público Empresarial); 
a.2.Estabelecimento hospitalar da Região de Lisboa e Vale do Tejo (Setor Público 

Administrativo). 

b) Auditorias ao desempenho organizacional, abrangendo a avaliação da missão e objetivos 
da entidade, bem como a economia, eficiência e eficácia da despesa, incidentes sobre: 
b.1.Estabelecimento hospitalar da Região de Lisboa e Vale do Tejo (Setor Público 

Empresarial); 
b.2.Estabelecimentos hospitalares da Região Centro (Setor Público Administrativo). 

c) Auditorias à verificação do cumprimento das recomendações emitidas em ações 
anteriores realizadas em 3 entidades do MS ou por este tuteladas. 

d) Auditoria direcionada ao processo de sucessão das atribuições dos Centros de 
Histocompatibilidade do Norte, do Centro e do Sul. 

e) Auditorias à racionalização da capacidade instalada em meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica em, pelo menos, 3 entidades hospitalares do SNS. 

f) Auditoria ao cumprimento das normas legais disciplinadoras dos procedimentos 
necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro (em pelo menos uma entidade a sinalizar pela Direcção-Geral 
do Orçamento, ACSS/GCCI ou IGAS). 

g) Conclusão da auditoria de desempenho ao Serviço de Aprovisionamento da Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE. 

h) Conclusão da auditoria à celebração de contratos de trabalho sem prévio procedimento 
concursal de recrutamento e seleção, com acordos de cedência de interesse público. 

 g)  

 

 

No que respeita ao controlo financeiro setorial, relevam-se as seguintes atividades: 

a) Operacionalização das atividades do Grupo Coordenador de Controlo Interno do 
Ministério da Saúde. 

b) Sistematização das conclusões e recomendações com interesse geral de aplicação nos 
hospitais do SNS, formuladas nas ações de auditoria realizadas nos últimos 3 anos, para 
divulgação junto dos mesmos. 

c) Participação nas atividades de articulação das ações de controlo no âmbito do Sistema 
de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado. 

d) Acompanhamento do 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. 
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A realização de inspeções temáticas, normativas e à qualidade ocupa, igualmente, uma 
posição central na atividade da IGAS - no plano de atividades de 2013, as inspeções temáticas 
e normativas programadas incidiam 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) Avaliação dos SU com maior e menor percentagem de doentes não urgentes 
(cumprimento das recomendações da CRRNEU, fevereiro de 2012). 

c) Controlo da prescrição médica e da utilização racional do medicamento no SNS. 

d) Acompanhamento do processo de aquisição de serviços para a execução do plano 
nacional de auditorias do SIGIC. 

e) Acompanhamento do 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) Monitorização da evolução da utilização do regime de comparticipação especial de 
trabalhadores e pensionistas da indústria de lanifícios (despacho n.º 2247/2012, do SES, 
de 19 de outubro). 

g) 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 (follow-up). 

h) Acompanhamento das principais deficiências denunciadas nas reclamações registadas 
no livro amarelo (despacho do Ministro da Saúde n.º 31/2012, de 13 de novembro). 

 

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 Procriação Medicamente Assistida 
(PMA) – protocolo celebrado com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente 
Assistida (CNPMA), nos termos do Decreto Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de fevereiro. 

e) Inspeções à implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios 
pelos Agrupamentos de Centros de Saúde, selecionados de acordo com matriz de risco. 
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No âmbito da atividade de fiscalização, foi prevista a realização das seguintes ações: 

a) Fiscalizar a implementação do atual regime jurídico da segurança contra incêndios pelas 
unidades privadas de serviços de saúde, com internamento, selecionadas de acordo com 
matriz de risco (DL n.º 220/2008, de 12 de novembro). 

b) Fiscalizar as unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, na 
área das dependências e dos comportamentos aditivos. 

c) Intervir, em função de queixas/denúncias/reclamações apresentadas e através de ações 
de fiscalização não programadas, junto de entidades privadas ou de outros organismos, 
para verificação das respetivas condições de funcionamento e de prestação de serviços. 
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a) Em termos de ação disciplinar, na atividade investigatória a desenvolver pela IGAS, 

foram privilegiadas as situações de maior gravidade ou melindre, designadamente, 
quando foram visados elementos do grupo de pessoal dirigente, em caso de indícios de 
fraude ou corrupção, bem como de negligência grave na assistência prestada. 

b) Em termos de função de orientação técnica, previu-se a realização de ações de 
sensibilização na área disciplinar. 

c) Foi, ainda, prevista a realização de ações atípicas de prevenção da fraude e corrupção, 
otimizando os recursos humanos afetos exclusivamente à área disciplinar. 

d) Existindo protocolo com a Inspeção Regional de Saúde dos Açores, as ações a realizar 
eram impossíveis de prever. 
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a) Elaboração de um plano anual de formação para 2013. 

b) Ações de formação sobre os programas Word avançado, Excel e Excel avançado (ligação 
a fontes de dados), Access, PowerPoint, de modo a proporcionar aos trabalhadores da 
IGAS uma maior eficiência e conhecimento na utilização destas ferramentas. 

c) Ações de formação necessárias para uma melhor utilização da aplicação GERFIP - Gestão 
de Recursos Financeiros em modo partilhado, aos serviços administrativos da IGAS. 

d) Dotar os inspetores de conhecimentos do programa atrás referido, bem como 
aprofundar os conhecimentos relacionados com o POCP-MS e no sistema de 
normalização contabilística. 

e) Na linha dos anos anteriores, foi previsto prosseguir, em 2013, a realização de 
conferências sobre temas relevantes para a atividade inspetiva na área da saúde. 
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Nesta matéria, a IGAS continuou a dar a maior atenção à qualificação dos seus trabalhadores 
e, em particular, considerando o reforço do seu corpo inspetivo: 

a) Promover a integração do sistema de informação, ao invés da existência de múltiplas 
fontes de dados, de caráter pessoal, cuja fragmentação resulta em informação 
inconsistente, não imediata e não partilhada. 

b) Manutenção e monitorização da nova versão do sistema de gestão da atividade 
inspetiva (DUI – dia útil inspetor) V2013, incluindo melhorias e atualizações, de modo a 
adequar os outputs à EMD. 

c) Gestão e manutenção da aplicação de formação, e promoção de melhorias, entretanto 
já identificadas, quanto à sua funcionalidade e usabilidade. 

d) Foi previsto dar continuidade à reestruturação do arquivo físico da IGAS, nas áreas de 
Auditoria, Inspeção e Fiscalização e a normalização da identificação do mesmo, na 
aplicação de gestão dos processos (GPR). 

e) Lançamento das bases para uma plataforma de BI (Business Intelligence), alicerçada nos 
módulos de gestão documental e processos, de modo a produzir informação necessária 
para a decisão dos níveis estratégico, tático e operacional. 

f) Elaboração de normas no sentido de uniformizar e regular o uso dos sistemas de 
informação através de políticas de segurança, utilização e privacidade. 

g) Aplicação, ao nível dos sistemas informáticos, do estudo em curso sobre procedimentos 
e tipificação de minutas para as diferentes valências da IGAS, com especial incidência no 
setor de processos. 

h) Promover a realização de questionários com o objetivo de apurar o grau de satisfação 
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dos funcionários, obtendo assim indicadores necessários para a gestão. 

i) Articular com a DGS tendo em vista a inventariação das bases e dos sistemas de 
informação em saúde. 

Previu-se a prossecução da modernização das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), prevendo-se neste domínio as principais ações: 

j) Concretização do projeto Intranet da IGAS (com base na estrutura elaborada no ano 
anterior), de forma a contribuir para a promoção e agilização da comunicação interna. 

k) Implementação da transição dos dossiers permanentes (formato digital) para a intranet. 

l) Disponibilização, através da intranet, da aplicação informática de acesso à biblioteca da 
IGAS criada no ano anterior. 

m) Melhoria do “Repositório Digital do Conhecimento Organizacional”, com alargamento do 
âmbito a todas as equipas de inspeção, e disponibilização do seu conteúdo através da 
intranet. 

n) Criação e disponibilização, através da intranet, de uma base de dados de caracterização 
dos organismos do Ministério da Saúde. 

o) Criação de um novo layout para o site da IGAS, bem como criar as condições para que o 
alojamento do site e respetivo desenvolvimento se efetue internamente. 

p) Definição e criação de um sistema de gestão de pedidos (Help desk) transversal às 
unidades orgânicas da IGAS. 
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Foi prevista a manutenção do Serviço Informativo já existente (com atendimento telefónico 
e presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de saúde), 
pretendendo-se criar uma ligação no seu site, onde sejam disponibilizadas FAQ’s, por forma 
a facilitar o acesso à informação. 

 

COLABORAÇÕES 

A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colaborou com diversas entidades e participou em 
vários projetos, visando aspetos específicos ligados à área da saúde, com particular destaque, no 
que respeita ao ano 2013, para:  

 a participação no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado (SCI), bem como nas seções especializadas que apoiam o seu 
funcionamento;  

 a coordenação do Grupo de Combate às Irregularidades Praticadas Nas Áreas do 
medicamento e dos MCDT, que o Inspetor-Geral coordena desde 01  de setembro de 2013, 
e  que é integrado por um elemento do Gabinete do Ministro da Saúde  e representantes 
dos SPMS, EPE, do INFARMED, IP e da ACSS, IP; 

 a colaboração com a Direção-Geral da Saúde, ao nível das intervenções realizadas nas áreas 
do sangue, dos tecidos e células e enquanto membro do Conselho Consultivo  do Programa 
Nacional para a Infeção VIH/SIDA, bem como no âmbito da monitorização do Sistema Sim-
cidadão;  

 a colaboração com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), 
suportada num protocolo de colaboração;  
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 a colaboração com o Instituto Português da Qualidade, integrando o grupo de Trabalho 
para a Metrologia na Saúde (GT/MS);  

 a integração da comissão paritária de acompanhamento do Protocolo de Cooperação  
celebrado entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias Portuguesas, através de 
um inspetor da IGAS como representante deste Ministério;  

 a colaboração com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, I.P. 
(ACIDI, IP);  

 a colaboração com a Região Autónoma dos Açores (RAA), no âmbito de um Protocolo de 
cooperação institucional que implicou a realização de diligências no território nacional, a 
colaboração na nomeação de peritos médicos e, sublinhando-se,  o apoio técnico da IGAS 
na auditoria  realizada ao HSEIT,EPER; 

 o relacionamento institucional com as ordens e organizações profissionais, bem como com 
os organismos sindicais, que, para tal, contactaram a IGAS;  

 a participação do Inspetor-Geral em debate promovido pela Ordem dos Médicos sobre o 
tema "Pedofilia. A obrigação de proteger as crianças"; 

 a disponibilização ou participação da IGAS no desenvolvimento de estudos/trabalhos 
universitários, mediante solicitação;   

 a articulação com o Ministério Público, Tribunal de Contas e Provedoria de Justiça;  

 a colaboração com órgãos de policia criminal (UNCC/Polícia Judiciária Militar), com o DCIAP 
e o INFARMED, no âmbito das ações relacionadas com a prescrição, aviamento e faturação 
dos medicamentos e no âmbito da colaboração em averiguações preventivas para detetar 
eventuais situações de fraude; 

 no que concerne às relações internacionais, destaca-se,  participação, como membro, na 
European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN), e a participação na Assembleia 
Geral, realizada em Bruxelas a  07 de junho de 2013;  

 a  participação no projeto europeu SoHO V&S; Working Package (WP) 6, materializada 
numa participação regular de dois anos e que culminou na elaboração de um Guia de Apoio 
à deteção, investigação e gestão dos casos de “atividades ilegais e fraudulentas”, na 
sequência da qual a Agence Nationale de Sécurité du Medicament et des Produits de Santé 
(ANSM) convidou a IGAS para participar em novo seminário, sobre “ Atividades Ilegais e 
Fraudulentas (IFA) em Órgãos, Tecidos e Células (OTC), dirigido a Autoridades Policiais e 
Aduaneiras, realizado em Paris, entre os dias 8 a 10 de abril de 2013;  

 a colaboração com o Grupo Ecorys Research and Consulting designado, pela Comissão 
Europeia (Direção-Geral dos Assuntos Internos),  para elaborar um estudo sobre os sistemas 
de saúde dos seus Estados Membros e as melhores práticas no combate à corrupção no 
setor da saúde.  

 a colaboração com a Embaixada da Noruega, após solicitação da mesma, na receção a 25 
funcionários daquele País, que trabalham  em áreas da saúde, e realização de apresentação 
sobre a gestão e supervisão do sistema de saúde em Portugal, que contou, igualmente, com 
a participação de DGS e da ACSS,IP;  

 a colaboração com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical – UNL, no acolhimento do 
Inspetor-Geral de Saúde de Moçambique, para apresentação das atividades desenvolvidas 
pela IGAS. 
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2.2. ATIVIDADES NÃO PROGRAMADAS 

Para além da atividade por natureza não programável (ação disciplinar), em 2013, foram 
realizadas várias ações inspetivas que não se encontravam expressamente previstas no Plano de 
Atividades, tendo sido concluídas mais 28 ações inspetivas do que o total previsto, no âmbito 
das equipas multidisciplinares (vide 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.). 

Para além daquelas, foram realizadas outras ações na dependência direta do Inspetor-Geral, 
destacando-se duas auditorias, sendo que uma delas envolveu dois estabelecimentos 
hospitalares, concorrendo para a superação de um dos objetivos QUAR (OOp2) em virtude de 
estar associada à uma análise do mercado de produtos dietéticos suportada nos fatores de risco 
identificados em 4 relatórios da Unidade de Exploração de Informação do CCF/ACSS, e através 
dos quais se procurou identificar não-conformidades nos indícios constantes dos mesmos. 
Foram envolvidos o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães no Porto e o Hospital 
de Santa Maria (CHLN,EPE). 

No termo da referida ação, concluiu-se que não existiam evidências de não conformidades nas 
prescrições passadas pelos médicos que haviam sido referenciados. As suspeitas levantadas 
quanto ao volume das prescrições e quanto ao valor das mesmas não tinham fundamento dada 
a especificidade das doenças, dos tratamentos, do processo de prescrição e do elevado preço 
dos produtos. 

O elevado valor faturado por algumas farmácias estava justificado pelo elevado valor de 
consumo por utente, sendo que o preço dos produtos está empolado por elevadas margens de 
comercialização praticadas por algumas farmácia, prática permitida pelo mercado livre onde 
esses produtos circulam. A completa falta de regulação do mercado permite as diferenças de 
preços, para o mesmo produto, designadamente as apuradas no processo da UEI “Análise do 
Mercado de Produtos Dietéticos”  para o produto PKU 3, Advanta,  observando-se o caso limite 
de,  num determinado mês, o SNS ter comparticipado/pago a uma farmácia  o PKU 3 a 188,60 
euros por embalagem de 500g, e pelo mesmo produto, e na mesma data, 441,80 euros a outra 
farmácia.  

De igual modo se concluiu que o SNS está a comparticipar a 100% produtos de venda livre sem 
ter qualquer controlo sobre o preço dos mesmos, ao contrário do que se verifica nos 
medicamentos (dado que os produtos dietéticos comparticipados integram a lista da DGS logo 
que esta DG recebe a comunicação da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, sem que 
sobre os mesmos seja feita qualquer apreciação sobre eficiência terapêutica ou financeira): 
assim, foram efetuadas várias recomendações/propostas, desde o alargamento das 
competências do CGMDJM, de modo a integrar também a distribuição centralizada dos 
restantes produtos da lista, que seriam distribuídos pelos utentes nos mesmos moldes dos 
produtos hipoproteicos (ou seja, com as despesas de distribuição a cargo do utente), o que 
permitiria uma poupança entre 3 e 4M de euros anuais, ou, como alternativa, a adoção de um 
regime de preços máximos semelhante ao que vigora no mercado do medicamento (solução que 
permitiria gerar poupanças da ordem dos 1,5 M anuais), ou mesmo a comparticipação parcial 
dos produtos, com uma pequena parte a cargo do utente, (5 ou 10%) contribuindo-se deste 
modo para que os médicos prescrevam os produtos mais baratos e as farmácias de algum modo 
contenham as suas margens de comercialização. 

Em resultado desta ação foi já legislada a obrigatoriedade de identificação do utente no 
momento do levantamento dos medicamentos em farmácia  e encontra-se em preparação a 
alteração do sistema de comparticipação do SNS em produtos dietéticos com características 
terapêuticas. 

Outra das auditorias não programadas realizada em 2013, esteve relacionada com a análise do 
enquadramento jurídico para o exercício de medicina privada nos centros hospitalares onde esta 
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prática ainda subsistia, após a revogação do Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 de março, pelo Decreto-
Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto.  

Neste caso, dada a inexistência de qualquer enquadramento jurídico que sustente a manutenção 
da prática da medicina privada nos estabelecimentos hospitalares públicos foi proposto à tutela 
que interviesse junto dos conselhos de administração dos centros hospitalares de Tondela Viseu, 
E.P.E.; S. João do Porto, E.P.E. e Instituto Português de Oncologia, E.P.E. no sentido de estes 
conselhos fazerem cessar, até 31.12.2013, os protocolos que ainda mantinham em vigor. 

Em consequência todos os hospitais públicos fizeram cessar até 31.12.2013 todos os protocolos 
que permitiam o exercício de medicina privada nas suas instalações.  

Destaca-se, ainda, a intervenção originada pelo encaminhamento para esta IGAS, por parte da 
ACSS, dos contratos celebrados entre as unidades hospitalares do Algarve (Hospital de Faro 
E.P.E. e Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio E.P.E.) e duas empresas que estavam a agir 
ilegalmente ao faturarem aos seus clientes, no uso de direitos de cedência adquiridos aos 
hospitais por contrato, os serviços prestados por esses mesmos hospitais do SNS a preços 
superiores aos constantes das tabelas legalmente em vigor, de acordo com o artigo 25.º do 
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro.  

Considerando que os atos de gestão em causa, para além da manifesta ilegalidade, estão a 
causar perturbação na imagem pública do SNS, e também já na imagem do país com as queixas 
apresentadas na CE, foi o relatório remetido à tutela com conhecimento ao Secretário Regional 
dos Assuntos Sociais do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, à ACSS, à DGS, à 
APS, a todos os hospitais E.P.E. e ULS E.P.E. e à AT – Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Em consequência todos os hospitais rescindiram os contratos que tinham celebrado com as 
referidas empresas e ficaram inibidos de voltar a celebrar contratos de igual teor. 

Por fim, no seio do “Combate às irregularidades praticadas nas áreas do Medicamento e dos 
MCDT” e concretamente da cooperação com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da 
Polícia Judiciária, no âmbito da “Fraude nas Farmácias Portuguesas-Alteração da Dispensa”, 
registou-se a participação da IGAS nas intervenções efetuadas em 8 farmácias a distribuídas de 
Norte a Sul de Portugal Continental. Esta participação consubstanciou-se na afetação de dois 
Inspetores à preparação das ações, nomeadamente, na análise de risco e preparação das 
amostras a analisar no terreno, à inspeção direta às farmácias em conjunto com a UNCCPJ e 
INFARMED e à ulterior análise e registo da documentação de suporte das irregularidades 
detetadas.  
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2.3. RECURSOS UTILIZADOS 

RECURSOS HUMANOS 

O Quadro seguinte ilustra a situação da IGAS, em termos de recursos humanos, por grupo 
profissional, em 31/12/2013, o qual foi projetado para ter 95 trabalhadores e veio a ter 88, com 
a seguinte discriminação: 

QUADRO 1 – RECURSOS HUMANOS (2013) 

GRUPO PROFISSIONAL N.º 

Dirigente superior 3 

Dirigente intermédio 2 

Inspetor e técnico superior  53 

Médico 1 

Técnico de informática 3 

Assistente e coordenador técnico 21 

Assistente operacional 5 

TOTAL 88 

 

RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

Em termos financeiros, a elaboração do plano de atividades teve em conta um orçamento 
previsional para 2013 de 3.407.370 €, o qual corresponderia a um acréscimo de 15,48 % face ao 
orçamento aprovado para 2012 no valor de 2.950.610 €.  

Face ao orçamento aprovado para 2013 no montante de 3.595.600 €, verificou-se ainda um 
reforço de 5,52%, para fazer face ao aumento dos encargos patronais, perfazendo na totalidade 
um acréscimo de 21%. 

A necessidade de se constituir uma reserva de 10 % da totalidade das rubricas de despesas com 
pessoal, pelo que em 2013, implicou que o orçamento executável fosse de 3.281.501 €, 
distribuída por quatro atividades: 

 Atividade operacional; 

 Divisão de sistemas de informação e processos; 

 Divisão de apoio administrativo e planeamento; 

 Direção e outras despesas comuns. 

A despesa realizada e paga em 2013 foi no valor de 3.161.299,07 €, originando uma execução de 
cerca de 96,34 %.  

No que respeita à execução orçamental por atividade registou-se o seguinte: 
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QUADRO 2 – ATIVIDADE OPERACIONAL (2013) 

NATUREZA DA DESPESA VALOR (€) 

Pessoal 1.996.179,48 

Bens e Serviços 38.614,15 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

TOTAL 1.722.407,70 € 

 

 

 

QUADRO 3 – DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PROCESSOS (2013) 

NATUREZA DA DESPESA VALOR (€) 

Pessoal 328.288,07 

Bens e Serviços 1.820,86 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

TOTAL 138.167,10 € 

 

 

 

QUADRO 4 – DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PLANEAMENTO (2013) 

NATUREZA DA DESPESA  VALOR (€) 

Pessoal 259.625,17 

Bens e Serviços 3.054,09 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

TOTAL 319.909,33 € 
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QUADRO 5 – DIREÇÃO E OUTRAS DESPESAS COMUNS (2013) 

NATUREZA DA DESPESA  VALOR (€) 

Pessoal 341.847,93 

Bens e Serviços 171.321,46 

Outras despesas correntes 12.236,20 

Bens de Capital 8.311,66 

TOTAL 408.826,94 € 

 

Como se pode observar no quadro seguinte as despesas com pessoal tiveram um peso 
significativo, representando 92,56 % do total da despesa realizada e paga pela IGAS em 2013, 
enquanto as despesas de capital e outras despesas apresentam uma expressão financeira 
residual. 

 

QUADRO 6 – DESPESAS GLOBAIS (2013) 

NATUREZA DA DESPESA VALOR (€) 

Pessoal 2.925.940,65 

Bens e Serviços 214.810,56 

Outras despesas correntes 12.236,20 

Bens de Capital 8.311,66 

TOTAL – GERAL 3.161.299,07 € 

 

 

QUADRO 7 – DESPESAS GLOBAIS (2013) 

NATUREZA DA DESPESA EM % DO TOTAL 

Pessoal 92,56 % 

Bens e Serviços 6,80 % 

Outras despesas correntes 0,39 % 

Bens de Capital 0,26 % 

TOTAL – GERAL 100 % 
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PUBLICIDADE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 47/2010, DE 25 DE JUNHO 

Para efeitos do disposto no nº 10 da Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de 
junho, cumpre referir que, em 2013, não se registou qualquer despesa em colocação de 
publicidade nos termos definidos por esta Resolução. 

IMPLEMENTAÇÃO DO POCP 

Após o começo da migração de dados em 2011 para se poder trabalhar em POCP, deu-se o 
arranque em 2012 e em 2013 procedeu-se à continuação da contabilização orçamental, 
patrimonial e de custos. 

Deste modo a apresentação de contas, relativas a 2013, será em POCP tal como aconteceu no 
ano anterior, e por via eletrónica. 

Esta implementação, alterou substancialmente a forma de trabalhar e do controlo da despesa ao 
longo dos meses, com os recursos humanos existentes à data da implementação. 

FORMAÇÃO 

Em 2013, tal como nos anos anteriores, a IGAS prosseguiu as ações tendentes à qualificação dos 
seus recursos humanos e, em particular, do seu corpo inspetivo, tendo recorrido a ações de 
formação promovidas pelo INA, nomeadamente diploma de especialização em gestão financeira 
e contabilística nos serviços públicos. De salientar ainda as ações de formação/sensibilização ao 
abrigo do Protocolo existente entre o ISCAD – Instituto Superior de Ciências da Administração e 
a IGAS. 

De acordo com a classificação das ações de formação estabelecida legalmente, os domínios 
prioritários de maior enfoque foram informática, saúde, ciências empresariais, ciências sociais e 
do comportamento, e direito. 

 

GRÁFICO 1 – PARTICIPAÇÕES POR ÁREA TEMÁTICA (2013) 

 

Assim, apresenta-se, seguidamente, os indicadores de gestão de formação: 
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QUADRO 8 – INDICADORES DE GESTÃO DA FORMAÇÃO (2013) 

Nº DE AÇÕES Nº PARTICIPAÇÕES 

PREVISTAS REALIZADAS (%) PREVISTO REALIZADO (%) 

30 37 123,33 175 222 126,86 

 

Da análise do Quadro supra constata-se que os indicadores de formação foram positivos, 
apresentando uma realização de 123 %, em relação ao número de ações previsto. Quanto ao 
número de participações, verificou-se uma taxa de realização de 127 %. 

Os colaboradores da IGAS frequentaram um total de 2.700 horas de formação, a que 
correspondeu um custo total de 12.224,88 €. 

 

QUADRO 9 – FUNCIONÁRIOS QUE FREQUENTARAM AÇÕES DE FORMAÇÃO (2013) 

TOTAL 82 

Assistentes Operacionais 4 

Assistentes Técnicos 17 

Chefe de Divisão 2 

Coordenador Técnico 3 

Inspetor 44 

Inspetor-Geral 1 

Médico 1 

Subinspetor-Geral 2 

Técnico de Informática 2 

Técnico de Informática Adjunto 1 

Técnico Superior 5 

 

 

GRÁFICO 2 – Nº DE FUNCIONÁRIOS POR CATEGORIA (2013) 
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De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 89/2010, de 17 de novembro, a IGAS 
promoveu formação a 82 funcionários, representando cerca de 93% do seu universo (a 
31/12/2013), distribuída pelas seguintes temáticas de formação: 

 Formação inicial geral, formação inicial especifica; 

 Formação contínua em regime misto/blended learning; 

 Formação para carreiras de dirigente; 

 Na melhor utilização das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 Na promoção da excelência no serviço público; 

 Na área da saúde e do direito. 

 

QUADRO 10 – Nº DE PARTICIPAÇÕES POR DOMÍNIO (2013) 

DOMÍNIO Nº PARTICIPAÇÕES % 

Ciências empresariais 17 7,66 

Ciências sociais e do comportamento 78 35,14 

Direito 68 30,63 

Humanidades 1 0,45 

Informática 11 4,95 

Outro 12 5,41 

Saúde 35 15,77 

TOTAL 222   

 

 

GRÁFICO 3 – PARTICIPAÇÕES POR DOMÍNIO (2013) 

 

 

 

O desenvolvimento das competências dos trabalhadores centrou-se, nomeadamente, nas 
seguintes ações de formação:  
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QUADRO 11 – Nº DE PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES DE FORMAÇÕES (2013) 

37 222 

AÇÕES Nº PARTICIPAÇÕES 

1º Seminário Preservação Comum de Património Digital 1 

A Aprendizagem Organizacional e a Mudança - A Liderança 76 

A Cooperação Inter-Administrativa - Aspetos da Contratação Pública Associados à 
Partilha de Serviços 6 

A Gestão de Equipas de Atendimento ao Público 1 

A Proteção Social dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas 1 

Auditoria Interna na Saúde 2 

Automatização de processos administrativos: da utilização do OFFICE às 
ferramentas WORKFLOW 6 

Avaliação de Desempenho e Benchmarking de Sustentabilidade no Setor Público 1 

Colóquio Internacional sobre "Políticas Orçamentais em Contexto de Crise" 6 

Colóquio sobre Arbitragem: Impugnação Judicial das Decisões Arbitrais 1 

Curso de Alta Direção em Gestão de Unidades de Saúde para Gestores 1 

Curso de Boas Práticas de Colheita de Tecidos 1 

Curso NEDO Pós-graduado de Endocrinologia 1 

Direito Administrativo para não Juristas: O Código do Procedimento 
Administrativo 2 

Diversos Tipos de Responsabilidade 47 

Encontro sobre Estatísticas da Saúde 1 

Estudo "Desafios da Saúde em Portugal" 1 

Formação CCNA Exploration (Academia CISCO) - Mod. I 1 

Formação CCNA Exploration (Academia CISCO) - Mod. II 1 

Formação CCNA Exploration (Academia CISCO) - Mod. III 1 

Formação CCNA Exploration (Academia Cisco) - Mod. IV 1 

Formação FC1 Compras Públicas PRO 1 

Formação Inicial para Técnicos Superiores 2 

Formação Plataforma Acordos-Quadro PRO 1 

Gestão da Formação - Planear, Organizar e Avaliar Projetos de Formação 1 

Gestão de Tesouraria e Fundo de Maneio 1 

Gestão do Stress e Comportamento Organizacional 1 

II Conferência de Benchmarking  Clínico 4 

Jornadas de Reflexão: "Responsabilidade da Prestação de Cuidados de Saúde" 26 

Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 4 

O Código dos Contratos Públicos: A Fase de Execução dos Contratos 1 

O Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas 13 

O Exercício da Ação Disciplinar nos Estabelecimentos e Serviços do SNS 1 

Técnicas de Apoio Administrativo 3 

Técnicas de Gestão de Conflitos 1 

Workshop avançado sobre protocolo oficial 1 

XXII Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas 2 
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QUADRO 12 – N.º DE PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO POR CATEGORIA (2013) 

  SEXO   

CATEGORIA F M TOTAL 

Assistente Operacional 2 3 5 

Assistente Técnico 36 5 41 

Chefe de Divisão   6 6 

Coordenador Técnico 4 2 6 

Inspetor 64 69 133 

Inspetor-Geral   2 2 

Médico   2 2 

Subinspetor-Geral 6   6 

Técnico de Informática 1 5 6 

Técnico de Informática Adjunto 3   3 

Técnico Superior 7 5 12 

Nº TOTAL DE TRABALHADORES  123 99 222 

 

 

GRÁFICO 4 – PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO POR CATEGORIA (2013) 

 

 

BALANÇO SOCIAL 

No final de dezembro de 2013, embora a IGAS contasse com 88 funcionários, para este efeito 
foram contabilizados 86 efetivos (tendo-se expurgado 2 Inspetores que se encontravam 
ausentes há mais de seis meses). Do total de efetivos reportados a 31 de dezembro de 2013, a 
maioria são do sexo feminino (56%) e 44% pertence ao sexo masculino. 
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QUADRO 13 – EFETIVOS POR GRUPO DE PESSOAL E SEXO (2013) 

GRUPO SEXO TOTAL % 

  M F     

Dirigente 3 2 5 6% 

Médico 1 
 

1 1% 

Inspetor 24 21 45 52% 

Técnico Superior 3 3 6 7% 

Informática 1 2 3 3% 

Assistente Técnico 3 18 21 24% 

Assistente Operacional 2 3 5 6% 

TOTAL 37 49 86 100% 

 

No que se refere aos cargos dirigentes, num total de 5, englobavam 3 de direção superior e 2 de 
direção intermédia. 

Em relação às carreiras, a que registou o maior número de trabalhadores em 2013, foi a de 
Inspeção, com 45 elementos (52%), seguindo‐se a carreira dos assistentes técnicos com 21 
trabalhadores (24%), a carreira de assistente operacional com 5 (6%) trabalhadores, a carreira 
de informática com 3 trabalhadores (3%) e a carreira de técnico superior com 6 trabalhadores 
(7%). 

A carreira menos representada é a de médico, contando apenas com 1 trabalhador. 

Grande parte dos trabalhadores possui nomeação definitiva (52%), 41% possui contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 6% encontra-se em comissão de 
serviço no âmbito da Lei de Vinculação de Carreira e de Remuneração dos Trabalhadores que 
exercem em Funções Públicas (LVCR). 

Em 2013 a média de idade dos trabalhadores da IGAS foi de 50 anos. No que diz respeito ao 
grupo etário, os escalões onde se concentram mais de metade dos efetivos da IGAS são os 
escalões: 45-49 e 50-54.  

 
GRÁFICO 5 – EFETIVOS, POR ESCALÃO ETÁRIO E SEXO (2013) 

 

O maior número de trabalhadores (30 %) situa-se no escalão dos 45-49, seguido do escalão   
50-54 (21%), 14 % no escalão dos 55-59, 13 % no escalão dos 35-39, 10 % no escalão 40-44,  
8 % no escalão dos 60-64, 2 % no escalão dos 30-34 e apenas 1 % no escalão dos 25-29. 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

M 1 1 6 5 8 8 5 3

F 0 1 5 4 18 10 7 4
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Em 2013, o nível médio de antiguidade (somatório das antiguidades dividido pelo total de 
efetivos) foi de 22 anos. 

 

GRÁFICO 6 – EFETIVOS, POR ANTIGUIDADE E SEXO (2013) 

 

 

No ano transato, 67% (58) dos efetivos da IGAS tinham habilitação superior (licenciatura), 13% 
(11) possuíam o 12.º ano, 9% (8) o 11.º ano; 5% (4) o 9.º ano; 3% (3) o 4.º ano; 1% o 6.º ano e 
menos que 4 anos de escolaridade respetivamente. 

 

GRÁFICO 7 – EFETIVOS, POR NÍVEL HABILITACIONAL E SEXO (2013) 

 

Durante o ano transato registaram‐se dez (10) entradas: 

 Em cargo de Direção Superior um (1) trabalhador em comissão de serviço; 

 Na Carreira de Inspeção contabilizou-se a admissão de cinco trabalhadores por mobilidade 
interna e um regresso ao serviço; 

 Na Carreira Técnica Superior três (3) trabalhadores por mobilidade interna. 

E um total de três (3) saídas: 

 Dois (2) Inspetores motivadas por aposentação; 

 Um (1) em regime de mobilidade interna. 
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3. AVALIAÇÃO FINAL 

3.1. AUTOAVALIAÇÃO 

QUADRO 14 – QUAR 2013 
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No quadro das orientações definidas e cumprido o ciclo de gestão de 2013, dando cumprimento 
ao estabelecido na Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, elaborou-se a presente autoavaliação, 
a qual é parte integrante do relatório de atividades da IGAS, traduzindo os níveis de 
concretização e os desvios verificados, na prossecução dos objetivos fixados no QUAR de 2013. 

Como foi referido, em 2013 verificaram-se alterações na direção superior da IGAS, as quais, na 
sequência de processo de recrutamento efetuado pela CRESAP, viriam a consolidar-se no final 
do primeiro semestre, determinando a necessidade de ajustar os objetivos previstos no Plano de 
Atividades às cartas de missão dos dois dirigentes. 

Viria assim a promover-se a revisão/redefinição do conteúdo do OOp2 - Contribuir para a 
monitorização da redução do peso da despesa em medicamentos no total da despesa em saúde 
e do indicador 10 (OOp8) do QUAR. 

Com efeito a formulação do objetivo OOp2 afigurou-se redutora face às ações então em curso, 
muitas das quais não previstas em Plano de Atividades e ao estabelecido nas cartas de missão, 
por quanto, nestas últimas, tal objetivo está direcionado à prevenção e ao combate à fraude e 
ao desperdício no SNS, com uma abrangência a outras áreas para além da do medicamento, 
como sejam, entre outras, dos meios complementares de diagnóstico e da terapêutica, 
intervenções cirúrgicas/bloco operatório na vertente da capacidade instalada, controlo da 
assiduidade e da produtividade ou o controlo da despesa com pessoal e desempenho.  

A alteração proposta foi acolhida passando o objetivo a ter um conteúdo mais abrangente e a 
formulação final Contribuir para o combate à fraude e ao desperdício no SNS através da 
realização de inspeções temáticas aos ACES e/ou Hospitais. Contudo não se efetuaram 
alterações no que concerne aos indicador, meta e valor critico, que se mantiveram inalterados.  

Não obstante a reformulação deste objetivo, cujo acolhimento só foi conhecido no final do ano, 
foram prosseguidas as ações já em execução, tendo sido realizadas inspeções a 25 unidades de 
cuidados de saúde primários e a 2 hospitais no âmbito da qualidade da prescrição médica e da 
utilização racional do medicamento, sem prejuízo de outras ações versando o combate à fraude 
e ao desperdício noutras áreas que não o medicamento.  

Foi ainda acolhida a proposta de alteração do indicador 10 - N.º de sessões de esclarecimento, 
objetivo OOp8 - Capacitar os serviços para o exercício da ação disciplinar através de ações 
pedagógicas de esclarecimento ou no âmbito das auditorias disciplinares, propondo-se que o 
indicador passasse a ser  N.º de serviços abrangidos por sessões de esclarecimento. 

Com efeito, no decurso do 2.º semestre de 2013, criaram-se condições para apostar na melhoria 
da qualidade das sessões de esclarecimento, aumentando-se a abrangência e fomentando a 
partilha de experiências e de informação entre os diversos serviços. As ações de sensibilização 
foram concentradas em 3 locais distintos e capacitando 25 serviços e 75 profissionais, 
permitindo uma economia de meios expressiva, resultante da redução do número de 
deslocações e concomitante despesa, o que se apresenta relevante nesta fase de grande 
exigência orçamental.   

Da análise agregada dos resultados, pela aplicação do peso relativo de cada objetivo na 
ponderação da avaliação final, chegamos à seguinte avaliação: a IGAS alcançou uma taxa de 
realização global do QUAR de 119,84%, sendo que os objetivos fixados naquele quadro e os 
resultados que foram atingidos representam os elementos nucleares da área de missão da IGAS.  

A atividade da IGAS é, porém, bastante mais abrangente do que aquela que foi traduzida no 
QUAR, pois foram realizadas outras atividades operacionais e de suporte que concorreram 
diretamente para a prossecução dos objetivos, e das quais se dará conta seguidamente.  
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Em suma, e apesar dos constrangimentos referidos, as atividades desenvolvidas no ano de 2013 
traduzem uma evolução positiva do desempenho global da IGAS, com um DESEMPENHO de 
BOM como se demonstra no presente relatório e cuja menção se propõe. 

APRECIAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

O reconhecimento e o grau de satisfação dos Stakeholders da IGAS verifica-se pelo feedback que 
nos chega por parte dos mesmos, quer da Tutela, das Entidades do MS/SNS quer de entidades 
não pertencentes ao SNS, valorizando, significativamente, o trabalho desenvolvido, sempre 
presente como um fator motivador para uma melhoria contínua na prossecução das respetivas 
atividades.  

A valorização e o reconhecimento da instituição e dos profissionais, pelo trabalho conseguido, 
regra geral, promovem desenvolvimento e melhoria contínuos. Não devemos esquecer que a 
instituição tem no potencial humano o seu principal capital e investimento. 

 

 

No âmbito da divulgação da informação e da apreciação do nível de satisfação dos clientes, a 
IGAS realizou ações pedagógicas de esclarecimento e de acompanhamento técnico sobre o 
exercício da ação disciplinar, abrangendo um total de 25 serviços e 75 profissionais do SNS, que 
na sua globalidade revelaram um elevado nível de satisfação, sendo que, no total das respostas 
obtidas, a quase totalidade atribuiu uma classificação igual ou superior a 4, numa escala de 1 a 5 
(na globalidade os formandos ficaram muito satisfeitos com a ação, 39% atribuíram uma 
classificação de 4 neste parâmetro e 59% atribuiu 5). 

 

 AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO POR PARTE DOS COLABORADORES  

No total das 222 participações em 37 ações de formação, 43 trabalhadores frequentaram um 
número de horas de formação igual ou superior a 30h anuais de formação, o que perfaz cerca de 
50% do total de recursos previstos no mapa de pessoal (86).  
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No total das respostas obtidas (83% dos colaboradores que frequentaram ações de formação) a 
sua esmagadora maioria sublinha a utilidade prática da formação ministrada e a aplicabilidade 
dos conhecimentos adquiridos, bem como a respetiva utilidade para o desenvolvimento pessoal. 

Apresenta-se seguidamente o resultado do Inquérito de satisfação realizado na sequência das 
ações de formação frequentadas. 

 
 

GRÁFICOS 8 – RESULTADOS OBTIDOS - NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES 

 

 

GRÁFICOS 9 – RESULTADOS OBTIDOS - APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

GRÁFICOS 10 – RESULTADOS OBTIDOS - PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

Consciente da importância do sistema de controlo interno, a Inspeção-Geral adota medidas de 
controlo interno nas áreas de ambiente e controlo, estrutura organizacional, atividades e 
procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço e fiabilidade dos sistemas 
de informação (ver quadro seguinte).  

QUADRO 15 – MEDIDAS DE CONTROLO INTERNO ADOTADAS (2013) 
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1.1. A IGAS, atendendo à sua dimensão e especificidade, dispõe de especificações técnicas 
relativas ao ambiente de controlo, avaliação do risco, sistemas de informação e de 
comunicação, atividades de controlo e de monitorização. A filosofia da organização assenta 
sobretudo na consciencialização da necessidade de uma cultura de controlo, visível nas 
atitudes, nos comportamentos e nos atos de gestão, promovendo a eficácia operacional e o 
cumprimento das políticas e objetivos traçados. 

1.2. São efetuados procedimentos inerentes ao controlo da legalidade, regularidade e boa gestão 
mediante a realização de conferências e validações de procedimentos, e de modo particular, 
no que se refere a despesas e pagamentos.    

1.3. Face à dimensão da instituição, têm-se feito controlos “a posteriori”, por colaboradores com 
formação adequada. 

1.4. A IGAS dispõe de um Código de Ética e de Conduta para os seus profissionais onde estão 
claramente definidos valores éticos e de integridade que regem o serviço. 

1.5. A formação do pessoal da IGAS é um aspeto a que é devotada a maior atenção, com 
elaboração de planos anuais de formação, tendo em vista garantir as competências 
genericamente consideradas exigíveis, bem como as específicas na perspetiva das ações a 
desenvolver pela IGAS. 

1.6. Realizam-se reuniões frequentes entre os dirigentes superiores, os dirigentes intermédios, 
chefias e o corpo inspetivo. 

1.7. À semelhança do que se verificou em 2005, o Tribunal de Contas realizou uma ação de 
auditoria ao sistema de controlo interno do SNS, concluída em 2012. 
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2.1 Na sequência da entrada em vigor da nova lei orgânica, foi publicada a portaria que fixou a 
dotação máxima das unidades orgânicas flexíveis e chefias de equipa, tendo sido atualizado o 
organigrama. 

 
2.2 A avaliação dos trabalhadores da IGAS cumpre o disposto no SIADAP. 

 
2.3 Cerca de 93% dos trabalhadores da IGAS frequentou pelo menos uma ação de formação em 

2013.  
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3.1  A IGAS dispõe de normas e manuais de controlo interno adequadas à sua dimensão, cuja 

sistematização e reformulação/ revisão ocorreu em 2013. 

 
3.2 A competência para a autorização da despesa encontra-se definida e formalizada nos despachos 

de delegação de competências. 

 
3.3 A IGAS elabora plano anual de compras. 

 
3.4 Existe adequada segregação de responsabilidades funcionais, atendendo ao grau de 

complexidade da IGAS, praticando-se rotação de trabalhadores nas áreas administrativas. 

 3.5 As responsabilidades estão definidas e formalizadas.  

 
3.6 Encontram-se descritos os fluxos dos processos e foram estabelecidos padrões de qualidade 

mínima.  

 
3.7 Toda a documentação entrada e saída da IGAS é objeto de registo e classificação e os circuitos 

dos documentos estão claramente definidos. 

 3.8 A IGAS dispõe de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.  



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 |   31 | P á g i n a  

ÁRE AS   DESC RIÇ ÃO  

 
3.9 O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado em 2009, foi objeto 

de reformulação/atualização e monitorização em 2013. 
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4.1 A IGAS dispõe de aplicações informáticas para a gestão documental e gestão de processos. 

Utiliza ainda, no domínio da gestão contabilística e financeira a infraestrutura GERFIP, bem 
como a aplicação RAFE-SRH na vertente de recursos humanos. 

 
4.2 Com a migração para o sistema GERFIP, é possível a integração e consequente cruzamento de 

informação com as áreas de inventário contabilidade e tesouraria. Quanto ao sistema de Gestão 
Documental (GPR) da Quidgest, encontra-se a funcionar em plataforma autónoma.   

 4.3 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão. 

 
4.4 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso à informação e ativos, por parte de 

terceiros através do controlador de domínio e demais políticas de segurança. 

 
4.5 A informação constante dos servidores está devidamente salvaguardada, sendo realizados 

backups totais e incrementais diários, com período de retenção de 1 ano. 

 
4.6 No tocante à segurança na troca de informações e software, existe um sistema de firewall, 

sistema de antivírus e antispam, mas não um sistema de encriptação. 

 

DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS PARA UM REFORÇO POSITIVO DO DESEMPENHO    

A concretização da missão e atribuições da IGAS, pelas suas complexidade e exigência, 
determinam um esforço individual e coletivo dos seus dirigentes, do seu corpo operacional e 
bem assim de quantos contribuem diretamente para a qualidade do seu desempenho. 

A adoção de medidas de reforço positivo do desempenho torna-se, assim, crucial e determinou 
que em 2013 fossem prosseguidas as seguintes: 

 Reforço dos efetivos com contratação, através de um processo de mobilidade interna ou 
de comissão de serviço, de inspetores e técnicos superiores; 

 Monitorização da atividade realizada (DUI – dia útil inspetor)  enquanto instrumento de 
conhecimento  dos níveis de desempenho e consequentemente de apoio à promoção de 
medidas e ajustamentos necessários; 

 Promoção de ações de formação abrangendo todo o corpo operacional e a área de 
suporte organizacional, incidindo prevalentemente nos conteúdos de maior relevância 
para a atividade da IGAS e no reforço das competências individuais  que permitam 
introduzir inovações e melhoria nos serviços prestados; 

 Desenvolvimento de um Repositório Digital do Conhecimento Organizacional contendo os 
resultados das ações inspetivas e permitindo uma consistência na atuação da IGAS; 

 Generalização do uso do correio eletrónico em múltiplas plataformas: de forma a 
melhorar a acessibilidade no uso do correio eletrónico, nomeadamente através de 
smartphones e tablets, com especial incidência no trabalho realizado no exterior, foram 
adicionados e configurados os recursos de hardware e software necessários; 

 Constituição de uma base de dados de caracterização dos Organismos do Ministério da 
Saúde permitindo, através de uma permanente atualização, agilizar a  tramitação dos 
processos na IGAS;  

 Desenvolvimento da Intranet enquanto repositório de modelos de documentos em uso, 
divulgação de informação e partilha de documentos. 



32 | P á g i n a    RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 |  

COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO DE SERVIÇOS IDÊNTICOS    

Quanto à comparabilidade com outros serviços afins nacionais ou estrangeiros, assinala-se a 
dificuldade prática da sua realização em 2013, devido à especificidade da missão e das 
atribuições desta Inspeção-Geral e consequentemente do seu processo produtivo, associada a 
modelos de gestão, carreiras e estatutos remuneratórios e sistemas contabilísticos próprios do 
SNS. 

Não obstante, no seio da sua participação no Conselho Coordenador do  Sistema de Controlo 
Interno da Administração Financeira do Estado (SIC), bem como nas seções especializadas que 
apoiam o seu funcionamento, aprofundou a cooperação institucional através da realização de 
auditorias nos termos previstos no artigo 62.º da Lei de Enquadramento do Orçamento do 
Estado, adotando nesta matéria procedimentos idênticos às demais inspeções nacionais. 

Também no plano internacional marcou a sua presença através da participação ou colaboração: 

 como membro, na European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN);  

 no projeto europeu SoHO V&S; Working Package (WP) 6, materializada numa participação 
que culminou na elaboração de um Guia de Apoio à deteção, investigação e gestão dos 
casos de “atividades ilegais e fraudulentas”; 

 com o Grupo Ecorys Research and Consulting designado, pela Comissão Europeia (Direção-
Geral dos Assuntos Internos),  para elaborar um estudo sobre os sistemas de saúde dos seus 
Estados Membros e as melhores práticas no combate à corrupção no setor da saúde, com o 
preenchimento de um questionário;  

Das referidas participações e colaborações, visando a instituição de modelos comuns de boas 
práticas, resultará a possibilidade de comparação futura. 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

Conforme referido anteriormente, a atividade da IGAS é bastante mais abrangente do que 
aquela que foi traduzida no QUAR, pois foram realizadas outras atividades operacionais e de 
suporte que concorreram diretamente para a prossecução dos objetivos, e das quais se dará 
conta seguidamente.  

Ainda assim, no contexto em que ocorreu a sua definição, os objetivos fixados naquele quadro e 
os resultados que foram atingidos representam elementos nucleares da área de missão da IGAS.  

Sem prejuízo da atividade não programável (ação disciplinar), a IGAS alcançou um grau de 
concretização global do Plano de Atividades de 119%, medida através da comparação entre o 
número de ações inspetivas realizadas e as planeadas/previstas. Para além da execução da 
quase totalidade da atividade prevista (94%) realizaram-se, em contrapartida, mais 30 ações 
inspetivas do que as inicialmente planeadas, que correspondem a (16%) das ações concluídas. 
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QUADRO 16 – TAXA DE EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ATIVIDADES (2013) 

1 2 3 4 5 6 7 

ATIVIDADE PLANEADA  

VERSUS ATIVIDADE REALIZADA 

AÇÕES 

PREVISTAS 

NO PLANO 

AÇÕES NÃO 

PREVISTAS 

NO PLANO 

TOTAL 
AÇÕES 

CONCLUÍDAS 

AÇÕES 

PREVISTAS 

NÃO 

CONCLUÍDAS 

TAXA DE 

EXECUÇÃO 

(5/2) 

Auditorias Temáticas (GIG) 0 2 2 2 0 n.a. 

Auditoria/controlo financeiro (UO- EMA) 15 11 26 17 4 113% 

Inspeções Temáticas (UO -EMI) 32 5 37 34 2 106% 

Fiscalização (UO -EMF) 97 25 122 120 0 124% 

Ações de Prevenção -APFC (UO - EMD) 13 7 20 14 6 108% 

TOTAL 157 50 207 187 12 119% 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

QUADRO 17 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (2013) 

CLASSIFICAÇÃO  
ECONÓMICA 

DESPESA  
ORÇAMENTADA (€) 

DESPESA  
EXECUTADA  (€) 

TAXA DE  
EXECUÇÃO  (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 2.957.311 2.925.940,65 98,94 

Bens e Serviços 299.070 214.810,56 71,83 

Outras despesas 
correntes 

14.000 12.236,2 87,4 

Bens de Capital 11.120 8.311,66 74,75 

TOTAL GERAL 3.281.501,00 3.161.299,07 96,34 

 

QUADRO 18 – COMPARAÇÃO ORÇAMENTAL (2012/2013) 

CLASSIFICAÇÃO 
ECONÓMICA 

DESPESA 
EXECUTADA – 2012 (€) 

DESPESA  
EXECUTADA – 2013 (€) VARIAÇÃO (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 2.412.988,6 2.925.940,65 121,26 

Bens e Serviços 159.163,31 214.810,56 134,96 

Outras despesas 
correntes 

14.072,4 12.236,2 86,95 

Bens de Capital 3.086,76 8.311,66 269,27 

TOTAL GERAL 2.589.311,07 3.161.299,07 122,09 

 

 

AFETAÇÃO REAL DOS RECURSOS HUMANOS 
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QUADRO 19 – RECURSOS HUMANOS (2013) 

GRUPO PROFISSIONAL N.º % DAAP DSIP EM DIREÇÃO 

Dirigente superior 3 3,41 0 0 0 3 

Dirigente intermédio  2 2,27 1 1 0 0 

Inspetor e técnico superior  53 60,23 0 1 51 1 

Médico 1 1,14 0 0 1 0 

Técnico de informática 3 3,41 0 3 0 0 

Assistente e coordenador técnico 21 23,86 10 10 0 1 

Assistente operacional 5 5,68 3 0 0 2 

TOTAL 88 100 14 15 52 7 

 

3.2. ANÁLISE GLOBAL DE EXECUÇÃO 

Conforme se observa no quadro seguinte, a IGAS, no ano de 2013, registou, em termos 
quantitativos, um movimento processual muito significativo.  

 

QUADRO 20 – ATIVIDADE GLOBAL DA IGAS (2013) 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA / MOVIMENTO PROCESSUAL 

M
o

vi
m

e
n

to
 p

ro
ce

ss
u

al
 

 Abertos 
(2013)  

Total 
movimento 

Processos de acompanhamento em entidades privadas (APV) 222 362 

Ações de fiscalização (FIS) 54 77 

Processos de acompanhamento em entidades públicas (APU) 798 1013 

Auditorias (AUD) 22 50 

Inspeções (INS) 108 151 

Ações de prevenção da fraude e corrupção (APCF) 20 36 

Processos de natureza disciplinar (INQ E DIS) 108 342 

Processos de contraordenação (CTO) 3 15 

Processos de esclarecimento (ESC) 177 246 

Processos de apoio à gestão (PG) 89 89 

SUBTOTAL (SOMA DE CONTROLO) 2381 

Se
rv

iç
o

 

Ex
te

rn
o

 Deslocações em serviço externo 499 

Dias de serviço externo 1437,5 

Visitas a estabelecimentos 775 

N.º de serviços que beneficiaram de ações pedagógicas/sensibilização 25 

P
e

ça
s 

e
la

b
o

ra
d

as
 

Informações 667 

Pareceres 78 

Peritos nomeados pela IGAS 64 

Peritagens especializadas e pareceres da assessoria médica 137 

Acusações 25 

Relatórios 353 
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA / MOVIMENTO PROCESSUAL 

Recomendações formuladas > 1800* 

Ex
p

e
d

ie
n

te
 Documentação entrada objeto de registo 9249 

Correio eletrónico (e-mail) 8077 

Ofícios expedidos 5362 

Telecópias enviadas 473 

Atendimento / Serviço Informativo 848 

TOTAL (SOMA DE CONTROLO) 32.456,5 

*Legenda: Só inclui as recomendações efetuadas em ações inspetivas 
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3.3. AUDITORIAS E CONTROLO FINANCEIRO 

O plano de atividades para 2013 contemplou oito projetos, prevendo-se a realização de 15 
ações, das quais seis transitadas do ano anterior, concretamente: 

 Auditoria à utilização da capacidade instalada em meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica em unidades hospitalares do SNS (três ações); 

 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; 

 Controlo 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, com ampliação do seu âmbito à execução do DL n.º 244/2012, de 9 de 
novembro; 

 Auditoria de desempenho nos termos do n.º 1 do art.º 62º da LEO (serviço de 
aprovisionamento). 

No decorrer do ano, acresceram àquele número, as seguintes 11 ações: 

 Auditoria à execução do Contrato de Gestão em regime de Parceria Público-Privada do 
Hospital de Braga; 

 Auditoria direcionada ao funcionamento de Centro de Saúde de Amorim; 

 Follow-up da auditoria direcionada ao funcionamento de Centro de Saúde de Amorim; 

 Controlo operacional no sector da saúde (auditoria interna e órgãos de fiscalização) e 
cumprimento do DL 244/2012 de 9 de novembro; 

 Auditoria ao cumprimento das recomendações do CPC relativas aos Planos de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, no setor da Saúde; 

 Follow-up do processo n.º 14/2010-AUD, no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO (ACSS, IP); 

 Follow-up do processo n.º 16/2009-AUD, no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO (CHBA, 
EPE); 

 Follow-up do processo n.º 16/2011-AUD, no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO (H. Litoral 
Alentejano, EPE); 

 Auditoria direcionada para a execução de empreitadas de obras públicas pelas ARS; 

 Ação de acompanhamento da implementação das recomendações formuladas; 

 Auditoria à racionalização da capacidade instalada no SNS em matéria de MCDT nos H. Dr. 
Fernando da Fonseca; CHUC, EPE; CHSJ, EPE e CHLN, EPE. 

Perfazendo assim um total de 26 ações, foram concluídas 17, o que atesta uma taxa de execução, 
face ao previsto, superior a 113%. Das nove ações não concluídas, quatro encontravam-se 
previstas no plano, e as restantes extraplano, cfr. se resume no seguinte quadro: 
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QUADRO 21 – AUDITORIAS E CONTROLO FINANCEIRO (TOTAL DE AÇÕES) 

AÇÕES 

PREVISTAS 

NO PLANO 

NÃO 

PREVISTAS 
NO PLANO 

TOTAL CONCLUÍDAS 
TAXA DE 

EXECUÇÃO 
PREVISTAS, NÃO 

CONCLUÍDAS 
NÃO PREVISTAS, 

NÃO CONCLUÍDAS 

15 11 26 17 113,3% 4 5 

Deste modo, transita para 2014, a conclusão das seguintes oito ações1: 

AÇÕES PREVISTAS 

Follow-up do processo n.º 10/2008-AUD, no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO 

Auditoria de desempenho nos termos do n.º 1 do art.º 62º da LEO (serviço de 
aprovisionamento) 

Auditoria de desempenho nos termos do n.º 1 do art.º 62º da LEO 

Auditoria ao sistema e procedimentos de controlo interno das operações de execução do 
orçamento 

AÇÕES NÃO PREVISTAS 

Auditoria direcionada para a execução de empreitadas de obras públicas pelas ARS  

Follow-up do processo n.º 14/2010-AUD, no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO 

Follow-up do processo n.º 16/2009-AUD, no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO 

Follow-up do processo n.º 16/2011-AUD, no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO 

 

Apresenta-se seguidamente um quadro que sintetiza a execução das 26 ações programadas para 
2013: 

QUADRO 22 – EXECUÇÃO DAS 26 AÇÕES PROGRAMADAS PARA 2013 (SÍNTESE)  

OE1 ATIVIDADES INDICADOR 

META RESULTADO 

N.º  N.º 
FLUXOS FINANCEIROS 

CONTROLADOS / 

ENTIDADES AUDITADAS 

1 
Auditorias aos sistemas e procedimentos 
de controlo nas operações de execução 

do orçamento 

Fluxos financeiros € 39.000.000 € 9.409.342 

n.º entidades não sujeitas  
a ações de auditoria nos últimos 

oito anos 
2 1 

Centro Hospitalar  
Psiquiátrico de Lisboa 

2 
Auditorias de avaliação da missão e 

objetivos do organismo, bem como a 
economia, eficiência e eficácia da 

Fluxos financeiros € 24.375.000 € 22.649.999 

n.º entidades não sujeitas  
a ações de auditoria nos últimos 

2 1 
Hospital Arcebispo  

João Crisóstomo 

                                                           
1
 A auditoria ao cumprimento das recomendações do CPC relativas aos Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, no setor da Saúde, agendada extraplano em 2013, não terá execução em 2014. 
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OE1 ATIVIDADES INDICADOR 

META RESULTADO 

N.º  N.º 
FLUXOS FINANCEIROS 

CONTROLADOS / 

ENTIDADES AUDITADAS 

despesa correspondente oito anos 

n.º ent. sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos 8 anos 

1 1 
Administração Regional  
de Saúde do Algarve, IP 

3 
Ações de acompanhamento da 

implementação das recomendações 
formuladas (follow-up) 

Fluxos financeiros € 4.875.000 € 5.494 

n.º entidades sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos oito anos 

2 2 

Unidade Local de Saúde  
de Castelo Branco, EPE 

Unidade Local de Saúde  
do Litoral Alentejano, EPE 

4 
Auditoria ao cumprimento da LCPA, nos 
termos do art.º 12º da Lei n.º 8/2012 de 

21 de fevereiro 

Fluxos financeiros € 9.750.000 € 1.398.887 

n.º entidades sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos oito anos 

1 1 
Centro Hospitalar do 

Oeste 

5 
Auditoria à racionalização da capacidade 

instalada no SNS em matéria de MCDT 

Fluxos financeiros € 14.625.000 € 8.012.266 

n.º entidades não sujeitas a ações 
de auditoria nos últimos oito anos 

0 1 
Hospital  

Prof. Fernando Fonseca 

n.º entidades sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos oito anos 

3 

  
Centro Hospitalar  
de São João, EPE 

3 
Centro Hospitalar  

Universitário de Coimbra, 
EPE 

  
Centro Hospitalar  

de Lisboa Norte, EPE 

6 
Auditoria de desempenho a Serviço de 

Aprovisionamento 

Fluxos financeiros € 4.875.000 

Não realizada n.º entidades sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos oito anos 

1 

 
 
 
 
 

 

QUADRO 23 – EXECUÇÃO DE OUTRAS AÇÕES (SÍNTESE) 

PREVISTAS NO PLANO DE ATIVIDADES N.º 
FLUXOS FINANCEIROS 

CONTROLADOS / ENTIDADES 

AUDITADAS 

5 
Auditoria à celebração de contratos de trabalho sem prévio 
procedimento concursal de recrutamento e seleção, com 
acordos de cedência de interesse público 

n.º de contratos 
avaliados 

20 42 € 88.171 

6 
Auditoria ao processo de sucessão das atribuições dos Centros 
de Histocompatibilidade nas ARS 

Prazo para 
conclusão 

julho Dez. € 11.532.417 

7 

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 

Prazo para 
conclusão 

dez. abril n.a. 

 

EXTRA PLANO DE ATIVIDADES N.º 
FLUXOS FINANCEIROS 

CONTROLADOS / ENTIDADES 

AUDITADAS 

1 Auditoria à execução do Contrato de Gestão em regime de Parceria Público-Privada € 45.005.014 
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EXTRA PLANO DE ATIVIDADES N.º 
FLUXOS FINANCEIROS 

CONTROLADOS / ENTIDADES 

AUDITADAS 

1 Hospital de Braga 

2 Auditoria direcionada ao funcionamento de Centro de Saúde 1 Centro de Saúde de Amorim 

3 Follow-up da auditoria direcionada ao funcionamento de Centro de Saúde 1 Centro de Saúde de Amorim 

4 
Controlo operacional no sector da saúde (auditoria interna e órgãos de fiscalização) e 
cumprimento do DL 244/2012 de 9 de novembro 

 SNS 

5 
Auditoria ao cumprimento das recomendações do CPC relativas aos Planos de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, no setor da Saúde 

Não realizada 

6 Follow-up do proc. n.º 14/2010-AUD (ACSS), no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO Não concluída 

7 Follow-up do proc. n.º 16/2009-AUD/CHBA), no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO Não concluída 

8 Auditoria direcionada para a execução de empreitadas de obras públicas pelas cinco ARS Não concluída 

9 Follow-up do proc. n.º 16/2011-AUD (ULSLA), no âmbito do n.º 2 do art.º 62º da LEO Não realizada 

 

Especificando a atividade desenvolvida em cada ação, é oportuno referir o seguinte: 

AUDITORIAS AOS SISTEMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO NAS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO DO 

ORÇAMENTO (N.º 2 DO ART.º 62º DA LEO) 

Foi auditado o Hospital Psiquiátrico de Lisboa onde se concluiu pelo suficiente nível de controlo 
nos sistemas e procedimentos de controlo sobre as operações de execução do orçamento, 
tendo sido emitido um conjunto 62 recomendações na entidade auditada, consideradas 
essenciais ao controlo interno, e que serão objeto de acompanhamento da sua execução, em 
sede de follow-up, em próximos anos. 

AUDITORIAS DE AVALIAÇÃO DA MISSÃO E OBJETIVOS, BEM COMO A ECONOMIA, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA 

DESPESA CORRESPONDENTE (N.º 1 DO ART.º 62º DA LEO) 

Foram auditados os Hospital Arcebispo João Crisóstomo, Cantanhede e ARS do Algarve, IP de 
onde se concluiu por uma avaliação insatisfatória sobre o adequado cumprimento da missão e 
objetivos dos dois organismos auditados, particularmente num deles em que não se cumprem os 
princípios da economia, eficiência e eficácia da despesa realizada, evidenciando uma performance 
organizacional que não rentabiliza o potencial nem utiliza da forma mais racional os recursos e 
infraestruturas existentes, assim como os procedimentos de controlo interno que não garantem a 
segurança e controlo das operações. Foram formuladas 357 recomendações aos órgãos de gestão. 

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS (FOLLOW-UP) 

O grau de avaliação global de implementação das recomendações formuladas nas duas ações 
realizadas (Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE e Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, EPE) situou-se em 38%, o que atesta um reduzido nível de acolhimento e adoção de 
ações de melhoria. 
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AUDITORIA AO CUMPRIMENTO DA LCPA, NOS TERMOS DO ART.º 12º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE 

FEVEREIRO 

Em matéria de sistemas e procedimentos relacionados com a implementação da LCPA, a 
auditoria realizada ao Centro Hospitalar do Oeste avaliou como muito insuficiente o 
cumprimento das regras estabelecidas, pelo que se concluiu pelo incumprimento da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, nomeadamente pelo: 

 Cálculo do valor dos Fundos Disponíveis não respeitar o estabelecido, nem ao nível da 
receita previsional a inscrever, nem ao nível do valor dos compromissos assumidos; 

 Assunção de compromissos não devidamente relevados, por estarem esgotados os FD (p.e. 
faturas por registar), situação que não se encontra devidamente espelhada nos mapas de 
reporte, quer para o órgão de gestão, quer para as entidades de controlo; 

 Ausência de controlo dos prazos de pagamento acordados com os fornecedores, e 
existência de faturas por lançar no sistema de contabilidade, comprometendo a fiabilidade 
da informação reportada sobre dívida vencida e pagamentos em atraso; 

 Não cumprimento da regra de especialização mensal, já que se procede ao lançamento 
extemporâneo de faturas que terão expressão em exercícios findos; 

 Não cumprimento das regras de assunção, autorização e registo, de compromissos 
plurianuais. 

AUDITORIA À RACIONALIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NO SNS EM MATÉRIA DE MCDT 

A realização das quatro ações nos Hospital Fernando da Fonseca, Centro Hospitalar Universitário 
de Coimbra, EPE, Centro Hospital Lisboa Norte, EPE e Hospital de S. João, EPE, permitiu concluir, 
nomeadamente, o seguinte: 

 Existência de uma clara subutilização da capacidade física instalada em matéria de 
equipamentos imagiológicos; 

 O nível de produção de exames está mais diretamente associado a condicionamentos de 
organização, disponibilidade de recursos humanos e horários de trabalho, do que à 
inatividade ou inoperabilidade dos equipamentos; 

 Ausência de procedimentos quanto à imputação dos tempos produtivos reais, dos diversos 
profissionais, pelo que os organismos não controlam a produtividade dos profissionais 
envolvidos; 

 A dispersão espacial dos equipamentos de imagiologia, sem a adequada articulação entre 
as várias unidades, não contribui para uma gestão integrada, não permitindo igualmente 
identificar bolsas de horas disponíveis para poderem ser utilizadas por outros serviços, ou 
eventual realização de exames no âmbito de convenções com a rede de cuidados de saúde 
primários ou outras unidades hospitalares de cada região; 

 Existência de equipamentos em uso que ultrapassaram ou estão perto do seu final de vida 
útil; 

 Os sistemas de informação não permitem obter, com fiabilidade, a informação referente a 
diversos aspetos relacionados com a realização de MCDT; 

 Passados mais de dois anos sobre a publicação do Despacho n.º 10430/2011, os organismos 
demonstraram desconhecer, com rigor, a sua capacidade instalada; 
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 Apesar de se terem estabelecido mecanismos de monitorização da prescrição de MCDT, 
estão por definir processos regulares de acompanhamento e discussão interpares dessa 
informação, incluindo o estabelecimento de metas e medidas de correção. 

AUDITORIA À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO CONCURSAL DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, COM ACORDOS DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO SNS 

A ação compreendeu a avaliação de 42 contratos, entre 1.184 acordos de cedência de interesse 
público celebrados no período 2009/2013, através dos quais se concluiu, em síntese: 

 Violação quer do previsto no n.º 4 do art.º 14º do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de 
dezembro, quanto à exigência de abertura de procedimento de recrutamento e seleção, 
quer os princípios constitucionais previstos no n.º 2 do art.º 47º da CRP, quanto ao direito 
que todos os cidadãos têm de acesso à função pública, em condições de igualdade e 
liberdade, em regra por via de concurso; 

 Os contratos de trabalho celebrados, para além de incluírem cláusulas que não 
corresponderam à realidade, desrespeitaram as disposições legais e os princípios 
constitucionais, encontram-se feridos de nulidade; 

 Foram celebrados contratos individuais de trabalho, tendo em vista, apenas, a celebração 
imediata de acordos de cedência de interesse público, o que demonstra não o terem feito 
para colmatar necessidades próprias de recursos humanos, mas tão só das entidades 
cessionárias; 

 Foram estabelecidos, nos acordos de cedência, valores remuneratórios, para os 
trabalhadores cedidos, diferentes dos que estavam previstos no clausulado do contrato de 
trabalho; 

 As entidades procederam ao pagamento de remunerações aos trabalhadores, em regime 
de cedência de interesse público, referentes a meses em que o acordo de cedência não 
podia ter produzido efeitos, em termos de autorização de despesa, visto ainda não terem 
obtido o respetivo despacho ministerial de concordância. 

AUDITORIA AO PROCESSO DE SUCESSÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CENTROS DE HISTOCOMPATIBILIDADE NAS 

ARS 

A ação permitiu identificar diversas irregularidades e insuficiências no âmbito da contratação 
pública de bens e serviços, da subdelegação de competências, e no provimento dos cargos dos 
respetivos dirigentes. 

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 (SNS). 

A ação permitiu concluir, nomeadamente, que: 

 Cerca de 77% das entidades, do universo analisado, já tinham elaborado o seu plano de 
prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PGRCIC); 

 O não cumprimento das recomendações, no que diz respeito à elaboração do plano, 
concentra-se nas Entidades Públicas Empresariais; 

 A análise dos planos permitiu identificar grandes disparidades no grau de exigência na sua 
elaboração, bem como o desfasamento temporal dos mesmos; 



42 | P á g i n a    RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 |  

 As áreas da contratação pública, pessoal/recursos humanos e gestão financeira, 
transversais às instituições, são consideradas de maior risco, e como tal, identificadas em 
mais de 90% dos planos analisados; 

 O âmbito do PGRCIC tem vindo a ser alargado, começando a ser identificados riscos nas 
áreas operacionais das entidades, designadamente nas atividades relacionadas com o 
transporte de doentes, com a realização de MCDT no exterior e com a prescrição de 
medicamentos; 

 Em 13% dos planos não é efetuada qualquer referência relativamente à monitorização da 
implementação do plano, e apenas 9% dos planos tinham previsto mecanismos de revisão. 

AUDITORIA À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO EM REGIME DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DO 

HOSPITAL DE BRAGA 

A auditoria teve por objetivo verificar o grau de execução e cumprimento por parte das 
entidades gestoras do previsto no Contrato de Gestão (CG), bem como o grau e qualidade do 
acompanhamento da entidade pública contratante quanto à execução do CG pelas entidades 
gestoras, tendo-se verificado, pese as vicissitudes que ocorreram na fase inicial do processo, o 
suficiente cumprimento das obrigações impostas pelo CG quer à entidade pública contratante 
(EPC), quer às entidades gestoras, bem como a monitorização do seu desempenho. Foram 
formuladas um total de 57 recomendações à EPC e 21 às entidades gestoras. 

AUDITORIA DIRECIONADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE AMORIM  

A ação permitiu concluir, nomeadamente, que: 

 Não se detetaram desconformidades ou irregularidades nos procedimentos de 
contratualização que levaram à constituição e funcionamento da USF; 

 Insuficiências nos sistemas de controlo e deteção de cidadãos portugueses que são 
emigrantes e que descontam para os sistemas de segurança social ou seguros de saúde 
estrangeiros, e que, por essa via, teriam entidades financeiramente responsáveis pelos 
encargos com os cuidados de saúde que lhe são dispensados, sem que os mesmos fossem 
faturados ao SNS; 

 Insuficiências nos registos clínicos de alguns médicos; 

 Insuficiências na gestão e utilização dos aparelhos de monitorização da hipocoagulação 
oral. 

FOLLOW-UP DA AUDITORIA DIRECIONADA AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE DE AMORIM 

A percentagem de implementação das recomendações foi satisfatória, embora incompleta, por 
ser necessário fazer aplicar os parâmetros da contratualização interna na vertente dos registos, 
com eventual repercussão, mesmo que desfavorável, na avaliação do desempenho da USF. Por 
outro lado, continuavam a existir aparelhos de monitorização da hipocoagulação oral sem 
utilização. 

CONTROLO OPERACIONAL NO SECTOR DA SAÚDE (AUDITORIA INTERNA E ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO) E 

CUMPRIMENTO DO DL 244/2012, DE 9 DE NOVEMBRO 

A ação permitiu concluir que: 

 58% das entidades englobadas na Administração Direta e Indireta do Estado têm prevista a 
existência de órgão de fiscalização (FU), estando designado nesses casos; 
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 Dos seis hospitais pertencentes ao SPA, apenas um tem prevista a existência de FU, não 
estando este nomeado; 

 Todas as entidades EPE têm prevista a existência de FU, estando este nomeado em todos os 
casos, registando-se uma concentração (40%) em apenas sete SROC; 

 Não ficou evidenciada a realização de outras atividades que se enquadrem no leque de 
competências do FU, para além da certificação legal de contas e o relatório e parecer, 
nomeadamente as previstas no art.º 16º dos estatutos dos EPE, em anexo II ao Decreto-Lei 
n.º 233/2005, de 29 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de 
novembro; 

 Foram identificados outros pagamentos ao FU resultantes da prestação de serviços 
adicionais, que colidem com os deveres de independência e com o regime de 
incompatibilidades definido no Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro; 

 Apenas cinco das 19 entidades englobadas na Administração Direta e Indireta do Estado 
identificaram a existência de uma estrutura orgânica com o objetivo de verificação do 
sistema de controlo interno (compatível com as atribuições e funções de auditoria interna); 

 Quanto à adaptação do regulamento interno, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 
244/2012 de 9 de novembro, 20 entidades ainda o não tinham feito, desrespeitando o 
prazo definido no referido diploma; 

 No final do segundo quadrimestre de 2013, ainda não existia auditor interno em funções 
em 18% das entidades EPE; 

 Foram identificadas situações de incompatibilidades e irregularidades no processo de 
recrutamento e exercício das funções de auditor interno, de acordo com o definido no 
Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de novembro; 

 Foram identificadas situações em que o valor da remuneração auferida pelo auditor interno 
excedia o limite máximo estabelecido no referido diploma. 

Foi ainda desenvolvida a seguinte atividade, pela Equipa Multidisciplinar de Auditoria, não 
espelhada nos quadros supra: 

PROCESSOS DE APURAMENTO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS A COMUNICAR AO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Na sequência de auditorias realizadas em anos anteriores, foram desenvolvidas ações de 
apuramento de eventual responsabilidade financeira reintegratória e/ou sancionatória, 
decorrentes dos processos de auditoria realizados ao Centro Hospitalar de Lisboa Oeste, EPE, 
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE e Hospital de Magalhães Lemos, EPE. Nos termos 
dos artigos 59.º e 65.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, com as sucessivas alterações, foram 
comunicados os seguintes factos ao Tribunal de Contas: 

QUADRO 24 – FACTOS COMUNICADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS 

ENTIDADE TIPO 
N.º 

FACTOS 
NATUREZA DOS FACTOS MONTANTE 

CHLO, EPE 
 

SA
N

C
IO

N
A

TÓ
R

IA
 9 Contratos sem submissão a fiscalização prévia € 8.697.089,47 

5 
Eventual fracionamento de despesa nos 
procedimentos de contratualização 

€ 930.350,72 

3 
Identificados procedimentos de aquisição de bens e 
serviços que não respeitam a natureza e o tipo de 
procedimento legalmente estabelecido 

€ 3.001.520,00 
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ENTIDADE TIPO 
N.º 

FACTOS 
NATUREZA DOS FACTOS MONTANTE 

2 Não adoção de adequados procedimentos concursais  € 2.106.500,00 

R
EI

N
TE

G
R

A
TÓ

R
IA

 

1 
Deliberação do CA (valores hora) - Inexistência de 
fundamento legal que sustente os valores abonados 

€ 371.733,92 

1 

Deliberação do CA (Pagamento de Ajudas de custo a 
pessoal em regime de Prevenção) - Inexistência de 
fundamento legal que sustente os valores abonados 

€ 783,05 

1 
Protocolo (trabalhadores em regime de funções 
públicas) - Inexistência de fundamento legal que 
sustente os valores abonados 

€ 116.955,00 

 

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

INTEGRADO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (GCCI) 

Constituído através do Despacho n.º 6447/2012, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 94, de 15 de maio de 2012, o GCCI tem como objetivo o reforço de 
coordenação e utilização dos recursos afetos à função de controlo interno no que concerne às 
instituições do Ministério da Saúde ou por este tuteladas. Sem prejuízo da consulta dos 
Relatórios de Atividades do Grupo relativos a ambos os semestres de 2013, é de destacar as 
seguintes atividades: 

1. Realização de cinco reuniões do Grupo de Apoio Técnico do GCCI e de uma reunião plenária; 

2. Elaboração e divulgação das seguintes orientações e instruções: 

 Instrução n.º 1/2013 (Reporte das ações de controlo interno); 

 Instrução n.º 2/2013 (Requisitos exigidos para o recrutamento do Auditor Interno); 

 Instrução n.º 3/2013 (Comunicação de factos que indiciem eventual responsabilidade 
criminal ou financeira); 

 Instrução n.º 4/2013 (Modelo de articulação com os Auditores Internos dos Hospitais e 
ULS); 

 Instrução n.º 5/2013 (Articulação da ACSS com o GCCI, no âmbito dos reportes sobre o 
cumprimento da LCPA); 

 Instrução n.º 6/2013 (Articulação com a ACSS na alimentação das matrizes de risco criadas 
pelo GCCI); 

 Instrução n.º 7/2013 (Esforço de controlo no Ministério da Saúde – reporte e 
quantificação); 

 Recomendação n.º 1/2013 (Recrutamento de Auditores Internos pelos HEPE/ULSEPE sem 
Auditor Interno); 

 Recomendação n.º 2/2013 (Constituição de Estruturas de Auditoria Interna nas 
Administrações Regionais de Saúde); 

 Recomendação n.º 3/2013 (Metodologias a adotar no âmbito das ações de controlo ao 
cumprimento da LCPA); 

 G.I.G. of. N.º 82 2013.08.02 (Articulação da ACSS com o GCCI, no âmbito dos reportes 
sobre o cumprimento da LCPA e alimentação das matrizes de risco criadas (cumprimento 
das Instruções n.º 5/2013 e 6/2013); 
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 Ofício-Circular n.º 1/GCCI/2013 (Comunicação de factos que indiciem eventual 
responsabilidade criminal ou financeira); 

 Ofício-Circular n.º 2/GCCI/2013 (Articulação do GCCI com o Auditor Interno – realização 
de ação de controlo ao cumprimento da LCPA); 

 Ofício-Circular n.º 3/GCCI/2013 (Reporte das ações de controlo interno – esforço de 
controlo do Ministério da Saúde); 

 Ofício-Circular n.º 4/GCCI/2013 (Articulação do GCCI com o Auditor Interno – realização 
de ação de controlo ao cumprimento da LCPA). 

3. No âmbito da Instrução n.º 4, Recomendação n.º 3 e Ofícios Circulares n.º 2 e n.º 4, foram 
realizadas quatro ações de formação sobre metodologias a aplicar na avaliação do 
cumprimento da LCPA, nas instalações da ARS Norte, IP, ARS Centro, IP, ARS LVT, IP e ARS 
Alentejo, IP (incluiu ARS Algarve, IP), as quais abrangeram todas as entidades hospitalares do 
SNS, representadas pelos respetivos auditores internos e/ou membros dos órgãos de gestão. 
Em resultado dessas ações, deverão os auditores internos realizar controlos destinados a 
aferir o cumprimento da LCPA na sua instituição. 

4. Em sequência desta iniciativa, foi ainda elaborado o Relatório IGAS n.º 231/2013, o qual foi 
presente ao Senhor Ministro da Saúde; 

5. A IGAS procedeu ainda à sistematização das conclusões e recomendações com interesse geral 
de aplicação aos hospitais do SNS, formuladas nas suas ações de auditoria realizadas nos 
últimos anos, e na sequência de despacho ministerial, efetuou a sua divulgação por todas as 
entidades do SNS. 

COLABORAÇÃO COM A INSPEÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DOS AÇORES  

Prestação de apoio técnico na realização da auditoria ao trabalho extraordinário e prevenções 
no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, EPER, em Angra do Heroísmo, no âmbito do 
protocolo de colaboração entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Regional de Saúde dos 
Açores, e que decorreu entre os dias 6 e 10 de maio, tendo sido realizadas reuniões com 
diversos diretores de serviços clínicos daquela entidade, bem como com o respetivo Conselho de 
Administração. 

CONCEÇÃO, DESENVOLVIMENTO OU REVISÃO DE METODOLOGIAS, GUIÕES OU NORMAS PROCEDIMENTAIS 

1. Elaboração do guião das ações supra identificadas, destinadas a avaliar a racionalização da 
capacidade instalada no SNS em matéria de MCDT; 

2. Adaptação de metodologias de auditoria ao cumprimento da LCPA, para divulgação pelos 
auditores internos das entidades do SNS, no âmbito da atividade do GCCI. 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE 

CONTROLO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 

Participação nas reuniões destinadas a aprovar o Plano de Atividades do CCSCIAFE para 2013 e o 
Relatório de Atividades de 2012, bem como a sua própria elaboração com informação relativa à 
atividade da IGAS. 
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3.4. INSPEÇÕES TEMÁTICAS E CONTROLO INSPETIVO  

Em 2013, de harmonia com as atribuições legais da IGAS, circunscritas para a Equipa 
Multidisciplinar de Inspeção, na última versão vertida no Despacho 772/2013, retificado pelo 
Despacho n.º 5012/2013, incumbia-lhe inspecionar o funcionamento, as atividades e as 
prestações de saúde desenvolvidas por entidades do setor público, bem como por entidades 
privadas integradas ou não no SNS, mediante designadamente a realização das inspeções 
temáticas e normativas previstas no capítulo III, pontos 1. e 2. do plano de atividades de 2013. 

 

QUADRO 25 – INSPEÇÕES TEMÁTICAS E CONTROLO INSPETIVO (TOTAL DE AÇÕES) 

AÇÕES  

PREVISTAS 

NO PLANO 

NÃO 

PREVISTAS 
NO PLANO 

TOTAL CONCLUÍDAS 
TAXA DE 

EXECUÇÃO 

PREVISTAS, 
NÃO 

CONCLUÍDAS 

NÃO PREVISTAS, 
NÃO CONCLUÍDAS 

32 5 37 34 106% 2 0 
 

AÇÕES PREVISTAS 

25 Inspeções direcionadas à avaliação da prescrição e utilização racional dos medicamentos e 
MCDTS  

1 Inspeção no cumprimento da al. f) do art.º 4.º da Lei 41/2007, de 24 de agosto, sobre o acesso 
aos cuidados de saúde 

1 Inspeção direcionada à avaliação dos SU com maior e menor percentagem de doentes não 
urgentes 

1 Inspeção sobre a contratação de pessoal da carreira médica em regime de prestação de 
serviços pelos estabelecimentos e serviços do SNS  

1 Inspeção destinada a monitorizar a evolução da utilização do regime de comparticipação 
especial de trabalhadores e pensionistas da indústria de lanifícios (despacho n.º 2247/2012, de 
19 de outubro) 

1 Inspeção direcionada ao acompanhamento das principais deficiências denunciadas nas 
reclamações registadas no livro amarelo em 2011 (despacho do Ministério da Saúde n.º 
31/2012, de 13 de novembro) 

1 Inspeção direcionada à 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 (follow-up) 

1 Ação para acompanhamento do processo de aquisição de serviços para a execução do plano 
nacional de auditorias do SIGIC 

 

AÇÕES NÃO PREVISTAS 

Ação inspetiva direcionada à avaliação do cumprimento do regime de incompatibilidades e 
impedimentos previsto no quadro legal das carreiras médicas (cuidados de saúde primários) – 
Cumprimento do Despacho MS, de 4 de março de 2013 

Ação inspetiva direcionada à avaliação da implementação das recomendações relacionadas com 
a remuneração do trabalho, cumprimento de horários e do regime de impedimentos, efetuadas 
pela IGAS em 2012, no âmbito do Processo Nº 38/2012-INS - Cumprimento do Despacho MS n.º 
12/2013, de 5 de março de 2013 

Ação inspetiva para a avaliar a capacidade de resposta dos serviços de oftalmologia/intervenção 
cirúrgica - Cumprimento do ponto 5 do Despacho MS n.º 25-A/2013, de 10 de maio de 2013 
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AÇÕES NÃO PREVISTAS 

 Avaliação da evolução do cumprimento das recomendações efetuadas pela IGAS na ação sobre 
os mecanismos de controlo implementados nos estabelecimentos para combater o desperdício 
(Follow-up do Processos n.º 4/2011 – INS e 4/2012 – INS). 

Levantamento, nos serviços e estabelecimentos do SNS, até 30 de setembro, do equipamento 
adquirido e que não se encontrava em funcionamento - Cumprimento do Despacho MS n.º 
40/2013, de 6 de agosto de 2013. 

 

QUADRO 26 – EXECUÇÃO DAS AÇÕES (SÍNTESE)  

OOP2 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS/OBS. 

1 

Realização de inspeções direcionadas à avaliação da 
prescrição e utilização racional dos medicamentos e 
MCDTS nos ACES e Hospitais  

N.º de ACES inspecionados <50% 12 
23 ACES 

correspondendo  
a 25 ações inspetivas 

Realização de inspeções direcionadas à avaliação da 
prescrição e utilização racional dos medicamentos nos 
Hospitais 

N.º de Hospitais inspecionados >50% 13 
O objetivo QUAR foi 

reformulado 

OOP6 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

1 
Contribuir para a informatização dos resultados das 
inspeções, de forma a desenvolver o repositório digital 
do conhecimento organizacional 

N.º de ações/relatórios inseridos 
no repositório digital do 

conhecimento organizacional 
30 Alcançado/DSIP 

OOP7 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

1 
Conceção, desenvolvimento ou revisão de 
metodologias, guiões ou normas procedimentais 

N.º de instrumentos revistos 1 Alcançado 

OUTROS* ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

1 
Realização de uma inspeção no cumprimento da al. f) 
do art.º 4.º da Lei 41/2007, de 24 de agosto, sobre o 
acesso aos cuidados de saúde 

Prazo para conclusão N/A Realizada 

2 

Realização de uma inspeção direcionada à avaliação 
dos SU com maior e menor percentagem de doentes 
não urgentes (cumprimento das recomendações da 
CRRNEU) 

Prazo para conclusão N/A Realizada 

3 
Acompanhamento do processo de aquisição de 
serviços para a execução do plano nacional de 
auditorias do SIGIC 

N.º de reuniões N/A Não realizado 

4 

Realização de uma inspeção sobre a 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 

Prazo para conclusão N/A Realizado 

5 

Realização de uma inspeção destinada a monitorizar a 
evolução da utilização do regime de comparticipação 
especial de trabalhadores e pensionistas da indústria 
de lanifícios (despacho n.º 2247/2012, de 19 de 
outubro) 

Prazo para conclusão N/A 
Realizado 

 

6 

Realização de uma inspeção direcionada à 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 
(follow-up) 

Prazo para conclusão N/A Não realizada 

7 

Realização de uma inspeção direcionada ao 
acompanhamento das principais deficiências 
denunciadas nas reclamações registadas no livro 
amarelo em 2011 (despacho do Ministério da Saúde n.º 
31/2012, de 13 de novembro) 

Prazo para conclusão N/A Realizada 

*Legenda: Outras – Ações resultantes de obrigações legais ou determinadas pela tutela. 
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A atividade da EMI foi desenvolvida maioritariamente mediante a realização de ações inspetivas 
temáticas, salientando-se as seguintes: 

PRESCRIÇÃO MÉDICA E UTILIZAÇÃO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS NOS AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE 

SAÚDE (ACES). 

Em cumprimento do plano de atividades e do quadro de avaliação e responsabilização da IGAS 
para 2013, tendo uma natureza preventiva e pedagógica, foram realizadas 25 ações inspetivas 
em 23 ACES, em complemento das intervenções realizadas nos anos anteriores sobre a 
qualidade da prescrição médica e a utilização racional do medicamento (Processos n.os 13/2010-
INS, 31/2011-INS e 27/2012-INS), sendo que uma das ações se centra no regime especial de 
comparticipação de medicamentos aos beneficiários do Fundo Especial de Segurança Social do 
Pessoal da Indústria de Lanifícios (FESSPIL), duas resultaram de critérios casuísticos como sejam 
o conhecimento ou denúncia de factos relacionados com a prescrição de medicamentos e as 
restantes 22 unidades (correspondendo a 20 ACeS) foram selecionadas de acordo com um 
critério base: o maior número de receitas com menção das justificações técnicas previstas no n.º 
3 do artigo 6.º da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, alterada pela Portaria n.º 224-A/2013, 
de 9 de julho, bem como a respetiva representatividade nas áreas geográficas das cinco 
Administrações Regionais de Saúde (ARS).A utilização deste critério para selecionar as entidades 
a serem inspecionadas prende-se com a nova redação dada ao artigo 2.º da Lei n.º 14/2000, de 8 
de agosto. Com efeito, a prescrição de medicamentos passou a incluir obrigatoriamente a 
denominação comum internacional (DCI) enquanto elemento base para a utilização racional do 
medicamento. Porém, a mesma norma legal permitiu que, quando tecnicamente justificado, a 
prescrição pudesse incluir a denominação comercial do medicamento, por marca ou indicação 
do nome do titular da autorização de introdução no mercado. Deste modo, procurou-se avaliar a 
invocação das justificações técnicas na prescrição de medicamentos, vulgarmente designadas 
como exceções. 

 

QUADRO 27 - UNIDADES DE SAÚDE INSPECIONADAS 

ARS ACES UNIDADE 

Norte, I.P. 
 

ACES Porto Ocidental  Centro de Saúde de Aldoar e da Foz 

 ACES-Guimarães/Vizela Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Amorosa 

ACES Matosinhos Centro de Saúde ULS Matosinhos - Medicina em concorrência 

ACES Alto Ave  Unidade de Saúde Familiar Ronfe 

ACES Ave-Famalicão 
 Unidade de Saúde Familiar Joane 

Unidade de Saúde Familiar Terras do Ave 

ACES Grande Porto II - Gondomar  Unidade de Saúde Familiar São Bento 

ACES Tâmega III  Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Lousada 1 e Lousada 2 

ACES Tâmega I Centro de Saúde Cinfães - Extensão Santiago de Piães 

LVT, I.P. 
 

ACES Oeste I-Oeste Norte Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Dr. Renato Fortes 

ACES Loures – Odivelas Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Caneças 

ACES Almada-Seixal Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Santo António do Laranjeiro 

ACES Cascais  Unidade de Saúde Familiar Alcais 

ACES Arco Ribeirinho Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Alcochete 

ACES Sintra Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Belas 

ACES Lisboa Central Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados São Nicolau 

ACES Lisboa Ocidental e Oeiras Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Algés 

ACES Estuário do Tejo Centro de Saúde Alenquer - Ext. Carregado 

ACES Lezíria Unidade de Saúde Familiar Cartaxo Terra Viva 
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ARS ACES UNIDADE 

Centro, I.P. 

ACES Baixo Vouga 
Centro de Saúde Aveiro- Ext. Cacia 

 Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Vagos I 

ACES Dão Lafões Centro de Saúde Carregal do Sal – Sede 

ACES Cova da Beira Centro de Saúde da Covilhã 

Alentejo, I.P. ACES Alentejo Litoral Centro de Saúde Odemira-SAP e sede 

Algarve, I.P. ACES Algarve I central Centro de Saúde Loulé – Sede 

TOTAL 23 25 

 

A ação envolveu os presidentes dos conselhos clínicos, tendo estes emitido Pareceres que 
versavam os registos e a prescrição de medicamentos de 26 médicos e 78 utentes. 

Em conformidade com as diligências realizadas, os dados obtidos e a respetiva análise, concluiu-
se o seguinte: 

 Inexistência de orientações clínicas do ACES sobre a invocação das exceções admitidas nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio; 

 Inexistência de procedimentos de controlo no ACES relativamente à prescrição de 
medicamentos por exceção, constatando-se, inclusivamente, a existência de médicos que 
prescreveram a mesma medicação para o mesmo utente invocando, nuns casos a exceção 
prevista na al. b), e noutros a exceção prevista na alínea c), ambas do n.º 3 do artigo 6º da 
Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio; 

 Inexistência ou insuficiência de registos nos processos clínicos dos utentes a quem foram 
passadas receitas com invocação das exceções previstas no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria 
n.º 137-A/2012, de 11 de maio, inclusivamente sem sequer se referir qual a patologia ou o 
respetivo código; 

 Inexistência de orientações específicas do ACES sobre os procedimentos a adotar nos casos 
das reações adversas, em particular a obrigatoriedade de notificação ao INFARMED, I.P. no 
âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância; 

 Alguns médicos e/ou unidades funcionais onde estavam integrados tinham indicadores de 
prescrição de medicamentos (valor e número de embalagens) com denominação comercial 
relativos a meses homólogos de 2012 e 2013, superiores à média nacional ou do ACES, 
indiciando em alguns casos uma certa prevalência pela prescrição de medicamentos de 
marca sem justificação pertinente; 

 Omissão do dever de notificar o INFARMED, I.P. nos casos de invocação da exceção prevista 
na al. b) do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio. Com efeito, os 
profissionais de saúde, pertencentes ou não ao SNS, deveriam comunicar ao INFARMED, I.P. 
as reações adversas e suspeitas de reações adversas graves ou inesperadas de que tenham 
conhecimento, resultantes da utilização de medicamentos, sob pena de incorrerem, entre 
outras, em responsabilidade contraordenacional por violação do dever de comunicação 
desde 15 de fevereiro de 2013, cabendo a instrução dos procedimentos ao INFARMED, I.P; 

 Em regra, as direções clínicas e os diretores executivos dos ACES desconheciam o número 
de prescrições emitidas com as exceções previstas no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 137-
A/2012, de 11 de maio, podendo e devendo solicitá-lo às ARS, por via do disposto no n.º 8 
do artigo 6º da referida Portaria, na redação dada pela Portaria n.º 224-A/2013, de 9 de 
julho; 
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 Incumprimento, pela generalidade das ARS, do disposto no n.º 1 do Despacho  
n.º 12950/2011, de 16 de setembro, do Secretário de Estado da Saúde, que determina que 
“As Administrações Regionais de Saúde, devem enviar, através de correio eletrónico, a cada 
Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES, um relatório com indicadores relativos 
às prescrições de medicamentos e MCDT, efetuadas por cada médico prescritor, naquele 
local de prescrição, até ao último dia de cada mês, com início a 30 setembro 2011.”; 

 Foram detetadas diversas situações em que os utentes terão exercido o seu direito de 
opção, por ocasião do aviamento nas farmácias de receitas contendo medicamentos com 
denominação comercial (marca ou titular da autorização de introdução no mercado) onde 
foram mencionadas pelos médicos prescritores as exceções b) e c) do n.º 3 do artigo 6º da 
Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio. 

REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO ESPECIAL A TRABALHADORES E PENSIONISTAS DA INDÚSTRIA DOS 

LANIFÍCIOS QUE TENHAM DEDUZIDO ESPECIFICAMENTE ATÉ 1984 PARA O FUNDO ESPECIAL DE 

SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL DA INDÚSTRIA DE LANIFÍCIOS (FESSPIL) 

A ação inspetiva foi efetuada em cumprimento do Despacho nº 2447/2012 de S. Exª o Secretário 
de Estado da Saúde e teve como objetivo a monitorização da evolução da utilização do regime 
especial de comparticipação de medicamentos a trabalhadores e pensionistas da Indústria dos 
Lanifícios que até 1984 deduziram especificamente para o Fundo Especial de Segurança Social do 
Pessoal da Indústria de Lanifícios (FESSPIL), nos termos do Despacho Conjunto dos Ministérios 
da Saúde e do Emprego e da Segurança Social, publicado no Diário da República, II série, nº131 a 
6 de junho de 1995, que estabeleceu uma comparticipação de 100%dos medicamentos, sendo 
da responsabilidade dos Centros de Saúde o reembolso da quantia despendida pelo beneficiário. 

O regime de reembolso viria a ser alterado, entre 01 de março de 2011 e 31 de agosto de 2012, 
pela vigência do despacho nº 6/2011, de 1 de março, do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, permitindo-se que o utente do FESSPIL beneficiasse integralmente da taxa de 
comparticipação no momento da aquisição dos medicamentos. Com a revogação deste 
Despacho, o anterior regime de reembolso foi repristinado com efeitos a 01 de setembro de 
2012. 

No âmbito desta ação concluiu-se que: 

 Na vigência do Despacho nº 6/2011, de 01 de março, que pragmaticamente se traduziu por 
uma dispensa gratuita de medicamentos aos beneficiários FESSPIL, o valor SNS médio por 
utente aumentou cerca de 80%, correspondendo a um aumento médio do número de 
prescrições de 30% e do número de embalagens dispensadas de 24%; 

 Com a revogação do Despacho nº 6/2011, de 01 de março verifica-se uma acentuada 
redução do valor SNS quer em relação ao período de vigência deste despacho quer ao 
período anterior, o mesmo não se verificando em relação ao número médio de embalagens 
e de prescrições efetuadas, os quais são idênticos nos períodos anterior e posterior à 
vigência do aludido Despacho, indiciando a necessidade de continuada monitorização da 
prescrição e faturação de medicamentos aos beneficiários FESSPIL; 

 Existem discrepâncias na identificação e cômputo dos beneficiários do FESSPIL entre as 
várias fontes, nomeadamente Instituto da Segurança Social (ISS), Centro de Conferência de 
Faturas (CCF) e Registo Nacional de Utentes (RNU), importando que o ISS promova a 
identificação inequívoca dos beneficiários do FESSPIL;  

 É necessário efetuar a harmonização do RNU em conformidade com tal identificação e 
cômputo, e eventualmente adotar um parâmetro ou indicador específico para aqueles 
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beneficiários, facilitando o apuramento da respetiva informação prescricional e uma maior 
segurança no processo de reembolso efetuado pelos ACES. 

DIREITO DE ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE PELOS UTENTES DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE  

Dando cumprimento ao estabelecido no Plano de Atividades da IGAS para o ano de 2013, foi 
realizada a intervenção temática, em conformidade com o determinado na alínea f) do artigo 4.º 
da Lei n.º 41/2007, de 24 de agosto, que aprovou os termos a que deve obedecer a redação e 
publicação da Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS e teve 
como principais objetivos, por um lado, a verificação da publicação e divulgação dos relatórios-
tipo anuais sobre o acesso aos cuidados de saúde 2012 que os estabelecimentos hospitalares do 
SNS prestam e, por outro, a avaliação dos mesmos nos Centros Hospitalares de Lisboa Norte, 
Central e Ocidental, EPE. 

A pesquisa, no sítio da Internet das entidades hospitalares que integram o SNS, dos relatórios-
tipo sobre o acesso aos cuidados de saúde (2012) produzidos pelas mesmas, permitiu concluir 
que, no início da ação inspetiva (finais de julho de 2013), excecionando três entidades, as 
restantes tinham publicitado tal documento. 

Quanto à avaliação dos relatórios-tipo dos Centros Hospitalares de Lisboa Norte, Central e 
Ocidental, EPE, a IGAS concluiu pela existência de constrangimentos transversais aos vários 
prestadores hospitalares intervencionados, relacionados com a implementação e 
disponibilização do acesso aos sistemas de informação utilizados, fundamentalmente os que 
envolvem a utilização cumulativa de diferentes tecnologias, mais concretamente as aplicações 
SONHO e Alert P1 (Sistema CTH), em boas condições de desempenho, porquanto as mesmas não 
funcionam, entre si, de forma integrada. 

A utilização, em simultâneo, de diferentes sistemas de informação, relacionados com o registo, 
controlo/monitorização e gestão dos TMRG, gera e difunde erros ou incorreções, duplicações ou 
inscrições de utentes cujas consultas já haviam sido marcadas e/ou realizadas, não assegurando 
a fiabilidade e qualidade da informação relativamente ao registo do pedido, à triagem, à 
marcação e, finalmente, à realização das primeiras consultas hospitalares. 

Igualmente e ainda no que respeita às dificuldades na intercomunicação entre as várias 
aplicações informáticas utilizadas, foram detetadas insuficiências/limitações do ADW (módulo 
estatístico do CTH), que impedem o Alert P1 de refletir, com rigor, a situação da lista de espera e 
os tempos de espera para 1.ª consulta, dada a impossibilidade de obter informação estatística 
fiável e atempada, impedindo o conhecimento efetivo da problemática e a real dimensão do 
incumprimento dos TMRG. 

Perante tal realidade, concluiu-se que, relativamente à prestação de cuidados de saúde 
hospitalares, resultava prejudicado o cumprimento do quadro legal referente aos TMRG, no qual 
assenta a sua implementação, daí resultando uma real dificuldade em monitorizar o 
cumprimento da legislação em vigor. 

A informação vertida nos indicadores Consultas Realizadas Fora TMRG - Tempo até à realização 
da consulta por nível de prioridade, não reflete em que nível de prioridade as consultas/cirurgias 
foram realizadas. 

A incompleta cobertura de rede do sistema CTH, ao nível da referenciação, seja interna (intra-
hospitalar), seja externa, de unidades de cuidados de saúde primários (ACES) e/ou para outras 
unidades hospitalares (inter-hospitalar), origina, ainda, um número muito elevado de pedidos de 
marcação de 1.ª consulta em suporte de papel, que impõem uma avaliação e gestão paralela 
com os pedidos eletrónicos. 
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Esta situação prejudica a transparência e o rigor do circuito da marcação da 1.a consulta de 
especialidade, tanto mais que se afigura que esse tipo de pedido em suporte de papel não se 
encontra sujeito a triagem clínica (que é obrigatória), comprometendo, assim, a equidade de 
acesso e cumprimento dos TMRG dos demais utentes que se encontram inscritos em lista de 
espera. 

Complementarmente, foi também observada a inexistência da implementação das alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 95/2013, de 4 de março, mais concretamente no que se refere aos 
procedimentos associados à justificação e subsequente remarcação das faltas no sistema CTH, 
cuja operacionalidade a esse nível não logrou acompanhar a evolução legislativa produzida. 

E nessa medida, foi identificado um conjunto de questões relacionadas com a problemática das 
faltas e/ou das desmarcações de 1.ªs consultas solicitadas pelos próprios utentes, situações que 
representam um desperdício de recursos, com prejuízo para os utentes, uma vez que, 
aparentemente, as vagas das consultas não são ocupadas por outros utentes em lista de espera. 

Em conformidade com o concluído, recomendou-se: 

 O desenvolvimento dos sistemas de informação e monitorização na perspetiva do acesso, 
de forma integrada; 

 O desenvolvimento, monitorização e avaliação da acessibilidade e adequação dos vários 
sistemas de informação, no sentido do alargamento da sua operacionalidade aos vários 
serviços onde se realiza a marcação de 1.as consultas de especialidade hospitalar, 
extensível aos canais de referenciação intra e interinstitucionais; 

 O desenvolvimento dos sistemas de informação, a fim de permitir, no momento da 
marcação de uma 1.ª consulta de especialidade, bem como na proposta cirúrgica, a 
indicação dos TMRG para a prioridade atribuída ao utente, dando desta forma 
cumprimento ao disposto na alínea b) do art.º 4.º da Lei n.º 41/2007; 

 A promoção da adaptação da tipologia dos quadros de recolha de informação relativos às 
Consultas e Cirurgias Realizadas Fora dos TMRG, de forma a permitir a desagregação da 
informação, a fim de possibilitar aferir a sua distribuição pelos vários níveis de prioridade; 

 A implementação do regime de referenciação e de gestão do acesso à 1.ª consulta de 
especialidade hospitalar, fundamentalmente no que se refere aos procedimentos 
associados à marcação da 1.ª consulta hospitalar, bem como à definição e qualificação de 
falta não justificada, matéria relevante para a uniformização de critérios e procedimentos, 
em integral respeito pelo quadro legal. 

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS DENUNCIADAS NAS RECLAMAÇÕES REGISTADAS NO LIVRO AMARELO  

No contexto dos objetivos temáticos associados à problemática das reclamações registadas no 
Livro Amarelo (cfr. despacho do Ministro da Saúde n.º 31/2012, de 13 de novembro), foi 
realizado um inquérito nacional às reclamações apresentadas por esta e outras vias pelos 
cidadãos do SNS nos anos de 2011 e 2012, abrangendo um universo de 152 unidades, 
compostas por 88 unidades/entidades hospitalares, oito ULS e 56 ACES. 

Como principais conclusões, apontam-se as seguintes: 

 decréscimo do número de reclamações apresentadas nos estabelecimentos do SNS, 
decréscimo esse, que foi em parte acompanhado pelo decréscimo da atividade 
assistencial; 

 decréscimo (embora pouco significativo) do número de reclamações não registadas no 
Sistema de Gestão das Sugestões e Reclamações (SGSR - SIM-Cidadão). No ano de 2011 e 
2012, das 48.833 e 46.628 reclamações apresentadas pelos cidadãos, 2.535 (5%) e 2.198 
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(5%), respetivamente não foram registadas no referido sistema, tendo sido nos ACES onde 
ocorreu a maior percentagem de reclamações não registadas (10%); 

 o total das reclamações registadas no SGSR SIM-Cidadão não resolvidas/respondidas no 
ano de 2011 foi de 3.084(6%), e que, no ano de 2012, este número aumentou para 4.415 
(9%); 

 relativamente aos problemas visados nas reclamações, os estabelecimentos do SNS 
revelaram que o problema de nível I que mais reclamações motivou, no período de 2011 e 
2012, foi a Prestação de Cuidados de Saúde, com 28.973 reclamações (55%) e 25.300 
(54%), respetivamente e, no âmbito deste, como problema de nível II, foi sobre tudo o 
Tempo de Espera para Cuidados, com 15.944 reclamações (30%) e 13.890 (30%), 
respetivamente que esteve na origem do maior número de reclamações. No entanto, nos 
ACES a maior percentagem de reclamações motivadas pela Prestação de Cuidados de 
Saúde esteve associada a situações de Doentes sem Cuidados (nível II); 

 quanto às áreas funcionais o maior número de reclamações, nas unidades hospitalares, foi 
o Serviço de Urgência, correspondendo a 15.941 (52%) e 13.882 (47%) reclamações, 
respetivamente, enquanto nos ACES, foi a área das consultas médicas e não médicas, com 
8.053 (48%) e 7.074 (47%) reclamações, respetivamente; 

 quanto ao grupo profissional, foi sobre o pessoal médico que em 2011 e 2012, recaiu o 
maior número de reclamações nos estabelecimentos do SNS, com 22.946 (46%) e 20.484 
(45%) reclamações, respetivamente, sendo igualmente o grupo profissional com o maior 
número de elogios; 

 quanto às medidas que as entidades dizem ter implementado nos serviços tendo por base 
a avaliação das reclamações apresentadas pelos cidadãos, 14 (13%) não indicaram 
quaisquer medidas, igual número respondeu de forma inconclusiva e 36 (35%) 
entidades/serviços (16 entidades hospitalares e 20 ACES) referiram ter implementado 
medidas, embora as mesmas não estivessem diretamente relacionadas com a tipologia 
mais visada nas reclamações. Somente 38 (37%) entidades/serviços (20 estabelecimentos 
hospitalares e 18 ACES) referiram ter implementado medidas que se encontravam 
diretamente relacionadas com a tipologia mais visada nas respetivas reclamações; 

 quanto aos procedimentos institucionalizados pelo GC (no caso dos serviços visados nas 
reclamações demorarem na resposta à audição, comprometendo assim o cumprimento 
dos prazos de resposta legalmente estabelecidos), 16 (15%) das entidades não indicaram 
quaisquer procedimentos; 

  nos anos de 2011 e de 2012, as unidades hospitalares demoraram, em média entre 62 a 
64 dias, respetivamente, a responder ao cidadão. Nos ACES, essa demora correspondeu, 
em 2011 e 2012, a 42 e 39 dias, respetivamente. No cômputo geral, em 2011, 117 (83%) 
entidades não respeitaram o prazo estabelecido por lei e em 2012, foram 127 (88%) as 
entidades que se encontravam em idêntica situação. 

SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM MAIOR E MENOR PERCENTAGEM DE DOENTES NÃO URGENTES  

A ação prevista no plano de atividades da IGAS, de 2013, teve por base as recomendações da 
Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência (CRRNEU), com a 
finalidade de identificar os problemas existentes e as boas práticas. 

No 1.º semestre de 2013, encontravam-se em funcionamento, nos Hospitais do SNS, 83 SU com 
diferentes níveis de resposta (14 Serviços de Urgência Polivalente – SUP, 30 Serviços de Urgência 
Médico-Cirúrgica – SUMC e 39 Serviços de Urgência Básica - SUB), conforme se ilustra no 
seguinte quadro: 
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QUADRO 28 – N.º SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM DIFERENTES NÍVEIS DE RESPOSTA (1.º SEMESTRE DE 2013) 

NÍVEL DE 

RESPOSTA 

URGÊNCIA  

CLASSIFICAÇÃO DESP. N.º 

5414/2008 
CLASSIFICAÇÃO REAL (2012) 

CLASSIFICAÇÃO PROPOSTA 

CRRNEU (FEV 2012) 
REALIDADE EM 2013                     

(1.º SEMESTRE) 
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SUP 5 3 4 1 1 14 3 2 3 0 0 8 4 2 3 0 1 10 5 3 4 1 1 14 

SUMC 10 6 10 3 1 30 11 7 10 4 2 34 8 6 9 5 1 29 11 6 9 3 1 30 

SUB 16 8 8 9 4 45 17 6 6 8 4 41 14 8 4 6 2 34 15 6 6 8 4 39 

TOTAL 31 17 22 13 6 89 31 15 19 12 6 83 26 16 16 11 4 73 31 15 19 12 6 83 

ACES   21 6 15 1 3 46 

TOTAL 52 21 34 13 9 129 

 

No âmbito desta ação concluiu-se (e/ou recomendou-se) que:  

 Face à dificuldade na obtenção dos dados solicitados às entidades, cuja recolha teve por 
base dois sistemas de informação distintos (o SONHO e o Alert (ADW)), revela-se necessário 
assegurar a compatibilidade dos diversos sistemas de informação (clínicos e 
administrativos) de modo a relacionar os indicadores úteis;  

 Relativamente à avaliação da triagem dos doentes por prioridade, em particular no que se 
refere às proveniências do INEM/CODU e da Linha Saúde 24, os dados registados pelas 
entidades são escassos e pouco fidedignos, recomendando-se a melhoria dos registos e a 
ativação da Proveniência INEM/CODU no SONHO;  

 Apesar da missão dos SU hospitalares ser o atendimento das situações classificadas entre o 
vermelho e o amarelo (Emergente a Urgente), foram identificados alguns SU onde, 
independentemente do respetivo nível de resposta, a percentagem de doentes pouco 
urgentes/verdes ou não urgentes/azuis se apresentava manifestamente mais elevada do 
que nos restantes, recomendando-se a realização de auditorias (por amostragem) 
direcionadas aos utentes que foram triados nas referidas categorias;  

 As situações que podem ser resolvidas no âmbito de consultas não programadas ou sem 
marcação prévia, quer ao nível dos CSP quer a nível Hospitalar (consultas externas), devem 
ser identificadas pelos serviços competentes, com o apoio dos auditores internos, de forma 
a permitir o real conhecimento daquelas em que as idas dos doentes aos SU esteve 
associada a limitações na acessibilidade aos CSP ou relacionadas com a referenciação, 
recomendando-se para o efeito, nomeadamente, a monitorização da taxa de doentes que 
abandona o SU; 

 Recomendou-se, igualmente, que as entidades envolvidas, incluindo as ARS/ULS, assegurem 
a monitorização dos hiperutilizadores das urgências, designadamente os doentes crónicos, 
para além dos triados como pouco urgentes e não urgentes, de forma a garantir o 
seguimento destes doentes após os episódios de urgência, uma vez que está demonstrado 
que estas medidas são eficazes na redução da utilização inapropriada; 

 Face aos resultados, concluiu-se pela necessidade da realização de auditorias, no âmbito da 
gestão de doentes, pelas entidades que apresentaram valores percentuais “sem razão 
aparente” relacionados com o peso dos doentes sem triagem (brancos) no total de doentes 
admitidos; 
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 De igual modo, deverão ser estudados, com profundidade e rigor, todos os demais eventos 
sentinela, com reporte aos respetivos CA, em particular as altas por morte no caso dos 
doentes identificados com as cores verde e azul, bem como as readmissões não 
programadas (até 72h), nas prioridades mais elevadas (cores vermelha, laranja e amarela);  

 Por fim, e dado que a ausência de orientações e a inexistência de recursos (humanos e 
equipamentos) adequados podem ter consequências negativas na sobrevivência dos 
doentes, foi recomendado a todos os serviços a correta gestão do risco clínico dos doentes, 
e, em particular, àqueles que foram sinalizados por falta da formação adequada dos seus 
profissionais, que assegurassem a referida formação e atualização dos profissionais afetos 
ao SU. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUMPRIMENTO DO 

DESPACHO SES N.º 10428/2011, DE 18 DE AGOSTO 

No âmbito desta ação procedeu-se à avaliação dos contratos de prestação de serviços (CPS) 
médicos celebrados ou renovados nas entidades do SNS nos anos de 2011 e 2012, 
particularmente as situações contratuais cuja remuneração estava indexada à produção ou que 
consagravam soluções mistas e cujos prestadores, independentemente da sua natureza jurídica, 
auferiram, nos anos em análise, valores mensais consideravelmente elevados (conforme 
Despacho ministerial n.º 16/2013, de 12.03.2013, que recaiu no Relatório IGAS n.º 286/2012).  

Desta avaliação a nível nacional e em resultado do acompanhamento efetivo da regularização 
das situações assinaladas nos anos anteriores relativamente a cada uma das entidades 
hospitalares, resultaram em suma, as seguintes conclusões: 

 Foram identificadas situações que não eram do conhecimento das ARS, alcançando-se a 
revisão de muitos contratos, a promoção do controlo do número de horas efetivamente 
prestadas, a cessação do pagamento de acréscimos e suplementos remuneratórios 
contemplados nos CPS, independentemente da modalidade adotada, a normalização do 
reporte financeiro à ACSS, IP (melhorando a avaliação do impacto financeiro das medidas 
adotadas nesta sede), bem como a conversão de contratos pagos ao ato em contratações à 
hora, limitando-se a autorização ao número de horas identificadas; 

 Igualmente, e em cumprimento do recomendado pelo Tribunal de Contas, foram 
identificadas algumas aquisições de serviços efetuadas de forma concertada, a nível 
nacional, através da SPMS, EPE, via Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde (CPA), 
seguindo as orientações expressas no despacho n.º 3572/2013, de 06.03, do SES; 

 Ficou evidenciado que a ACSS, IP tem vindo a alertar os estabelecimentos de que a 
manutenção das demais situações contratuais dependerá da demonstração inequívoca de 
que está a ser aplicado o novo regime de organização do trabalho médico em função das 
necessidades existentes e o recurso aos mecanismos de mobilidade intra e inter 
institucional.  

Na sequência dos trabalhos desenvolvidos foi recomendado: 

 A regularização de todas as situações em que não houve lugar à aplicação da redução 
remuneratória aos CPS nos termos previstos nas sucessivas LOE (2011 a 2013), bem como 
a obrigatoriedade da estipulação da mesma no âmbito da negociação pré-contratual; 

  O levantamento de todos os CPS que ainda se mantinham nas entidades hospitalares/ULS 
pelas respetivas ARS, atentos os despachos de autorização do SES terem sido, quase na 
sua totalidade, concedidos a título excecional e improrrogável, até 30.06.2013;  

  A revisão/rescisão de todos os CPS indexados à produção, bem como o estrito 
cumprimento do determinado no despacho n.º 3572/2013, de 06.03, do SES, devendo, em 
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caso contrário, ser evidenciada a efetividade das razões que obstam à celebração dos 
mesmos e que se revela mais vantajoso o recurso aquela modalidade, sem prejuízo do 
cumprimento das regras da contratação pública; 

 O respeito integral pelo determinado nas circulares normativas n.º 22/2013/DRH, de 
31/05/2013 e n.º 25/2013/DRH, de 04/07/2013 – preenchimento adicional de dados 
obrigatórios na aplicação RHV – nas situações de acumulações de funções e prestações de 
serviços; e finalmente; 

 Que as entidades hospitalares que, no último ano, tenham tido ao seu serviço, na 
qualidade de prestadores de serviço, médicos internos que tenham concluído o internato 
médico e obtido o grau de especialista na correspondente área profissional de 
especialização (entre 2010 e 2012), obtenham informação se os mesmos foram opositores 
aos procedimentos simplificados de recrutamento desenvolvidos sob a égide da Tutela ou 
se recusaram celebrar os respetivos contratos de trabalho, dando conhecimento das 
situações à ACSS, IP. 

CAPACIDADE INSTALADA NOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA/INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – CUMPRIMENTO 

DO DESPACHO MS N.º 25-A/2013, DE 10 DE MAIO DE 2013  

O trabalho materializou a ação desenvolvida e orientada para o cumprimento do ponto 5 do 
Despacho n.º 25-A/2013, proferido em 10 de maio de 2013, pelo Ministro da Saúde. 
Para a sua realização foi considerado o período relativo ao primeiro semestre de 2013, por vezes 
apenas com incidência nos meses de maio-junho-julho, a fim de percecionar os recursos 
utilizados pelas instituições de saúde ao nível dos serviços de oftalmologia/intervenção cirúrgica, 
tendo sido, para o efeito, selecionadas cinco Instituições de Saúde, pertencentes a três Regiões 
de Saúde:   
 

QUADRO 29 – ENTIDADES/SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA SELECIONADOS (2013) 

ENTIDADES SELECIONADAS 

Região de Saúde do Alentejo 
Unidade Local de Saúde do Norte 
Alentejano  

EPE 

Região de Saúde do Centro 
Hospitais da Universidade de Coimbra  EPE 
CH Leiria-Pombal / CH de Leiria EPE 

Região de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo  

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto SPA 
Hospital Distrital de Santarém EPE 

 

Do trabalho, formularam-se, entre outras, as seguintes recomendações: 

 Em geral os serviços devem prosseguir na eficiência dos Blocos Operatórios com tempos 
disponibilizados à oftalmologia de molde a obter redução significativa na lista de espera 
cirúrgica; 

 Deverão, igualmente, promover a renovação/negociação e a coordenação de horários 
entre os grupos profissionais – médicos, enfermeiros, anestesistas e outros – 
equacionando o desfasamento de horários com vista à maior eficiência na utilização dos 
blocos operatórios e maximização do desempenho das entidades ao nível da atividade 
cirúrgica de forma a garantir a resposta/acesso mais célere aos utentes, sem prejuízo da 
qualidade dos cuidados de saúde prestados; 

 Em particular, o CHUC deverá finalizar a “fusão” do Serviço de Oftalmologia, de escalas e 
elaboração de regulamento do serviço;  

 O IOGP deverá prosseguir a implementação de adequado sistema de controlo interno, que 
permita prevenir o registo fidedigno da assiduidade e pontualidade, em especial do grupo 
médico, estabelecendo normas e regras de procedimento; implementar o funcionamento 
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de sistema de registo de assiduidade biométrico com interligação ao RHV e elaboração de 
regulamento de horário e assiduidade. 

CONTROLO DE IRREGULARIDADES RELACIONADAS COM PAGAMENTOS DAS REMUNERAÇÕES, 
INCOMPATIBILIDADES E CUMPRIMENTO DO HORÁRIO/ASSIDUIDADE POR MÉDICOS NOS HOSPITAIS 

A ação não prevista no Plano de Atividades para 2013, foi realizada para dar cumprimento ao 
despacho do Ministro da Saúde n.º 12/2013, de 05 de março, que recaiu sobre o relatório n.º 
314/2012, de 20 de dezembro, no âmbito processo n.º 38/2012-INS.  
 
Esta ação inspetiva desenvolveu-se sobre as situações sinalizadas no processo anterior, 
envolvendo 19 entidades e teve particular incidência nas instituições de saúde que 
apresentaram situações desconformes e potencialmente críticas, implicando a 
realização/verificação no terreno de 3 entidades, com particular destaque para a ULSBA (foram 
instaurados 2 procedimentos de natureza disciplinar, cuja instrução foi iniciada em 2014).  
 

 
QUADRO 30 - CUSTOS ESTIMADOS REFERENTES A SITUAÇÕES POTENCIALMENTE IRREGULARES 

- EM REGULARIZAÇÃO E A REGULARIZAR - 

 

Da ação, resultaram as seguintes recomendações: 

 Urgente redefinição e atualização dos horários dos profissionais, que, após superiormente 
aprovados, passem a ser monitorizados pelos Serviços de Recursos 
Humanos/Equipas/Comissões de acompanhamento e pelos Diretores de Serviços da 
instituição; 

 Melhoria do sistema de registo automático/mecânico, com balizamento de todos os 
campos de trabalho para todos os profissionais de saúde, a fim de evitar a duplicação de 
pagamentos, potenciar a produtividade e controlar os custos associados; 

 Extensão a todos os grupos profissionais do sistema de registo biométrico (com base na 
leitura de impressão digital) para controlo da assiduidade e pontualidade, com inversão 
do funcionamento do método obsoleto das “folhas de ponto manuais” e eliminação dos 
registos manuais; 

INSTITUIÇÕES QUE APRESENTARAM IRREGULARIDADES, DETETADAS NO TERRENO:  
SOBREPOSIÇÃO DE TEMPOS DE TRABALHO PASSÍVEIS DE ESTIMAR VALORES 

 
Componentes remuneratórias pagas potencialmente 
sobrepostas com o horário normal de trabalho (ou sem 
contrapartida) 

Total parcial dos valores estimados associados 
às potenciais sobreposições de tempos de 
trabalho 

ULS Baixo 
Alentejo 

 
a) Produção Cirúrgica Adicional 
 

397.325,59 

b) Prestação de Serviços 7.465,68 

CH Oeste c) Prevenção 77.192,37 

INSTITUIÇÕES QUE REPORTARAM, VIA QUESTIONÁRIO FOLLOW-UP/2013, SITUAÇÕES A REGULARIZAR/REGULARIZADAS 
 COM BASE EM SOBREPOSIÇÃO DE TEMPOS DE TRABALHO,  PASSÍVEIS DE ESTIMAR VALORES 

 Componentes remuneratórias pagas potencialmente 
sobrepostas com o horário normal de trabalho (ou sem 
contrapartida) 

Total parcial dos valores estimados associados 
às potenciais sobreposições de tempos de 
trabalho 

CH Lisboa 
Central 

Produção Cirúrgica Adicional 11.247,41 

VALOR GLOBAL ESTIMADO (FOLLOW-UP/2013) 493.231,05 € 



58 | P á g i n a    RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 |  

 Eliminação das ausências de registo de entrada ou saída sem justificação e sem 
correspondência, designadamente, com as Horas Extraordinárias pagas; aplicação dos 
limites legais no trabalho suplementar/horas extraordinárias (HE) dos médicos mediante a 
revisão das escalas dos serviços, proibindo turnos que não observem o descanso dos 
profissionais (v.g. superiores a 24 horas); 

 Controlo eficaz dos pagamentos da “atividade/produção cirúrgica adicional”, evitando que 
seja realizada dentro do Horário Normal de Trabalho (HNT), através da definição clara das 
atividades e tempos de trabalho; 

 Implementação de normas claras e precisas de âmbito disciplinar, aplicadas a todos os 
profissionais, para o efetivo cumprimento do dever do registo (biométrico) de 
assiduidade/pontualidade, sancionando o incumprimento das ausências de registo, 
delineando e limitando o número de vezes possíveis das eventuais justificações.  

 Harmonização e transparência das remunerações dos profissionais médicos, quer ao nível 
das componentes remuneratórias quer ao nível dos sistemas/aplicações informáticos/as 
para o seu processamento;    

 O controlo das incompatibilidades deve aferir que os pedidos para acumular 
funções/trabalho sejam instruídos/completados com os horários, explícitos, a praticar em 
todas as instituições onde decorrerão as atividades e renovados tais pedidos sempre que 
surjam quaisquer alterações. 

 

QUADRO 31 - SÍNTESE SOBRE RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES NO ÂMBITO DO FOLLOW-UP/2013 

MATÉRIAS OBJETO  
DO FOLLOW-UP 

RECOMENDAÇÕES OBSERVAÇÕES 

A) Registo automático/ 
biométrico  

Compilar normas em matéria de horário, 
assiduidade e pontualidade que sejam do 
conhecimento de todos os trabalhadores;  

Eliminação das folhas de ponto e registo em 
sistema informático/eletrónico/biométrico, com 
normas elaboradas e de conhecimento geral que 
evitem ausências de registo de entrada ou saída 
sem justificação. 

Situações em que não foi evidenciada a 
existência de Regulamento de 
Assiduidade e Pontualidade. 

Existência de registos manuais, uso de 
“Folhas de Ponto”, sem justificação 
atendível. 

B) Reorganização e Controlo 
dos tempos de trabalho 
(vg. horas 
extraordinárias, 
prevenção, produção 
cirúrgica adicional)  

Redefinição de normas/reprogramação das 
atividades laborais;  

Uso de registos eletrónicos/biométricos e controlo 
dos tempos de trabalho que evite duplicação de 
pagamentos; 

Conclusão dos processos implementados/em curso 
relativos à interligação do sistema de registo 
automático/biométrico com o RHV. 

Sobreposição de tempos de trabalho: 
horário normal com produção cirúrgica 
adicional ou prevenção.   

Inconclusa a interligação do sistema de 
registo automático/biométrico com o 
RHV. 

C) Acumulação de funções Análise de cada caso e sua regularização com os 
horários praticados explícitos. 

O requerimento assinado pelo 
interessado, no qual apenas declara 
que não há incompatibilidade de 
horários apresenta-se insuficiente e 
impede o controlo e a transparência da 
situação do profissional. 
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CONTROLO DO CUMPRIMENTO DO REGIME DE INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS PREVISTO NO 

QUADRO LEGAL APLICÁVEL ÀS CARREIRAS MÉDICAS E DAS REMUNERAÇÕES GLOBAIS MAIS ELEVADAS 

(CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS) 

A ação inspetiva (que não estava prevista no Plano de Atividades para 2013) foi realizada para 
dar cumprimento ao despacho do Ministro da Saúde, de 4 de março de 2013, que determinou a 
realização de um follow-up da ação anterior para o acompanhamento das recomendações 
efetuadas em 2012. 
 
No âmbito desta ação concluiu-se, designadamente, que: 

 Os organismos estão, presentemente, mais sensibilizados para a temática, tendo em vista 
a harmonização dos processos de acumulação de funções entre os diferentes ACES e a 
revisão dos normativos até então vigentes e garantir a revisão de todas as situações de 
acumulação remuneradas ou não; 

 De igual modo, foram dados passos tendo em vista a uniformização dos critérios de 
avaliação das situações de acumulação, e recomendado que os mesmos deveriam ser 
amplamente implementados pelas entidades que ainda não o tinham feito;  

 Com referência ao primeiro trimestre de 2013, apurou-se um número total de pedidos de 
acumulação de funções igual a metade do valor atingido durante o ano de 2012 e na 
deteção das acumulações indevidas a realidade foi mais expressiva;   

 O número fornecido de declarações de compromisso de honra (de inexistência de 
impedimentos), face ao universo globalmente considerado nas suas diversas vertentes, 
afigurou-se escasso e, das observações feitas sobre a entrega das mesmas, transparece 
alguma falta de clareza quanto ao regime em questão e à elaboração e entrega das 
mesmas; 

 Para muitos ACES basta a mera entrega da declaração, sem qualquer verificação ou 
fiscalização e, no entanto, a mesma só importa se permitir, simultaneamente, afastar uma 
sobreposição de atividades/horários, evitar a prescrição indevida de receituário e/ou 
MCDT e impedir o encaminhamento indevido de utentes; 

 O pedido de entrega de declarações de rendimentos no caso dos médicos em regime de 
exclusividade, apenas foi feito por 24 da(o)s entidades/serviços analisados, ou seja cerca 
de 44%;  

 Embora tenha sido entregue um total de 1075 declarações de rendimentos em 2012 e 509 
no 1º trimestre de 2013 (quase metade do ano anterior em apenas três meses), a 
esmagadora maioria dos ACES que procedeu a esse pedido de entrega de declarações de 
rendimentos encontra-se integrado na ARS Norte. 

 
QUADRO 32 - REMUNERAÇÕES GLOBAIS TOP RUBRICAS/REGIÃO – 1º TRIMESTRE 2013 (550 MÉDICOS) 

RUBRICAS  ALENTEJO ALGARVE CENTRO LVT NORTE TOTAL 

Remuneração Base 520.163,13€ 385.521,70€ 1.158.770,46€ 1.580.606,86€ 2.662.914,50€ 6.307.976,65€ 

Despesas-representação  0,00€ 0,00€ 0,00€ -472,90€ 0,00€ -472,90€ 

Trabalho 
extraordinário/suplementar 

358.362,81€ 168.832,06€ 746.376,77€ 241.311,83€ 1.004.419,44€ 2.519.302,91€ 

Incentivos  19.650,18€ 49.464,00€ 62.468,82€ 1.200.465,91€ 630.094,27€ 1.962.143,18€ 

Ajudas de custo  6.949,99€ 141,28€ 1.086,48€ 10.235,20€ 14.019,44€ 32.432,39€ 

Subsídio de deslocação  2.203,50€ 904,03€ 4.953,18€ 110,16€ 2.162,28€ 10.333,15€ 

Outros 
subsídios/suplementos 

186.207,50€ 39.081,45€ 234.894,00€ 340.371,49€ 1.467.688,05€ 2.268.242,49€ 

Total 1.093.537,11 € 643.944,52€ 2.208.549,71€ 3.372.628,55€ 5.781.297,98€ 13.099.957,87€ 

N.º MÉDICOS 40 30 90 150 240 550 
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 Quando comparados os valores das remunerações globais no universo de 150 médicos 
com as remunerações mais elevadas relativos aos anos de 2011 (19.406.854,97€) e 2012 
(16.677.525,72€), verificou-se uma diminuição de cerca de 2.729.329,25€, ou seja, 14% no 
total; 

 Comparados os valores do trabalho extraordinário/suplementar (no universo de 150 
médicos, com as remunerações mais elevadas) relativos aos anos de 2011 (8.289.902,59€) 
e 2012 (7.034.176,74€), a diminuição foi cerca de 1.255.725,85€, ou seja, 15% no total; 

 Apesar disso, as evidências decorrentes dos esclarecimentos prestados revelam que, 
contrariamente ao que devia suceder, a fundamentação/justificação que devia suportar a 
realização de trabalho extraordinário remunerado que ultrapassa um terço da 
remuneração principal, ou é inexistente, insuficiente ou pouco clara e esclarecedora. 

CONTROLO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA IGAS SOBRE OS MECANISMOS IMPLEMENTADOS 

NOS ESTABELECIMENTOS PARA COMBATER O DESPERDÍCIO  

Nos anos de 2011 e 2012, a IGAS realizou ações inspetivas destinadas a avaliar os mecanismos 
de controlo e combate ao desperdício e de apropriação indevida de bens de consumo hospitalar 
(Processos n.ºs 4/2011-INS e 4/2012-INS). 

Em 2013, dando cumprimento a uma determinação proveniente do Gabinete do Ministro da 
Saúde, em junho de 2013, foi apresentado o ponto de situação sobre o grau de implementação 
das medidas/recomendações da IGAS. 

QUADRO 33 – RESULTADOS NO MÊS DE JUNHO 2013 

RECOMENDAÇÕES 
N.º DE ENTIDADES 

QUE  
IMPLEMENTOU 

QUE NÃO 

IMPLEMENTOU 
QUE NÃO ENVIOU 

COMPROVATIVO 
EM PERÍODO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

1 
Guia de combate ao desperdício 
(Despacho n.º 10760/2010) 

42 - - 5 

2 
Controlo do acesso ao armazém 
farmacêutico 

41 - - 6 

3 
Manual de procedimentos dos serviços 
farmacêuticos 

40 - 1 6 

4 
Manual de procedimentos do setor do 
aprovisionamento 

38 - 2 7 

5 
Informação aos clínicos sobre custos de 
prescrição de medicamentos e MCDT 

43 - - 4 

6 
Procedimentos para fazer refletir os 
descontos de quantidades nos preços 
médios dos bens 

42+2
2
 - - 3 

7 

Controlo periódico (de preferência 
mensal) por centro de custos sobre 
consumos de artigos fornecidos pelos 
armazéns 

47 - - - 

8 
Recurso ao auto de inutilização dos 
produtos (incluir causa da sua 
inutilização) 

44 - 1 2 

9 
Monitorização das causas de 
inutilização de produtos  

46 - - 1 

10 
Análise periódica do desperdício de 
alimentos 

44 1 - 2 

11 
Racionalização dos consumos de papel, 
impressões e outros consumos 
administrativos (incluindo formas de 

47 - - - 

                                                           
2 Não Aplicável. 
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RECOMENDAÇÕES 

N.º DE ENTIDADES 

QUE  
IMPLEMENTOU 

QUE NÃO 

IMPLEMENTOU 
QUE NÃO ENVIOU 

COMPROVATIVO 
EM PERÍODO DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

avaliar os respetivos resultados) 

12 
Divulgação pelos colaboradores dos 
custos dos recursos consumidos 

45 - - 2 

13 Manual de boas práticas ambientais 32 1 1 13 
14 Nomeação do gestor local de energia 46 - - 1 

15 
Adoção de medidas de poupança de 
energia 

45 1 - 1 

16 
Sistemas de redução da produção de 
resíduos 

44 - - 3 

17 
Meios de aproveitamento e 
reutilização de águas

3
 

36+7
4
 - - 4 

18 
Simplificação de processos % de 
prescrição eletrónica = 75% 

47 - - - 

 

Comparativamente com a informação reportada em novembro de 2012, e à semelhança do que 
já se tinha verificado entre maio e novembro de 2012, perspetivava-se que, gradualmente, fosse 
finalizada a implementação de algumas das medidas ainda em curso, o que veio a ser 
confirmado no final de 2013. 

No caso dos centros hospitalares cujo processo de integração e consolidação estava em curso, 
justificava-se a demora na uniformização e consolidação da informação. 

E, de acordo com o despacho ministerial n.º 37/2013, de 30 de julho, foi registado com apreço o 
progresso alcançado face ao último relatório de novembro de 2012, sinalizando-se no mesmo 
que das 152 recomendações não implementadas ou em curso, 89 estavam concluídas, 
perspetivando-se a implementação da totalidade das recomendações, o que, efetivamente, veio 
a ocorrer no final do ano.  

Por fim, a conclusão de que foi dado cumprimento à quase totalidade das recomendações foi 
suportada nas respostas das entidades e nas evidências recolhidas, baseando-se no princípio da 
presunção de verdade. 

CONTROLO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PELAS ARS E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES QUE NÃO SE 

ENCONTRAVA EM FUNCIONAMENTO EM AGOSTO DE 2013 

Na sequência do despacho ministerial 40/2013, de 6 de agosto, a IGAS foi incumbida de efetuar 
o levantamento, nos serviços e estabelecimentos do SNS, do equipamento adquirido e que não 
se encontrava em funcionamento, ao tempo.  

No âmbito desta ação concluiu-se, em síntese, que: 

 Nas ARS, as situações são díspares no que concerne ao equipamento que não se encontra 
a ser utilizado, sendo que uma delas não possuía um inventário do equipamento, não 
procedendo à respetiva identificação, bem como noutra ARS, neste caso porque a 
inventariação se encontrava em fase de conclusão; 

 Relativamente às entidades hospitalares, concluiu-se que a maioria das entidades tem 
inventariado o equipamento e o material destinado à prestação de cuidados de saúde e 
dispõe de ferramentas que lhe permite uma gestão eficiente desse equipamento, sendo 
assim facilmente identificável aquele que não se encontra em funcionamento ou que é 
subutilizado;  

                                                           
3 Uma entidade indicou haver diferenciação entre os estados de implementação nas diferentes unidades, pelo que nesta 
recomendação aparece refletido duas vezes. 
4 Entidades/Unidades cuja relação custo/benefício não justifica a implementação. 
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 Não obstante, metade das entidades respondeu possuir equipamentos que não se 
encontram em funcionamento, tendo procedido à sua identificação;  

 Apesar da grande maioria ter referido ter instituído uma política de rentabilização dos 
equipamentos e materiais médicos a fim de evitar redundâncias, a maioria das entidades 
não procede à avaliação do tempo de disponibilidade (up time) de nenhum equipamento 
de diagnóstico e de terapêutica. 

 
Atentas as conclusões, foram reiteradas as seguintes recomendações: 

 Todas as aquisições do imobilizado, em particular no que se refere às ARS, devem ser total 
e corretamente registadas no cadastro e contabilizadas, nomeadamente, as transferências 
do imobilizado entre diferentes localizações; 

 Os abates e/ou as vendas de imobilizado devem, em todos os casos, ser devidamente 
justificados e aprovados;  

 Os ajustamentos ao imobilizado devem ser aprovados e corretamente registados no 
cadastro, incluindo as suas amortizações e reavaliações;  

 Os bens do imobilizado, em particular os equipamentos, devem ser regularmente 
inspecionados e os recursos afetados devem ser utilizados de modo a maximizar a 
eficiência e a eficácia das entidades. 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA PROVEDORIA DE JUSTIÇA EM MATÉRIA DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO SNS – ARTICULAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.  

Na presente ação inspetiva (que embora não estivesse programada, tinha transitado do ano 
anterior) procedeu-se à aferição da evolução da informação recolhida em intervenções 
desenvolvidas em anos anteriores sobre idêntica temática (Processos n.º 9/2009-INS - 
Articulação dos estabelecimentos de saúde com os Gabinetes de Medicina Legal – e 25/2011-INS 
- Follow-up do Proc. n.º 9/2009-INS), bem como do volume das perícias médico-legais solicitadas 
pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. e/ou autoridades judiciárias 
ao SNS e o período de tempo que medeia entre a solicitação e a realização das mesmas/entrega 
dos correspondentes relatórios periciais, em ordem à perceção/combate das circunstâncias que 
favorecem os atrasos detetados na prestação desses serviços. 

Compulsada a informação remetida pelo universo das entidades hospitalares/ULS que integram 
o SNS, concluiu-se que: 

 No ano de 2012, só um número reduzido (cerca de 7%) dos pedidos de exames/relatórios 
médicos solicitados pelo INMLCF/GML/Tribunais e outras entidades, não foi satisfeito; 

 Excecionando as situações em que as entidades só indicaram o n.º total dos 
exames/relatórios periciais requisitados, bem como as que não indicaram o prazo de 
satisfação dos mesmos, a maioria das entidades (20) referiu satisfazer os pedidos num 
prazo inferior a 30 dias; 

 Contrariam esta tendência 11 entidades, quatro das quais indicando períodos temporais 
mais reduzidos - uma entidade afirmou satisfazer a totalidade e três a maioria dos 
pedidos, no prazo de 48 horas – e 7 referiram satisfazer a maior parte dos mesmos em 
períodos temporais mais longos, nomeadamente, uma entidade entre os 30 e os 60 dias, 
outra entre os 30 e os 90 dias e cinco num prazo superior a 90 dias; 
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 A generalidade das entidades não dispunha de aplicação informática para tratamento 
diferenciado das respostas aos pedidos em apreço, sendo os procedimentos de registo 
mais comuns a criação de um ficheiro Excel para controlo deste tipo de correspondência; 

 Os principais constrangimentos internos apontados pelas entidades na satisfação 
atempada aos pedidos assistenciais requeridos pelo exterior relacionavam-se com a 
inexistência de aplicação informática, elevado n.º de pedidos face ao n.º limitado de 
recursos disponíveis, associado à inexistência de período de trabalho destinado à 
elaboração de relatórios médicos, complexidade dos processos e recursos 
multidisciplinares envolvidos, elevado n.º de deslocações a Tribunal com médicos 
arrolados como testemunhas, que passam a peritos durante o julgamento, muitas vezes 
pelos seus próprios meios, sendo as despesas tarde ou nunca ressarcidas, falta de 
comparência dos utentes aos atos para os quais foram convocados ou falta do perito da 
seguradora, no caso das juntas médicas; 

 Apenas 7 entidades haviam celebrado, recentemente, protocolos de cooperação; 

 A generalidade das entidades admitiu não possuir mecanismos de controlo que lhe 
permitissem quantificar, de forma fidedigna, o número de profissionais que foram 
chamados a depor em tribunal na qualidade de peritos, durante o ano de 2012, nem se a 
deslocação dos mesmos ocorreu no horário de serviço, dando origem à correspondente 
dispensa de serviço, nem se foram ou não ressarcidos pelo tribunal. 
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3.5. INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÕES NAS ÁREAS DA QUALIDADE E DA SEGURANÇA DOS DOENTES 

De acordo com o previsto no capítulo III, pontos 1. e 2. do plano de atividades de 2013, 
considerando quer as atribuições legais da IGAS, quer os objetivos da Equipa Multidisciplinar de 
Fiscalização (EMF) previstos no Despacho n.º 772/2013, de 3 de janeiro, competia a esta última a 
realização de ações de fiscalização e verificação visando operadores privados prestadores de 
cuidados de saúde, bem como de inspeções direcionadas à avaliação da segurança e qualidade 
dos atos e serviços prestados.  

Desde 1 de agosto de 2007 que a IGAS detém competência própria para a fiscalização de 
Unidades Privadas de Serviços de Saúde (UPSS). 

Por força da reestruturação de serviços da Administração Central operada no âmbito do 
PREMAC, em 2012, a IGAS viu reforçada a sua intervenção nesta área, através da atribuição de 
competências em matéria de fiscalização das unidades de prestação de cuidados de saúde do 
sector privado e social, no domínio das dependências e comportamentos aditivos. 

 

QUADRO 34 - TOTAL DE AÇÕES 

AÇÕES  

PREVISTAS 

NO PLANO 
NÃO PREVISTAS 

NO PLANO 
TOTAL CONCLUÍDAS 

TAXA DE 

EXECUÇÃO 
PREVISTAS, NÃO 

CONCLUÍDAS 
NÃO PREVISTAS, 

NÃO CONCLUÍDAS 

97 25 122 120 123,71% 0 2 
 

AÇÕES PREVISTAS 

25 Fiscalizações a unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, na 
área das dependências e comportamentos aditivos  

10 Inspeções à implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios pelos 
Agrupamentos de Centros de Saúde 

10 Fiscalizações à implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios pelas 
unidades privadas de serviços de saúde, com internamento 

20 Inspeções, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, os estabelecimentos que realizam 
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 

18 Inspeções aos estabelecimentos oficiais que realizam IVG, no Continente 

14 Inspeções aos Centros que ministram técnicas de Procriação Medicamente Assistida, em 
articulação com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida 

 

AÇÕES NÃO PREVISTAS 

1 Fiscalização a Comunidade Terapêutica por alegada fraude e corrupção 

1 Inspeção à implementação, no Hospital Pulido Valente integrado no CHLN, EPE, do Novo 
Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios, face a denúncia de falta de 
segurança na UCI 

1 Fiscalização a unidade privada prestadora de serviço de saúde por alegada prática de Aborto 
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AÇÕES NÃO PREVISTAS 

Ilegal 

1 Fiscalização ao bloco operatório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 

1 Inspeção aos Blocos Operatórios de Ginecologia e Obstetrícia do Polo Hospital de D. Estefânia, 
do Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, para verificação da conformidade face aos 
requisitos legislativos e técnicos atualmente em vigor 

8 Fiscalizações em conjunto com o INFARMED, a farmácias e distribuidores, a fim de verificar a 
legalidade das transações e dispensas aos utentes no âmbito das Vacinas da Gripe 

10 Fiscalizações de clínicas e consultórios de Medicina Dentária 

2 Fiscalizações a unidades privadas prestadoras de serviços de saúde, na área da medicina física 
e reabilitação e de enfermagem 

 

Apresenta-se, seguidamente, um quadro que sintetiza a execução das ações realizadas em 2013. 

QUADRO 35 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2013 (SÍNTESE) 

OE1 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

1 
Fiscalizar as unidades de prestação de cuidados de saúde do 
sector privado e social, na área das dependências e 
comportamentos aditivos 

Número de unidades 
fiscalizadas 

21 25 

2 

Inspecionar, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, os 
estabelecimentos que realizam 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 

Número de  
estabelecimentos 

inspecionados 
16 20 

OE3 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

1 
Conceção, desenvolvimento ou revisão de metodologias, 
guiões ou normas procedimentais 

N.º de instrumentos definidos 3 3 

 

OUTROS ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

1 
Inspecionar os Centros que ministram técnicas de Procriação 
Medicamente Assistida, em articulação com o Conselho 
Nacional de Procriação Medicamente Assistida 

N.º de Centros inspecionados 
A definir 

pelo 
CNPMA 

14 

2 
Inspecionar os estabelecimentos oficiais que realizam IVG, no 
Continente 

Percentagem de processos 
clínicos analisados em cada 
estabelecimento a inspecionar 
(em função do nº de 
processos clínicos de IVG 
realizadas em 2012 no 
respetivo estabelecimento), 
sendo que para garantir a 
representatividade da amostra 
analisada, o número de 
processos clínicos a avaliar 
não poderá a ser inferior a 25. 

12% 

Inspeções a 18 
estabelecimentos 
oficiais, 
verificando-se pelo 
menos 12% de 
processos clínicos 
relativos a IVG 

3 

Fiscalizar a implementação do atual regime jurídico de 
segurança contra incêndios pelas unidades privadas de 
serviços de saúde, com internamento, selecionadas de 
acordo com matriz de risco  

Número de unidades 
fiscalizadas 

10 10 

4 
Inspecionar a implementação do atual regime jurídico de 
segurança contra incêndios pelos Agrupamentos de Centros 
de Saúde, selecionados de acordo com matriz de risco  

Número de ACES fiscalizados 10 10 
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OUTROS ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

5 

Inspeção à implementação, no Hospital Pulido Valente 
integrado no CHLN, EPE, do Novo Regime Jurídico de 
Segurança contra Incêndios em Edifícios, face a denúncia de 
falta de segurança na UCI 

Nº de ações realizadas N/A 1 

6 Fiscalizações de clínicas e consultórios de Medicina Dentária Nº de ações realizadas N/A 8 

7 
Fiscalização a Comunidade Terapêutica por alegada fraude e 
corrupção 

Nº de ações realizadas N/A 1 

8 
Fiscalização a unidade privada prestadora de serviço de 
saúde por alegada prática de Aborto Ilegal; 

Nº de ações realizadas N/A 1 

9 
Fiscalização ao bloco operatório da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa 

Nº de ações realizadas N/A 1 

10 

Inspeção aos Blocos Operatórios de Ginecologia e Obstetrícia 
do Polo Hospital de D. Estefânia, do Centro Hospitalar de 
Lisboa Central, EPE, para verificação da conformidade face 
aos requisitos legislativos e técnicos atualmente em vigor 

Nº de ações realizadas N/A 1 

11 
Fiscalizações em conjunto com o INFARMED, a farmácias e 
distribuidores, a fim de verificar a legalidade das transações e 
dispensas aos utentes no âmbito das Vacinas da Gripe 

Nº de ações realizadas N/A 8 

12 
Fiscalizações a unidades privadas prestadoras de serviços de 
saúde, na área da medicina física e reabilitação e de 
enfermagem 

Nº de ações realizadas N/A 2 

 

No que respeita às áreas específicas, cuja participação da IGAS lhe está legalmente conferida ou 
protocolarmente acordada, como sejam da Procriação Medicamente Assistida, da Interrupção 
Voluntária da Gravidez, dos Tecidos e Células e do Sangue, a EMF atuou com as Autoridades 
competentes nas respetivas áreas (caso da DGS e do CNPMA), bem como com o envolvimento 
de profissionais externos especialistas, podendo igualmente afirmar-se que o objetivo 
perseguido de alcançar serviços de qualidade, muito embora, deficiências estruturais, 
obstaculizem por vezes a implementação de novas regras e atitudes, foi, profícuo, no sentido da 
melhoria contínua no caminho da excelência. 

Sempre que a situação concreta o exigiu, designadamente nos casos de perigo para a saúde 
pública, procedeu-se a uma atuação imediata, em conjunto com as autoridades de saúde, 
através da suspensão das atividades em causa ou do encerramento de unidades, bem como da 
eliminação de dispositivos médicos desadequados ou materiais e medicação com prazo de 
validade expirado. 

Em todas as ações inspetivas em que a vertente clínica dos aspetos a verificar o justificava, e 
cujo número de intervenções se pode observar no quadro seguinte, a IGAS integrou nas 
respetivas equipas, nos termos da alínea l), do n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 
13 de fevereiro (LOIGAS), médicos peritos de várias especialidades.  

 

QUADRO 36 - INTERVENÇÃO DE MÉDICOS PERITOS EM AÇÕES INSPETIVAS REALIZADAS PELA EMF (2013) 

EMF – INTERVENÇÕES DE PERITOS – 2013 

ESPECIALIDADE N.º DE PERITOS N.º DE INTERVENÇÕES PERICIAIS % 

Medicina Dentária 7 10 18,5% 

Saúde Pública 7 11 20,4% 

Ginecologia/Obstetrícia 9 18 33,3% 

Saúde Ambiental 5 8 14,8% 

Anestesiologia 2 2 3,7% 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 |   67 | P á g i n a  

EMF – INTERVENÇÕES DE PERITOS – 2013 

ESPECIALIDADE N.º DE PERITOS N.º DE INTERVENÇÕES PERICIAIS % 

Cirurgia Geral 1 1 1,9% 

Pediatria/Neonatologia 1 1 1,9% 

Enfermagem 1 1 1,9% 

Engenharia 2 1 1,9% 

Arquitetura 1 1 1,9% 

TOTAL 36 54 100% 

Nota: Acrescem as intervenções periciais efetuadas no âmbito da área Disciplinar 
mencionadas no presente documento. 

FISCALIZAÇÕES ÀS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE DO SECTOR PRIVADO E SOCIAL, NA 

ÁREA DAS DEPENDÊNCIAS E COMPORTAMENTOS ADITIVOS 

O Plano de Atividades da IGAS, para 2013, previu a realização de ações de fiscalização de 
unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, no domínio das 
dependências e comportamentos aditivos, cujo resultado aqui se resume.   

O objetivo principal das ações prendeu-se com a verificação do cumprimento dos requisitos 
legais decorrentes do Decreto-Lei nº 16/99, de 25 de janeiro, traduzido na elaboração de 
relatórios de fiscalização e de um amplo conjunto de recomendações, mas também no efetivo 
controlo da aplicação dos recursos financeiros no Estado na comparticipação da execução dos 
programas de tratamento da toxicodependência e da promoção da saúde dos utentes.  

Para o efeito, foram selecionadas 25 unidades no território continental5, compreendendo todas 
as tipologias legalmente previstas: nas unidades de internamento, as Clínicas de Desabituação e 
as Comunidades Terapêuticas e nas unidades de ambulatório, os Centros de Consulta e os 
Centros de Dia.  

 

QUADRO 37 – UNIDADES FISCALIZADAS (2013) 

UNIDADES 

FISCALIZADAS 
CLÍNICAS DE 

DESABITUAÇÃO 
COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 

CENTROS DE 

CONSULTA 
CENTROS 

DE DIA 
TOTAL 

ARS Norte 3 4 2 1 10 
ARS Centro - 5 - 2 7 
ARS LVT - 3 - 2 5 
ARS Alentejo - 3 - - 3 

TOTAL: 3 15 2 5 25 

 

Das unidades fiscalizadas e, considerando já os casos em que as recomendações dos inspetores 
foram cumpridas sanando deficiências detetadas, 86% cumpre os requisitos exigidos ou 
apresenta apenas uma irregularidade de natureza formal (por exemplo, falta de homologação 
do regulamento interno).  

 

 

 

                                                           
5
Na região do Algarve todos os estabelecimentos existentes já tinham sido fiscalizados pela EMF em 2012. 
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GRÁFICO 11 - NÍVEL GLOBAL DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NAS UNIDADES FISCALIZADAS (2013) 

 

Existem alguns requisitos cujo incumprimento ou cumprimento insuficiente merecem especial 
atenção ou por poderem refletir-se, de algum modo, na qualidade e segurança da atividade 
desenvolvida, ou porque são recorrentes nas várias unidades visitadas, nomeadamente:  

 O facto de não ser assegurada a presença física e permanente de pessoal técnico e 
devidamente habilitado nos estabelecimentos;  

 A inadaptação das instalações a utentes com mobilidade condicionada;   

 A deficiência nos registos associados à administração e à toma de medicação específica 
pelos utentes;  

 Existência de registos clínicos que não evidenciavam a identificação completa dos 
profissionais de saúde intervenientes; 

 A inexistência de equipamentos que permitam a desinfeção térmica da roupa e da loiça 
(considerando que quer a roupa quer a loiça são potenciais veículos de transmissão de 
algumas doenças);  

 A falta de regulamento interno, que se revela uma peça essencial na definição da 
estrutura e da organização da unidade, bem como das suas linhas de orientação, a falta de 
seguro de atividade ou a ausência de mecanismos de segurança contra intrusão.  

 Contudo, persistem alguns obstáculos à ação de todos os envolvidos, como sejam:  

 O facto de a legislação aplicável (DL 16/99) recorrer a conceitos vagos em matérias 
fulcrais, como por exemplo, no caso da habilitação e formação de algum pessoal (cfr. art.º 
29º/1, 45º/1 ou 46º/2), ou da supervisão ou apoio de médico psiquiatra (cfr. art.º 45º/1 e 
47º/1), traduz-se, pela indefinição que gera, numa dificuldade acrescida para todos os 
profissionais envolvidos, quer os que trabalham nas unidades, quer os que têm a missão 
de garantir o seu cumprimento através da fiscalização;  

 A indefinição do conceito de seguro de atividade, ou a concretização do licenciamento em 
unidades de natureza atípica como as que pertencem a hospitais integrados na rede 
nacional de prestação de cuidados de saúde, ou as que funcionam legitimadas por 
protocolos de colaboração celebrados entre diversas entidades do Estado.  

FISCALIZAÇÃO A UMA UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE DO SECTOR PRIVADO E SOCIAL, NO 

DOMÍNIO DAS DEPENDÊNCIAS E COMPORTAMENTOS ADITIVOS, POR ALEGADA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

Por força de uma denúncia reportando situações de fraude e corrupção numa unidade de 
prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, no domínio das dependências e 
comportamentos aditivos (Comunidade Terapêutica), foi desenvolvida uma ação de 
fiscalização, através da qual foram realizadas as diligências pertinentes. 

Sim
86%

Não
4%

Parcial
10%
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Em face das conclusões apuradas, foram as mesmas reportadas ao Ministério Público e à 
Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. 

Foi, também, proposto que as ARS alterem as metodologias de monitorização e controlo dos 
utentes institucionalizados/assistidos nas unidades de saúde que operam neste domínio, e 
sugerida a celebração de protocolo de colaboração entre o Ministério da Saúde e o 
Ministério da Solidariedade, Emprego e da Segurança Social (privilegiando os serviços de 
fiscalização). 

INSPEÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO, PELOS AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE DE PORTUGAL 

CONTINENTAL, DO NOVO REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

As alterações mais recentes em matéria de segurança contra incêndios, operadas pelo Decreto-
Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e pelas Portarias n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, n.º 
64/2009, de 22 de janeiro e n.º 136/2011, de 5 de abril, deram corpo à necessidade de um novo 
regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios (RJSCIE). 

O novo regime jurídico de SCIE, regulado pelos diplomas referenciados no ponto anterior, 
aplicável às unidades prestadoras de cuidados de saúde por força do disposto na alínea a), do n.º 
1 do artigo 3º, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 8º, ambos do Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de novembro, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2009. 

Em resposta à necessidade de se proceder à avaliação da implementação nos ACES das medidas 
vertidas nos novos dispositivos legais, a IGAS, desenvolveu, em 2012, uma ação inspetiva, 
assente no lançamento de um questionário de âmbito nacional que teve como finalidade avaliar 
a existência, nos ACES, de planos de emergência internos, para fazer face a situações de 
incêndio, bem como verificar a capacidade, prontidão e adequação desses planos de acordo com 
o disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e na Portaria n.º 1532/2008, de 29 
de dezembro.  

Para aferir da evolução da implementação do novo regime jurídico de SCIE pelos ACES, no 
universo previamente definido de entidades que independentemente do motivo não tivessem 
anteriormente sido avaliadas, a ação inspetiva desenvolvida em 2013 abrangeu 10 ACES, 
distribuídos por 3 ARS, conforme listagem que se segue: 

 

QUADRO 38 – AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE DE PORTUGAL CONTINENTAL INSPECIONADOS (2013) 

ARS ACES 

ARS NORTE Alto Ave 
ARS NORTE Grande Porto II - Gondomar 

ARS CENTRO Dão Lafões 
ARSLVT Lisboa Norte 
ARSLVT Lisboa Central 
ARSLVT Lisboa Ocidental e Oeiras 
ARSLVT Loures-Odivelas 
ARSLVT Cascais 
ARSLVT Médio Tejo 
ARSLVT Lezíria 

 

Os principais resultados apurados, por região, sintetizam-se como segue:  

Região Norte 

Embora se tivesse constatado a implementação de medidas pontuais e pouco significativas em 
qualquer um deles (existência de Registos de Segurança no Alto Ave e realização de Ação de 
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Formação a uma “Interlocutora de Risco” no Grande Porto II - Gondomar), nenhum cumpria, na 
sua generalidade, a legislação em vigor.  

Região Centro 

Na Região Centro apenas foi inspecionado um ACES, o qual não adotou ou implementou uma 
única medida de autoproteção.  

Região de Lisboa e Vale do Tejo 

Dos sete ACES inspecionados, nenhum cumpria a totalidade dos requisitos em matéria de SCIE, 
ainda que em 3 deles (Loures-Odivelas, Lezíria e Médio Tejo), como adiante se verificará, 
tivessem sido instituídas algumas das medidas previstas no art.º 198.º da Portaria n.º 
1532/2008, de 29 de dezembro.  

Conforme referido, a ação inspetiva em análise teve por objeto avaliar a existência, nos ACES, de 
medidas de autoproteção, designadamente da implementação de Planos de Emergência 
Internos, para fazer face a situações de incêndio, bem como, verificar a capacidade, prontidão e 
adequação desses planos, de acordo como disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro e na Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro. 

Em face do exposto, recomendou-se uma vez mais que os ACES desenvolvessem esforços no 
sentido de dar cumprimento ao estabelecido na legislação aplicável quanto à segurança contra 
incêndios, quer elaborando os competentes planos de emergência internos, caso os mesmos 
ainda não existam, quer adaptando às novas regras os que eventualmente já existam, 
ministrando ainda formação sobre a matéria em questão e envidar todos os esforços no sentido 
de se realizarem os necessários simulacros. 

FISCALIZAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO, PELAS UNIDADES PRIVADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM 

INTERNAMENTO DE PORTUGAL CONTINENTAL, DO NOVO REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

Recentemente e através do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e pelas Portarias n.º 
1532/2008, de 29 de dezembro, n.º 64/2009, de 22 de janeiro e n.º 136/2011, de 5 de abril, 
foram introduzidas alterações no que diz respeito a segurança contra incêndios em edifícios. 

Em sequência, em 2012, a IGAS desenvolveu uma ação de fiscalização que teve como finalidade 
avaliar a existência, em 74 Unidades Privadas de Serviços de Saúde (UPSS) com internamento, de 
planos de emergência internos, para fazer face a situações de incêndio, bem como verificar a 
capacidade, prontidão e adequação desses planos de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de novembro e na Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.  

As ações inspetivas tiveram um instrumento de suporte que se traduziu numa ficha de 
verificação previamente elaborada tendo por base o questionário aplicado anteriormente. A 
equipa procedeu, ainda, à observação dos espaços físicos críticos das instalações e áreas 
circundantes de forma a percecionar o cumprimento das obrigações previstas no Regime Jurídico de 
Segurança Contra Incêndios em Edifícios em matéria de instalações. 

Verificou-se que a maioria das entidades visitadas pelas equipas de fiscalização não possui as 
Medidas de Autoproteção (MA) implementadas de acordo com o previsto no art.º 198º da 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro. Contudo, foi também percecionada uma 
preocupação subjacente a esta matéria por parte dos interlocutores das ações e, vontade de 
resolver a situação, quer elaborando novos procedimentos de emergência e planos de 
prevenção, quer procurando adaptar os já existentes (feitos com base nas anteriores disposições 
legais) à legislação vigente, por forma a poderem implementar as MA. 
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INSPEÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO, NO HOSPITAL PULIDO VALENTE INTEGRADO NO CENTRO HOSPITALAR 

LISBOA NORTE, EPE (CHLN), DO NOVO REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM 

EDIFÍCIOS 

Na sequência de uma denúncia de falta de segurança na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) 
do Hospital Pulido Valente, integrado no CHLN, EPE foi constatada que a mesma tinha 
fundamento, uma vez que existiam desconformidades no que toca ao cumprimento das medidas 
previstas no Novo Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios. 

Em face do detetado foi recomendado que, pelo CHLN, E.P.E., fosse rapidamente implementado 
e aprovado pelas entidades competentes, na sua totalidade, o Plano de Emergência Interno do 
Hospital Pulido Valente e procedimentos inerentes à prevenção e combate de eventuais 
situações de incêndio, com conhecimento a esta IGAS da data da sua completa 
operacionalidade. 

Foi igualmente proposto que o mesmo Centro Hospitalar, com a brevidade possível e com uma 
calendarização suficientemente concretizada, desencadeasse o processo de mudança, para 
outras instalações mais adequadas e com outras condições de segurança, da Unidade de 
Cuidados Intensivos do Hospital Pulido Valente, por forma a ser dada solução às limitações 
existentes naquele Serviço, em termos de prevenção e combate a situações de incêndio, 
proposta que mereceu acolhimento, encontrando-se a situação entretanto já sanada. 

INSPEÇÕES A SERVIÇOS MANIPULADORES DE TECIDOS E CÉLULAS E A SERVIÇOS DE SANGUE DO SNS, EM 

ARTICULAÇÃO COM A AUTORIDADE COMPETENTE 

Após a extinção da Autoridade para os Serviços de Sangue e Transplantação (ASST) e 
consequente transferência das suas competências para a Direção-Geral da Saúde (DGS), a IGAS 
passou a articular-se com aquela entidade em matéria de fiscalização e inspeção dos serviços e 
unidades que desenvolvem atividades relativas a células, tecidos, sangue e órgãos, de acordo 
com o estipulado no Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 dezembro, respetiva legislação orgânica e 
Protocolo de Colaboração celebrado em 6/09/2012, com vista à sua execução material. 

A realização conjunta das ações inspetivas para cumprimento do disposto na Lei nº 12/2009, de 
26 de março e no DL n.º 267/2007, de 24 de julho, as quais estabelecem, respetivamente, o 
regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, 
preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, 
transpondo para a ordem jurídica interna as Diretivas n.ºs 2004/23/CE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 31 de março, 2006/17/CE, da Comissão, de 8 de fevereiro, e 2006/86/CE, da 
Comissão, de 24 de outubro, e o regime jurídico da qualidade e segurança do sangue humano e 
dos componentes sanguíneos, que transpôs para a ordem jurídica nacional, as Diretivas nº 
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2004, nº 2004/33/CE da 
Comissão, de 22 de março de 2004, nº 2005/61/CE da Comissão, de 30 de setembro de 2005 e 
nº 2005/62/CE da Comissão, de 30 de setembro de 2005, num total de 20, decorreu conforme 
previamente planeado. 

Nas ações desenvolvidas na Região Autónoma dos Açores, em número de duas, a Equipa 
Multidisciplinar da DGS/IGAS contou igualmente com a colaboração e a participação ativa da 
Inspeção Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores (IReS), a qual, por sua vez, se 
articula com a IGAS para o exercício das suas competências, através do Protocolo de Cooperação 
Institucional assinado em de 11 de maio de 2011. No âmbito da colaboração institucional entre 
estas duas entidades, a formação operacional conferida no decurso das ações de 2013, visou e 
permitiu assegurar para o futuro, a articulação direta entre a IReS e a DGS em matéria de 
fiscalização e inspeção dos serviços e unidades que desenvolvem atividades relativas a células, 
tecidos, sangue e órgãos, na Região Autónoma dos Açores. 
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Tal como sucedeu nos anos anteriores em resultado de todas as inspeções levadas a cabo neste 
ciclo, e da subsequente implementação das recomendações daí decorrentes, foram atingidos 
substanciais ganhos em saúde, traduzidos, especialmente, no aumento da qualidade e das 
condições de segurança, quer na área do sangue e dos componentes, quer da manipulação de 
tecidos e células, bem como no cumprimento das disposições legais, comunitárias e nacionais, 
aplicáveis. 

Para a IGAS, a sua participação nestas ações inspetivas desde o primeiro instante, a sua 
contribuição efetiva no processo de planeamento e de execução das ações, e o próprio valor 
acrescentado daí resultante, quer internamente quer externamente, tem constituído uma mais-
valia importante que credibiliza e dignifica a sua vertente técnica e operacional nas áreas do 
sangue e dos tecidos e células, garantindo sempre rigor e isenção a todos os operadores 
envolvidos. 

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS 

Tendo em consideração as competências genéricas conferidas à IGAS, bem como, as que 
legalmente lhe estão atribuídas na área da IVG, através do art.º n.º 23º da Portaria n.º 741-
A/2007, de 21 de junho, e na sequência das ações inspetivas que têm vindo a realizar-se desde 
2008, aos estabelecimentos oficiais onde se realizam IVG ao abrigo da alínea e) n.º 1 do art.º 
142º do Código Penal, com a redação que lhe foi introduzida pelo art.º 1º da Lei n.º 16/2007, de 
17 de abril, foram efetuadas, no ano de 2013, novas ações inspetivas para avaliar das condições 
em que se pratica a IVG. 

Este ano as inspeções incidiram em 18 estabelecimentos oficiais, todas elas em regime de 
reavaliação uma vez que em 2008 foi definido que cada estabelecimento deveria ser objeto de 
ação inspetiva pelo menos uma vez de dois em dois anos. 

Importa referir que as ações inspetivas trabalharam sempre, nomeadamente no que respeita 
ao número de IVG efetuadas, os dados estatísticos relativos ao ano imediatamente anterior 
(2012). Todas as Entidades em apreço haviam sido inspecionadas em 2010. 

A fim de se proceder a uma boa e rigorosa análise das questões implicadas, foram designados 
peritos médicos especialistas de Ginecologia/Obstetrícia para integrarem as equipas inspetivas. 

 

GRÁFICO 12 - IVG REALIZADAS EM PORTUGAL CONTINENTAL VS. REGIÕES AUTÓNOMAS VS. PRIVADOS (2013) 

 

 

 

 

 

  

 

 

De referir, que temos vindo a observar que os estabelecimentos oficiais que asseguram a 
realização da IVG em Portugal Continental têm vindo a diminuir, procurando cumprir a lei 
recorrendo às entidades privadas a laborar em Portugal, designadamente celebrando 
contratos de serviços médicos para a realização da IVG, com a SAMER AMES, SA (Clínica dos 
Arcos).  
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No ano de 2012 os estabelecimentos oficiais foram responsáveis pela realização de 69% das 
IVG, a que corresponde 12.693 IVG, cabendo aos estabelecimentos oficialmente reconhecidos 
os restantes 31%. 

Tendo por base os dados retirados do relatório anual da DGS, o número total de IVG realizadas 
nas instituições visitadas (8.125), representa cerca de 44% das IVG efetuadas por opção da 
mulher em território nacional (18.408) e cerca de 65% do total continental (12.435), excluindo 
Regiões Autónomas e privados, o que melhor se ilustra através dos gráficos seguintes. 

GRÁFICO 13 – REALIZADAS ENTIDADES VISITADAS VS. 
TOTAL IVG REALIZADAS EM PORTUGAL (EXCLUINDO 

PRIVADOS E RA) 

GRÁFICO 14 – REALIZADAS ENTIDADES VISITADAS VS. 
TOTAL IVG REALIZADAS EM PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

Constatou-se, no que se reporta aos processos clínicos analisados, que a sua sistematização 
era, nalguns casos, incipiente, a par de alguma incompletude no que respeita a registos clínicos 
e a documentação que deles deve obrigatoriamente constar. 

Dos processos analisados verificou-se que a maioria das mulheres recorrem aos serviços 
hospitalares para a realização de uma IVG por referenciação (41%) ou por iniciativa própria 
(40%). Nos restantes 19%, a indicação sobre a forma como a utente teve acesso à consulta 
encontrava-se omissa. 

A análise dos processos das 18 instituições abrangidas pelo presente relatório revela que a 
aposta no planeamento familiar e na difusão da informação sobre métodos contracetivos 
conduziu a uma estabilização da procura da IVG. 

A maioria dos registos clínicos traduz uma melhor organização e metodologia de 
procedimentos que anteriormente não se verificava, porém, são ainda reveladores de algumas 
lacunas nos registos que importa corrigir. 

Considera-se que deverão ser instituídos mecanismos que permitam detetar e controlar as  IVG 
recorrentes, e que seria de equacionar o pagamento de uma taxa moderadora, que terá um 
efeito moralizador no acesso à IVG, pretendendo-se com isto que esta interrupção não seja vista 
como um método anticoncecional, mas sim como um recurso para resolução de uma situação 
pontual. 

FISCALIZAÇÃO A UMA CLÍNICA PRIVADA POR ALEGADA PRÁTICA DE ABORTO ILEGAL 

Por se ter tomado conhecimento do funcionamento e alegada realização de Interrupções 
Voluntárias da Gravidez (IVG) ilegais numa clínica privada não reconhecida oficialmente para 
esse efeito, o que a demonstrar-se, constitui crime nos termos da lei, foi desenvolvida uma ação 
de fiscalização à unidade em causa, realizando-se as diligências consideradas pertinentes. 

No decurso da ação foram detetadas inúmeras desconformidades, como sejam ausência de 
licença de funcionamento e de registo, incumprimento dos requisitos técnicos aplicáveis, 
indícios da prática de atos de enfermagem, por parte da proprietária da clínica, sem que para tal 
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se encontre habilitada por inexistência da respetiva titulação profissional, o que constitui 
eventual crime de usurpação de funções. 

Foi constatado não se encontrarem reunidas na clínica as condições mínimas de higio-sanidade e 
ali estarem a ser desenvolvidas atividades em condições de grave risco para a saúde pública, em 
clara violação do disposto no Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de outubro, da Portaria n.º 
287/2012, de 20 de setembro e da Portaria n.º 801/2010, de 23 de agosto, com a redação dada 
pela Portaria n.º 1056/2010, de 14 de outubro. 

Concretamente foi possível verificar a inexistência de um setor de esterilização bem como de 
material descartável que permitissem o exercício da atividade clínica e de enfermagem com 
respeito pelas regras básicas de higiene e assepsia. De igual forma, não existiam uma recolha e 
tratamento seletivos dos resíduos hospitalares, tendo sido, consequentemente, determinada a 
suspensão imediata da atividade da clínica, procedendo-se às comunicações legais. 

INSPEÇÕES AOS CENTROS DE PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA (PÚBLICOS E PRIVADOS), EM 

ARTICULAÇÃO COM O CNPMA 

Em 2013, decorreram ações inspetivas intercalares de reavaliação e uma ação global, todas “in 
loco”, por sugestão do CNPMA e com a anuência da IGAS, num número total de 14 (catorze) 
ações inspetivas, a que estiveram afetos dois inspetores e quatro peritos. 

De todas as ações foi elaborado projeto de relatório, foi exercido o direito ao contraditório e, foi 
elaborado um relatório final por ação. 

A avaliação final desta atividade, nos termos da lei e do protocolo celebrado entre ambas as 
entidades (CNPMA e IGAS), cabe ao CNPMA, que a publicita no respetivo site. 

FISCALIZAÇÕES DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DE MEDICINA DENTÁRIA 

Em 2013 realizaram-se ações de fiscalização a oito clínicas de medicina dentária, sendo que em 
três delas estava em causa o alegado crime de usurpação de funções, com a consequente 
participação ao Ministério Público. 

Outras quatro viram suspensa a respetiva atividade em virtude de a estarem exercer violando os 
requisitos técnicos e as boas práticas, e em condições de risco grave para a saúde pública.  

FISCALIZAÇÃO AO BLOCO OPERATÓRIO DA FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE 

LISBOA 

No ano de 2013 foi efetuada uma vistoria ao bloco operatório da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Lisboa, tendo em vista diagnosticar eventuais desconformidades e 
proceder à sua correção, a fim de que pudessem ser retomadas as atividades cirúrgicas sob 
anestesia geral. 

A ação de fiscalização contou com peritos das especialidades de Anestesiologia, de Medicina 
Dentária e de Saúde Pública. 

As condições então encontradas, quanto à estrutura existente, com sérias limitações ao 
adequado funcionamento do respetivo bloco, concretamente em termos de cirurgia com 
anestesia geral com suporte ventilatório, implicaram que a visita efetuada revestisse um 
carácter de intervenção prévia preparatória de adequação funcional/estrutural das instalações 
para o fim pretendido.  

Consequentemente, desde logo e junto dos representantes da Instituição, foram efetuadas 
algumas recomendações tendo em vista a plena funcionalidade do bloco operatório, tendo 
ficado igualmente decidida a realização de uma nova vistoria/fiscalização em data a definir, mas 
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sempre após a execução das alterações julgadas necessárias, para que então possa ser dado 
parecer final sobre as condições de funcionamento das instalações.  

Por último, importa ainda referir que atendendo a que o bloco operatório da Faculdade de 
Medicina Dentária não se encontrava em funcionamento, a estrutura existente não representa 
qualquer risco para a saúde pública. 

INSPEÇÃO AOS BLOCOS OPERATÓRIOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO POLO HOSPITAL DE D. ESTEFÂNIA 

DO CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE (CHLC) 

A IGAS, em articulação com a DGS e a ACSS, efetuou uma inspeção aos Blocos Operatórios de 
Ginecologia e Obstetrícia do Polo Hospital de D. Estefânia, do CHLC, para verificação da sua 
conformidade face aos requisitos legislativos e técnicos atualmente em vigor. 

Para o efeito foi constituída uma equipa multidisciplinar composta por inspetores desta IGAS, e 
por peritos das especialidades de Saúde Pública, de Pediatria/Neonatologia, de Anestesiologia, 
de Cirurgia Geral, de Enfermagem, de Arquitetura e de Engenharia. 

No Parecer Técnico emitido pela equipa inspetiva, suportado pelo relatório técnico da inspeção 
efetuada, concluiu-se que os blocos operatórios de ginecologia e obstetrícia do Polo Hospital de 
D. Estefânia, do CHLC, em termos de estrutura, instalações, equipamentos, circuitos e 
procedimentos, reúnem condições para o seu funcionamento, não colocando em causa a saúde 
pública, isto sem prejuízo de algumas desconformidades detetadas e reportadas, que importa 
corrigir. 

FISCALIZAÇÕES CONJUNTAS COM O INFARMED, A FARMÁCIAS E DISTRIBUIDORES 

Em 2013, a IGAS participou em ações de fiscalização conjuntas com o INFARMED - Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, a oito estabelecimentos (farmácias e 
distribuidores) a fim de verificar a legalidade das transações e dispensas aos utentes de Vacinas 
da Gripe Sazonal (Influvac e Fluarix) e cujas conclusões foram apresentadas pelo INFARMED à 
tutela.  

FISCALIZAÇÕES A UNIDADES PRIVADAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NA ÁREA DA MEDICINA FÍSICA 

E REABILITAÇÃO E DE ENFERMAGEM 

Na sequência de denúncias reportando situações de alegada burla e de usurpação de funções, 
promoveu-se a realização de ações de fiscalização a incidir sobre dois estabelecimentos de 
saúde de natureza privada. 

Num dos casos e face aos elementos recolhidos e respetivos indícios com relevância criminal, a 
factualidade apurada foi comunicada ao Ministério Público. 

Ainda no que concerne ao mesmo estabelecimento, atentas as desconformidades de natureza 
administrativa detetadas, procedeu-se a comunicação às entidades com competência, 
designadamente INFARMED, ARS-LVT e ERS.   

OUTROS 

Os inspetores afetos à EMF produziram 177 informações/pareceres, para além das ações 
mencionadas anteriormente, tendo participado em 169 processos no âmbito do apoio à gestão.  

Acresce a participação no Grupo de Trabalho para a Metrologia na Saúde, da Comissão Sectorial 
para a Saúde, criada no âmbito do Sistema Português da Qualidade e integrada no Instituto 
Português da Qualidade (D.L. 71/2012, de 21 de março), bem como na Comissão Paritária de 
Acompanhamento do Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Saúde e a União das 
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Misericórdias Portuguesas - Despacho n.º 2399/2012, de S. Exa. o Sr. Ministro da Saúde (DR n.º 
35, 2ª Série de 17/2/2012).  
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3.6. INTERVENÇÃO DISCIPLINAR 

O funcionamento da Equipa Multidisciplinar de Ação e Auditoria Disciplinares, com os objetivos 
previstos no Despacho n.º 772/2013, de 3 de janeiro, sofreu diversas vicissitudes no decurso do 
segundo semestre de 2013, relacionadas com a cessação temporária de funções do respetivo 
chefe de equipa, facto que imprimiu temporariamente alterações no funcionamento da equipa e 
implicou a reformulação de um dos objetivos QUAR, por razões de eficiência e contenção da 
despesa.  

No decurso de 2013, a IGAS, no âmbito da atividade desenvolvida em termos de ação e auditoria 
disciplinares, e de acordo com as suas atribuições e competências, direcionou a sua atuação em 
três sentidos fundamentais, a saber: 

 ação disciplinar, com tramitação de procedimentos de natureza disciplinar e pré-
disciplinar; 

 ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude, promovendo os 
procedimentos adequados (numa ótica de otimização dos recursos afetos à área 
disciplinar que por natureza não pode ser programada); 

 orientação e apoio técnico em matéria jurídico-disciplinar, mediante a realização de ações 
pedagógicas e de acompanhamento técnico sobre o exercício da ação disciplinar no SNS. 

AÇÃO DISCIPLINAR 

Tendo o exercício da ação disciplinar como objetivo, essencialmente, a reposição da disciplina e 
a reafirmação dos valores que lhe estão subjacentes – indispensáveis ao funcionamento de 
qualquer organização e mesmo ao desenvolvimento de qualquer atividade – a IGAS, de uma 
forma proactiva, continuou a pautar a sua intervenção neste domínio por uma atuação 
sobretudo preventiva e, com salvaguarda dos ilícitos para a investigação dos quais tem 
competência instrutória exclusiva ou quando associados a infrações graves (fraude, corrupção 
ou atuação assistencial negligente com morte ou sequelas graves), acompanhou as demais 
situações a cargo dos responsáveis dos serviços e organismos do SNS, por lhes competir a eles, 
em primeira linha, o respetivo exercício do poder disciplinar. 

Conforme se pode observar no quadro seguinte, foram tramitados, em 2013, 326 processos de 
âmbito disciplinar ou pré-disciplinar (incluindo o acompanhamento dos processos tramitados 
nas instituições) e que não incluem a atividade relacionada com a finalização dos processos, no 
âmbito do acompanhamento da execução das penas (recursos) ou do período de suspensão da 
execução das mesmas, bem como da adoção de medidas recomendadas. 

QUADRO 39 – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RELATIVA À AÇÃO DISCIPLINAR (2013) 

TIPO DE PROCESSO NÚMERO DE PROCESSOS 

Pré-disciplinar 64* 

Inquérito 127** 

Disciplinar 122*** 

Reabilitação/Revisão 1 

Contraordenação  5 

Auditorias Disciplinares 7 

TOTAL 326 

Note-se que dos 64 processos sem natureza disciplinar, 44 (16 ESC e 28 APU) deram 

origem a processos disciplinares/ * * 2 (2010); 21(2011); 47(2012) e 57 (2013)/ *** 2 

(2009); 6(2010); 23(2011); 40(2012) e 51 (2013). 
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No âmbito da atividade instrutória desenvolvida na área disciplinar e pré-disciplinar ou de 
acompanhamento, foram elaboradas no total de 453 peças processuais, destacando-se pela sua 
importância as discriminadas no quadro seguinte. 
 

QUADRO 40 – PEÇAS PROCESSUAIS MAIS RELEVANTES (2013) 

INFORMAÇÕES PARECERES QUESITAÇÕES ACUSAÇÕES RELATÓRIOS TOTAL 

178 54 39 25 157 453 

 

A articulação da IGAS, incluindo no âmbito disciplinar e pré-disciplinar (ESC/APU), implicou um 
elevado número de comunicações aos serviços do Ministério da Justiça ou órgãos de polícia 
criminal. 

Ainda associado à ação disciplinar desenvolvida, salienta-se, pela sua importância, o 
relacionamento, neste domínio, com os Serviços do Ministério Público, o DIAP, Tribunais e 
Ordens Profissionais (especialmente a dos Médicos), seja por motivo das participações 
efetuadas pela IGAS àquelas entidades ou efetuadas pelas mesmas à IGAS, seja pela colaboração 
reciprocamente prestada, em termos de disponibilização de peças processuais, depoimentos 
prestados, peritagens realizadas. 

Apresenta-se, no quadro seguinte, os números relativos aos atos mais importantes no âmbito do 
referido relacionamento. 

 

QUADRO 41 – ATOS MAIS RELEVANTES NO RELACIONAMENTO COM O MP, TRIBUNAIS E ORDENS PROFISSIONAIS 

(2013) 

Comunicações da IGAS a órgãos judiciais, de investigação e de Segurança 386 

Comunicações de órgãos judiciais, de investigação e de Segurança à IGAS 413 

Comunicações da IGAS a ordens profissionais 153 

Comunicações de ordens profissionais à IGAS 231 

TOTAL 1.183 

 

Por outro lado, constituindo os processos, cujo objeto se prende com a assistência prestada, 
uma parte significativa dos processos movimentados pela Equipa Multidisciplinar de Ação e 
Auditoria Disciplinar, e sendo a prova nos referidos processos de natureza eminentemente 
técnico-científica, a IGAS recorreu, na sua instrução, à intervenção, não só de um assessor 
médico, como também de peritos médicos de diversas especialidades, assumindo esta atividade 
pericial uma importância crucial, quer pelo volume de trabalho que representou (elaboração da 
histórias clínica, formulação de quesitos, emissão de pareceres, prestação de esclarecimentos 
complementares), quer pelo papel determinante de tais pareceres nas decisões finais proferidas 
nos processos. 

Nos quadros seguintes, dá-se conta da atividade pericial desenvolvida no âmbito da ação 
disciplinar, em termos, respetivamente, de número total de pareceres periciais emitidos e de 
pareceres emitidos por médicos peritos das várias especialidades médicas, quanto a estes, com 
repartição por especialidade. 
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QUADRO 42 – MOVIMENTO DA ATIVIDADE PERICIAL DA IGAS (2013) 

ORIGEM DOS PARECERES N.º DE PARECERES 

Pareceres Médicos a cargo do Assessor Médico da IGAS  44 

Peritagens Médicas de Especialidades (peritos externos) 50 

Outras Peritagens (enfermagem e de informática) 2 

TOTAL 96 

 

QUADRO 43 – PERITOS MÉDICOS EXTERNOS NOMEADOS POR ESPECIALIDADE (2013) 

ESPECIALIDADE N.º / % PERITAGENS 

Anatomia Patológica 1 2,00% 

Cardiologia 2 4,00% 

Cirurgia Cardio-Torácica 1 2,00% 

Cirurgia Geral 5 10,00% 

Cirurgia Plástica 1 2,00% 

Cirurgia Vascular 2 4,00% 

Gastroenterologia 1 2,00% 

Ginecologia/Obstetrícia 4 8,00% 

Medicina Geral Familiar 5 10,00% 

Medicina Interna 9 18,00% 

Nefrologia 2 4,00% 

Neonatologia 1 2,00% 

Neurocirurgia 2 4,00% 

Neurologia 2 4,00% 

Oncologia 2 4,00% 

Ortopedia 6 12,00% 

Otorrinolaringologia 2 4,00% 

Pediatria 1 2,00% 

Radiologia 1 2,00% 

TOTAL GERAL 50 100% 

 

No total dos processos de natureza exclusivamente disciplinar tramitados em 2013, cerca de 
24% deles foram, entretanto, concluídos com a aplicação de uma pena, a maioria deles 
associada a irregularidades relacionadas com acumulação indevida de funções, conflito de 
interesses, cobrança indevida de taxas moderadoras, irregularidades na prescrição de 
medicamentos/MCDT ou com a falsificação de documentos.  
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GRÁFICO 15 – TIPOLOGIA DOS ILÍCITOS PUNIDOS (2013) 

 

No que se refere à tipologia das (29) penas disciplinares aplicadas, duas tiveram natureza 
expulsiva, estando um dos casos associado a fraude na prescrição de medicamentos. 

 

GRÁFICO 16 – TIPOLOGIA DAS PENAS DISCIPLINARES APLICADAS (2013) 

 

AÇÕES DE PREVENÇÃO E DETEÇÃO DE SITUAÇÕES DE CORRUPÇÃO E DE FRAUDE 

A IGAS programou realizar, em 2013, adicionalmente à atividade disciplinar, ações de prevenção 
e deteção de situações de corrupção e de fraude, incluindo nestas o follow-up/monitorização 
das ações iniciadas em 2012.   

 

QUADRO 44 – TOTAL DE AÇÕES 

AÇÕES   

PREVISTAS 

NO PLANO 
NÃO PREVISTAS 

NO PLANO 
TOTAL CONCLUÍDAS 

TAXA DE 

EXECUÇÃO 

PREVISTAS, 
NÃO 

CONCLUÍDAS 

NÃO PREVISTAS,       
NÃO CONCLUÍDAS 

13 7 20 14 108% 0 6 

 

Este tipo de ação tem como objetivo prevenir situações de eventual fraude e corrupção e, em 

caso de deteção, poderá implicar a recolha de prova no terreno e originar, depois, a instauração 

de processos de natureza disciplinar e/ou a participação criminal.  

20,69%

13,79%

24,14%

24,14%

3,45%
10,34%

3,45%

Assistência médica/Omissão de Registos Clinicos Falsificação de Documentos

Acumulação Indevida/Conflito Interesses Privados Cobrança Indevida de Taxas Moderadoras

Falta de Assiduidade Prescrição de Medicamentos /MCDT

Usurpação de Funções

Demissão/ 
despedimento

7%

Suspensão
48%

Multa 
10%

Repreensão 
escrita

35%
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No entanto, e em primeira linha, estas ações tem por objetivo a verificação “in loco” da 
implementação dos Planos de Prevenção e Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 
pelo papel estratégico que este documento pode ter no combate à corrupção e à fraude, desde 
que implementado, monitorizado e avaliado periodicamente (OOp5/QUAR 2013). 

Assim, através destas ações, privilegia-se o contacto no terreno dos inspetores afetos à área 
disciplinar com os dirigentes e com os auditores internos, o que deve, desde logo, ser encarado 
como uma oportunidade para propor as medidas corretivas que reforcem ou mitiguem o risco 
de corrupção e de fraude, fazendo-se uma abordagem pedagógica desta temática e usando a 
experiência adquirida nas ações de responsabilização. 

As ações de prevenção e deteção da corrupção e da fraude, e em particular os resultados dos 
relatórios que são elaborados na sequência daquelas, podem contribuir para a ação 
desenvolvida pelo GCCI, ao proporcionar aos decisores informação de interesse para a gestão 
estratégica e para eventuais estudos na área do combate às irregularidades e à fraude, incluindo 
a identificação e análise dos riscos operacionais potenciadores de irregularidades e de ineficácia. 

Do total das seis novas ações de prevenção que se planeou realizar (Hospital Fernando da 
Fonseca, Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Centro Hospitalar do Litoral Alentejano, EPE, Centro 
Hospitalar Leiria Pombal EPE, Instituto Português de Oncologia de Lisboa- Francisco Gentil, EPE e 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE), apenas não foi concluída a iniciada na Unidade Local 
de Saúde do Nordeste, EPE, perspetivando-se a sua conclusão no decurso de 2014.  

No que concerne às 10 ações de acompanhamento/ou follow-up abertas (Centro Hospital 
Tondela/Viseu, EPE, Centro Hospital Baixo Vouga, EPE, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, 
EPE, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra EPE, Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE, Hospital da Figueira de Foz, EPE, Unidade 
Local de Saúde do Alto Minho, EPE, Hospital Espírito Santo, EPE, Hospital Garcia de Orta, EPE), 
encontram-se concluídas nove, perspetivando-se a realização, em 2014, da ação no Hospital 
Garcia de Orta, EPE.  

Paralelamente prosseguiu a monitorização da implementação das recomendações pelas 
restantes entidades que foram contempladas em 2012 (Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE, 
Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, EPE, 
Hospital de Santarém, EPE, Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE e Centro Hospitalar do 
Oeste).  

 
QUADRO 45 – ESTABELECIMENTOS VISITADOS (APCF/FOLLOW-UP) EM 2013 

ESTABELECIMENTOS DO SNS TIPO 

Hospital Fernando da Fonseca, EPE APCF 

Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE Follow-up  

Centro Hospitalar de Leiria/Pombal APCF 

Hospital do Espirito Santo de Évora, EPE Follow-up  

Centro Hospitalar Tondela – Viseu, EPE Follow-up 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE APCF 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE APCF 



82 | P á g i n a    RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 |  

ESTABELECIMENTOS DO SNS TIPO 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE Follow-up 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE Follow-up 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa, EPE  APCF 

CHUC, EPE Follow-up 

Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE Follow-up 

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE APCF 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE Follow-up 

 TOTAL CONCLUÍDO: 14 

 

Este tipo de ação, apesar de revestir um cariz célere, atípico e marcadamente pedagógico, não 
pretendendo assumir a natureza de uma auditoria, revestiu contornos de particular 
complexidade em 2013, pelo facto de ter sido associada ao objetivo de avaliar a área dos 
Recursos Humanos, no que concerne à prevenção e deteção dos riscos da verificação do 
incumprimento dos normativos que regulam a contratação dos profissionais médicos (em 
particular os que se encontram em situação de licença sem vencimento, na sequência da qual 
ocorreu a celebração de contrato de trabalho ou da prestação de serviços em estabelecimentos 
e organismos do SNS) e dos riscos de incumprimento do regime de impedimentos e 
incompatibilidades/conflito de interesses. 

Na sequência de uma auditoria do Tribunal de Contas, foi por despacho, do Secretário de Estado 
da Saúde, determinado à ACSS que realizasse “um levantamento de todos os casos em que 
tenham sido atribuídas licenças sem vencimento de longa duração a médicos que, na sequência 
das autorizações tenham sido contratados pela mesma ou por outra unidade de saúde do SNS, 
seja por contratos individuais de trabalho, seja por aquisição de serviços médicos, mesmo que 
interpostas sociedades comerciais…”. 

O relatório preliminar realizado por aquela entidade, datado de 30 de abril de 2013, concluiu 
pela existência de um total de 983 médicos em licença sem vencimento de longa duração, em 
vigor a 31 de dezembro de 2012, pertencendo muitos deles às entidades selecionadas.  

Por outro lado, decorrente de atuação da IGAS, a propósito do controlo do cumprimento do 
regime de incompatibilidades e impedimentos das carreiras médicas (Processo n.º 30/2011 – 
INS), a ACSS, elaborou um Relatório Preliminar sobre as acumulações de funções, solicitando a 
intervenção da IGAS, pedido que foi igualmente feito pela tutela, pelo que esta matéria foi 
definida como prioritária e decidido que seria tratada, igualmente, no âmbito das ações de 
prevenção. 

A necessidade de articulação entre a IGAS e a ACSS, determinada por despacho do Secretário de 
Estado da Saúde, de 13.05.2013, foi comunicada à IGAS no final do mês de julho de 2013, tendo 
implicado uma alteração/revisão do “Guião das Ações de Prevenção e Deteção de Situações de 
Corrupção e de Fraude“, de modo a assegurar a aprovação das fichas de trabalho, direcionadas 
para a área dos recursos humanos, que ficou concluída em setembro de 2013.  

Nesta sequência, e com este objetivo, foram concretizadas/realizadas, no último trimestre de 
2013, 14 ações ou o follow-up de ações anteriores, cujos resultados constam dos relatórios, 
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entretanto concluídos e/ou decididos em 2014, e que originaram 27 processos disciplinares e 5 
Inquéritos, para além das demais situações que foram participadas aos serviços, para o referido 
efeito.    

Em síntese, foram apuradas várias desconformidades, merecendo vários reparos e chamadas de 
atenção, designadamente:   

MÉDICOS EM SITUAÇÃO DE LICENÇAS SEM VENCIMENTO/REMUNERAÇÃO   

 As licenças sem vencimento de longa duração, concedidas ao abrigo do artigo 78º do 
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, antes de 1 de janeiro de 2009, para os 
trabalhadores que exercem funções públicas, mantêm-se válidas, não devendo os 
trabalhadores, enquanto se mantiverem nessa situação, ser providos em lugares dos mapas 
de pessoal dos respetivos serviços e organismos entretanto transformados em entidades 
públicas empresariais, sob pena de se poder defraudar o espírito da Lei; 

 E, apesar do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
59/2008, de 11 de setembro, prever, no seu artigo 234º, a concessão de licenças sem 
remuneração, realçando-se as licenças não tipificadas, mostrando-se omisso, quanto à 
possibilidade do trabalhador poder ser contratado posteriormente pela mesma ou por 
outra entidade pública, impõe-se que estas situações sejam apreciadas tendo em atenção 
os normativos que regulam a contratação de profissionais na Administração Pública, em 
ordem a salvaguardar o interesse público;  

 Inclusivamente, pressupondo, a concessão de licença sem remuneração, a ausência de 
qualquer inconveniente para o serviço, e, como tal, que o trabalhador se mostra 
dispensável ao funcionamento do mesmo, a sua contratação posterior pela mesma 
entidade carece de qualquer justificação;  

 Neste âmbito, e no que ao pessoal médico diz respeito, também o despacho n.º 
10428/2011, de 1 de agosto de 2011, do Secretário de Estado da Saúde, determinava, 
expressamente, que os médicos vinculados às instituições contratantes não podiam ser por 
elas contratados em regime de prestação de serviço; assim deve entender-se que tal 
despacho (e o que lhe sucedeu) é, igualmente, aplicável aos médicos que se encontrem na 
situação de licença sem remuneração, na medida em que, apesar de o contrato de trabalho 
em funções públicas estar suspenso, mantêm-se detentores de uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado;  

  Por outro lado, nos casos das licenças sem vencimento de longa duração concedidas ao 
abrigo do ESNS (artigos 21º e 22º do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro), nem todos os 
CA submeteram previamente os pedidos à entidade competente para autorização (com 
competência própria, ou, em caso disso, com competência delegada ou subdelegada), uma 
vez que terão entendido que a respetiva norma legal lhes conferia competência para essa 
autorização (as deliberações poderão encontrar -se feridas do vício de incompetência).  

TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE FUNÇÕES    

 No tocante às acumulações de funções, face ao confronto dos registos de assiduidade 
referentes a 2013, ficou indiciado que, nalguns casos, o número de horas/prestações de 
serviços médicos realizadas nos estabelecimentos hospitalares excediam as autorizadas 
pelos serviços de origem, indiciando situações de acumulação de funções não autorizadas, 
e, consequentemente, censuráveis;  

 Foram, igualmente, verificadas situações de acumulação efetiva de funções, sem que 
estivessem suportadas em qualquer processo organizado de acumulação de funções, o que 
configura uma situação irregular ou não consentânea com os acordos coletivos de trabalho 
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para a carreira médica, porquanto, não era conhecida, sequer, a existência de qualquer 
declaração de compromisso de honra, em como, dessas acumulações, não resultava 
qualquer condição de incompatibilidade;  

 Noutros casos, foram identificadas situações em que ficou indiciado o incumprimento dos 
horários de trabalho nos serviços de origem, ou das horas prestadas no âmbito de contratos 
de prestação de serviços, com evidente prejuízo patrimonial para o Estado, claramente 
lesivas do interesse público e, consequentemente, censuráveis, do ponto de vista jurídico-
disciplinar;  

 Da prova produzida, essencialmente do confronto entre as folhas de ponto e/ou 
documentação que comportava a data e horário de realização de consultas e/ou exames 
médicos - MCDT, das diferentes instituições hospitalares e outras públicas ou privadas, 
onde alguns dos profissionais trabalharam ou prestaram cuidados de saúde médicos, 
verificou-se o exercício de funções em horário sobreponível ou indícios dessa sobreposição, 
ou ainda situações óbvias da impossibilidade de cumprimento integral da carga horária 
registada.  

Sumariando, para além da instauração dos processos disciplinares, foi recomendado às 
instituições envolvidas os esclarecimentos sobre todas as situações de acumulações de funções 
ou LSV que suscitaram dúvidas interpretativas ou que mereceram reparo,  

A aferição do grau de aceitação e da efetiva implementação das recomendações aceites pelas 16 
entidades que foram visitadas em 2012 (QUAR 2012 - OOp5), decorreu em 2013, permitindo-nos 
concluir que (apesar do elevado grau de adesão à quase totalidade das recomendações 
evidenciado no âmbito das reuniões com os responsáveis das instituições), face às evidências 
recolhidas no decurso da monitorização ou do follow-up, no referido universo, 56% (9) das 
entidades aceitaram a totalidade das recomendações, evidenciando as correções necessárias 
e/ou a respetiva implementação.   

REALIZAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS OU DE SENSIBILIZAÇÃO 

Nos últimos anos, a IGAS tem privilegiado o acompanhamento do exercício do direito de ação 
disciplinar nos estabelecimentos e serviços do SNS, dedicando a sua atenção ao apoio técnico- 
jurídico, através de ações/workshop. 

Tal apoio tem, pois, vindo a ser desenvolvido através de diversas formas, nomeadamente 
mediante Workshops organizados sobre a temática (os últimos dos quais em 2007 e 2009) e 
esclarecimentos de questões concretas que por qualquer via lhe são colocadas.  

Em 2013 procuramos melhorar a qualidade das sessões, fomentando a partilha de experiências 
e de informação entre os diversos serviços mediante a realização de 3 sessões (a primeira 
realizada dia 25/10/2013, a segunda em 31/10/2013 e a última em 4/11/2013), num total de 25 
serviços, que concentraram trabalhadores e dirigentes dos mesmos, facto que implicou uma 
economia de meios resultante da redução do número de deslocações e da concomitante 
despesa, relevante nesta fase de grande exigência orçamental. 

Foram abrangidos um total de 75 formandos.  
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QUADRO 46 – ESTABELECIMENTOS DO SNS  

ESTABELECIMENTO DO SNS N.º FORMANDOS 

Aces Amadora 2 
Aces Baixo Mondego 4 
ACES Cascais 4 
ACES Dão-Lafões 4 
ACES Estuário do Tejo 4 
ACES Lisboa Central 2 
ACES Lisboa Ocidental e Oeiras 3 
ACES Lisboa Norte 2 
ACES Loures Odivelas 4 
ACES Oeste Norte 3 
ACES Oeste Sul 3 
ACES Pinhal Litoral 1 
ACES Sintra 3 
Centro Hospitalar Baixo Vouga 4 
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo 3 
Centro Hospitalar do Oeste 6 
Centro Hospitalar Viseu/Tondela 5 
Hospital de Anadia 3 
Hospital de Cantanhede  1 
Hospital Distrital da Figueira da Foz 3 
Hospital de Ovar 2 
Hospital de Vila Franca de Xira 1 
IPO de Coimbra 3 
Unidade Local de Saúde da Guarda 4 
ARS Centro 1 

TOTAL 75 

 
No final de cada ação foi solicitado aos formandos que avaliassem a mesma, através do 
preenchimento de um questionário de opinião (71 responderam).  
A análise dos dados permitiu-nos concluir que a maioria dos formandos (80%) desempenhava 
funções na área dos cuidados de saúde primários e na área hospitalar, era licenciado (83%) e 
não tinha experiência ao nível do exercício da ação disciplinar (58%). 
No tocante à avaliação das ações, na sua globalidade os formandos ficaram muito satisfeitos 
com a ação (39% dos formandos pontuaram com 4 este parâmetro e 59% classificou com 5). O 
desenvolvimento da mesma foi para a maioria dos formandos muito adequado (41% dos 
formandos atribuiu a pontuação 4 neste parâmetro e 54% atribuiu 5). A ação correspondeu, 
totalmente, às expetativas da maioria dos formandos (cerca de 40,8% dos formandos atribuiu a 
pontuação 4 neste parâmetro e 54,9% atribuiu a pontuação 5). No que respeita à forma como os 
temas foram abordados, a maioria dos formandos considerou que estes foram abordados de 
forma totalmente clara (cerca de 81,7% dos formandos pontuou com 5 o parâmetro e 16,9% 
classificou com 4). Por último, todos os formandos admitiram vir a aplicar os conhecimentos 
adquiridos na ação de formação, sendo que 53% admitiram vir a aplicar os conhecimentos e 47% 
admitiram vir a aplicar muito os conhecimentos adquiridos.  
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GRÁFICO 17 – AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

 

3.7. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSOS 

ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL 

O esforço prosseguido no segundo semestre de 2012 no sentido de gerir e manter o arquivo 
técnico documental com a atualização dos conteúdos das pastas digitais correspondentes aos 
dossiers temáticos por modo a poderem ser consultadas e estudadas por todos os trabalhadores 
da IGAS no ambiente da DSIP Informação e Legislação foi concluído no ano 2013. 

O Arquivo Digital e o carregamento de dados para este, foi continuado em 2013. 

A escassez de recursos humanos afetos à DSIP Documentos impossibilita que muitos projetos 
pensados para a DSIP Documentos tenham de ficar adiados. 

Também em 2013 nasceu a base de dados que chamamos de Organismos, com o objetivo de 
agrupar todos os serviços e organismos pertencentes ao Ministério da Saúde e do Serviço 
Nacional de Saúde que se pretende esteja constantemente atualizada. Para a elaboração desta 
base foram contados todos os contributos de elementos da DSIP, para saber que campos de 
registo seriam necessários para obviar às necessidades de todos os utilizadores, sendo que a 
estrutura informática da mesma, em formato Access, ficou a cargo de uma colaboradora da 
carreira Técnica de Informática afeta à DSIP. 

A disponibilização desta base de dados, para todos os trabalhadores da IGAS, decorrerá no ano 
2014. 

A tipologia das pastas mantém-se, sendo estas organizadas segundo a classificação de 
instituições e temas (vide quadro seguinte): 
 

QUADRO 47 – CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS DE ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL (2013) 

TIPO DE PASTA Nº 

Agrupamentos de Centros de Saúde 68 

Centros de Saúde 367 

Hospitais do Sector Público Administrativo 64 

Hospitais do Sector Público Empresarial 64 

Instituições da Administração Pública 3 

Instituições da Saúde 150 

Legislação – Códigos e Compilações 111 

Temáticas sobre Administração Pública 70 

Temáticas sobre Carreiras Profissionais 18 

Temáticas da Saúde 101 

TOTAL  1016* 

* Este total está sujeito a alteração no decorrer do ano 2014. 

0,0% 0% 0,0% 0,0% 0%0% 1% 0,0% 0,0% 0%1% 4% 4,2% 1,4%
13%

39% 41% 40,8%
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lhe
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REQUISIÇÃO E CONSULTA DE FONTE DE INFORMAÇÃO 

No que se refere à requisição e consulta da mais variada informação técnica à DSIP, em 2013, 
verificou-se um aumento do número de solicitações comparativamente com o ano anterior (ver 
quadro abaixo): 

 

QUADRO 48 – REQUISIÇÃO E CONSULTA DE FONTE DE INFORMAÇÃO EM 2013 COMPARATIVAMENTE COM 2012 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

2012 134 162 165 107 105 154 176 128 100 154 164 134 1638 

2013 131 168 201 103 124 144 158 163 188 207 167 151 1905 

 

Este aumento cifra-se nos 13%. 

Para além da atividade da DSIP Documentos anteriormente descrita, manteve a continuidade da 
utilização e da prestação de informação através de meios eletrónicos (e-mail e pastas 
partilhadas), da divulgação eletrónica diária da informação relevante do Diário da República e 
pela compilação e divulgação de informação através do boletim mensal eletrónico. E deu-se 
formação nesta área a três colegas. 

APOIO TÉCNICO 

Neste âmbito foi prestado apoio técnico aos seguintes processos: “Irregularidades com 
receituário e denunciadas por um farmacêutico; “Apuramento dos factos relacionados com 
alegadas irregularidades em receituário, bem como a várias Ações de Prevenção e Deteção de 
Situações de Corrupção e Fraude. 

Foi dado apoio ao Inspetor-Geral na avaliação das candidaturas concorrentes aos Prémios 
Hospital do Futuro 2012/2013, para a categoria para a qual aquele dirigente fazia parte do Júri. 

Foi dada continuidade ao trabalho iniciado em 2012 no Repositório Digital do Conhecimento 
Organizacional (GRDCO), desta feita a área abrangida foi, para além das inspeções e auditorias, a 
área disciplinar, tendo sido efetuados, em 2013, no total 52 (cinquenta e dois) novos registos de 
processos da área atrás referida e para este efeito teve de ser realizada uma adaptação à 
estrutura informática com o aumento do número de campos para os links e o número de 
documentos disponibilizados. 

QUADRO N.º 49 - INSPEÇÕES TEMÁTICAS E AUDITORIAS E ÁREA DISCIPLINAR INSERIDAS NO GRDCO  
(QUAR 2012 E 2013) 

ANO PROCESSO TIPOLOGIA 
QUAR 

2012 2013 

2013 Auditoria Mercado de produtos dietéticos - 1 

2012 Inspeção Remunerações, pagamento de produção adicional e trabalho extraordinário/prevenção - 1 

2
0

1
1 

In
sp

e
çã

o
 

Funcionamento do Gabinete do Utente  2 2 

Organização e funcionamento de USCP  - 5 

 Serviço de Ortopedia do Hospital Central do Funchal 1 - 

Mecanismos de controlo e combate ao desperdício  1 - 

Gabinetes de Medicina Legal  1 - 
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ANO PROCESSO TIPOLOGIA 
QUAR 

2012 2013 

Gestão do Património Imobiliário 1 - 

Planeamento das altas clínicas e comunicação aos familiares dos doentes 1 - 

Impedimentos e incompatibilidades no quadro legal das carreiras médicas 1 - 

Prescrição médica e utilização racional do medicamento  1 - 

Sinalização das quedas dos doentes em ambiente hospitalar  1 - 

Acesso aos cuidados de saúde  1 - 

Sistemas de Certificação da Incapacidade Temporária 1 - 

Contratação de serviços médicos em regime de prestação de serviços 1 - 

2
0

1
0 

In
sp

e
çã

o
 

 

Organização e funcionamento de USCP  - 4 

Listas de espera para primeiras consultas hospitalares e cirurgia no SNS - 1 

Atividade cirúrgica e das listas de espera nos IPO - 1 

Controlo dos encargos com radiofarmacos cobrados pelas entidades convencionadas  1 - 

Prevenção e controlo da obesidade nos hospitais do SNS 1 - 

Prescrição médica e utilização racional do medicamento  1 - 

Contratação de serviços médicos em regime de prestação de serviços 1 - 

Acesso aos cuidados de saúde  1 - 

Controlo de produção e distribuição de vinhetas a nível nacional 1 - 

Aplicação das novas normas sobre o tabaco 1 - 

D
is

ci
p

lin
ar

 

Factos relacionados com a prescrição de medicamentos - 1 

Assistência médica/irregularidades na alta dada a doente - 1 

Assistência médica  - 1 

Factos relacionados com a prescrição de medicamentos/MCD - 1 

2
0

0
9 

In
sp

e
çã

o
 

Alimentação dos doentes internados nos estabelecimentos hospitalares do SNS  1 - 

O balanço social nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde 1 - 

Gabinetes de Medicina Legal e perícias médico-legais no SNS 1 - 

Controlo da assiduidade e do trabalho suplementar 1 - 

Listas de espera para primeiras consultas hospitalares e cirúrgica no SNS - 1 

Atividade cirúrgica e das listas de espera nos IPO - 1 

Organização e funcionamento de USCP  - 1 

Auditoria  Auditoria ao controlo da faturação/despesa com medicamentos, suportada pelo SNS - 1 

Inquérito  Factos relacionados com a prescrição de medicamentos - 1 

D
is

ci
p

lin
ar

 

Despesa com medicamentos em ambulatório - 1 

Assistência médica  - 2 

Irregularidades em procedimento concursal  - 1 

Abuso sexual de paciente - 1 

Factos relacionados com a prescrição de medicamentos - 1 

2
0

0
8 

Disciplinar  

Exercício ilegal de funções privadas, eventual fornecimento de entidades convencionadas e 
falsificação de documentos 

- 1 

Assistência médica  - 1 
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ANO PROCESSO TIPOLOGIA 
QUAR 

2012 2013 
2

0
0

7 
Inspeção Exclusão dos utentes dos ficheiros por iniciativa dos médicos - 1 

D
is

ci
p

lin
ar

 

Recebimento indevido de honorários  - 1 

Assiduidade e eventual falsificação de documentos - 1 

Falta de assiduidade - 2 

Assistência de enfermagem - 1 

Assistência médica  - 2 

Incompatibilidades/impedimentos/acumulação indevida - 1 

Irregularidades em concurso/recrutamento de pessoal - 2 

1996 Disciplinar Assistência médica  - 1 

1998 Disciplinar 
Diversas irregularidades associadas ao dever de reposição de dinheiros - 1 

Falta de Assiduidade -  

2002 Disciplinar Assistência médica  - 2 

2003 
Disciplinar Emissão indevida de certificados de incapacidade - 1 

Inquérito Assistência médica  - 1 

2004 Disciplinar 
Factos relacionados com a falsificação de receituário  - 1 

Falta de assiduidade e acumulação indevida de funções - 1 

2005 

Disciplinar Apropriação indevida de dinheiros provenientes de taxas moderadoras - 1 

Disciplinar Ensaios clínicos - 0 

Inquérito Assistência médica  - 1 

2006 Disciplinar Omissão de registos clínicos - 1 

 

DESMATERIALIZAÇÃO 

No ano de 2013 deu-se continuidade ao processo de desmaterialização, introduzindo-se 
melhorias na elaboração de questionários de avaliação e suporte a ações inspetivas, tendo 
participado ativamente, quer na sua formulação, quer na compilação dos dados e análise 
estatística, de que se destacam os seguintes trabalhos: 

 Colaboração no âmbito de três processos de inspeção mediante a elaboração de um 
questionário e o tratamento dos dados para elaboração de relatórios;  

 Colaboração no âmbito do apoio à Direção, tendo em vista a realização do Levantamento 
do equipamento existente nos serviços de saúde, sem utilização ou funcionamento, 
mediante a elaboração de Questionário e o tratamento dos dados para elaboração de 
relatórios; 

 Colaboração no âmbito da realização do follow-up de uma ação de prevenção e deteção 
de situações de corrupção e de fraude (ULSM), mediante a elaboração de matriz para 
tratamento de dados e organização da prova que integra os suportes documentais. 
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3.8. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES 

ATUAÇÃO DA DSIP NO ÂMBITO DAS TECNOLOGIAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ANO DE 2013 

Repositório Digital do Conhecimento Organizacional – Este Repositório compreende a 
disposição, arquivo e consulta eletrónica dos resultados das ações inspetivas e permite a 
consulta e acesso intuitivo, rápido e eficaz aos processos através de elementos identificativos e 
caracterizadores das mencionadas ações. 

Tratando-se de um objetivo QUAR, inscrito na carta de missão por um período de pelo menos 5 
anos, intensificou-se o carregamento dos conteúdos, bem como se incrementou a sua 
operacionalização através da inclusão de novas peças processuais e alargamento dos critérios de 
pesquisa. Foi ainda alargado o seu âmbito de forma a congregar processos de tipologias diversas 
das inicialmente previstas; 

Generalização do uso do correio eletrónico em múltiplas plataformas – De forma a melhorar a 
acessibilidade no uso do correio eletrónico, nomeadamente através de smartphones e tablets, 
com especial incidência no trabalho realizado no exterior, foram adicionados e configurados os 
recursos de hardware e software necessários. 

Gestão da atividade inspetiva (DUI – dia útil inspetor) – Esta aplicação baseia o seu 
funcionamento no registo diário das atividades nas diferentes fases das ações inspetivas, bem 
como formação, congressos/seminários, reunião/representações ou outras atividades 
relevantes, visando a gestão dos DUIs por inspetor e por ação, permitindo a monitorização 
quanto a critérios de eficiência e eficácia, bem como a obtenção da informação necessária para 
o planeamento. Esta aplicação sofreu significativas melhorias no ano de 2012, nomeadamente 
através da uniformização dos formulários de recolha de dados, a criação de instrumentos de 
gestão baseados em relatórios e mecanismos de análise de inconsistências. No ano de 2013 
ficou garantida a utilização integral desta ferramenta por toda a atividade inspetiva, bem como a 
migração para um sistema de gestão de base de dados a fim de assegurar a necessária 
concorrência dos acessos e centralização dos mesmos. Foi ainda estabelecida uma relação 
unívoca com a gestão de processos de forma a tendencialmente apurar-se os custos por ação; 

Caracterização dos Organismos do Ministério da Saúde – Face à dificuldade em localizar 
informação atual sobre os múltiplos organismos que compõem o MS, foi desenvolvida uma 
aplicação informática contendo elementos necessários à tramitação dos processos na IGAS, 
estando o mesmo em fase de atualização; 

Gestão da Formação – Foram introduzidas alterações, nomeadamente na vertente dos 
inquéritos de satisfação que incidem sobre as ações de formação, tendo-se paralelamente 
realizado a migração para um SGBD que assegure a simultaneidade nos acessos de forma a 
permitir futuramente o acesso individualizado dos trabalhadores ao seu portfólio de formação; 

Arquivo Físico – Em conjunto com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e a Direção-Geral 
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, deu-se início à extensão da portaria arquivística do MS 
de forma a prever o tratamento dos processos da IGAS no que respeita ao seu ciclo de vida, 
fases e eliminação ou conservação (total ou parcial); 

Acesso digital a pastas temáticas – Com o advento da Intranet, estes conteúdos passaram a 
figurar de forma indexada e apresentados como conteúdo web, permitindo aos utilizadores um 
acesso mais lógico e funcional, tendo inclusive diminuído o número de pedidos de conteúdos em 
suporte de papel;  

Intranet – Conforme estava planeada, a Intranet da IGAS foi implementada e lançada no decurso 
do ano de 2013, funcionando atualmente como repositório de modelos de documentos em uso, 
divulgação de informação e partilha de documentos. 
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3.9. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS 

INFORMAÇÃO – RESUMO DA IMPRENSA   

A saúde como tema gerador de particular atenção, quer por parte dos cidadãos, quer por parte 
da imprensa, tem nesta última um veículo privilegiado de propagação de informação, seja no 
sentido instrutivo seja no sentido orientador/guia, advindo daí, para o cidadão comum, 
conhecimento acrescido de matérias que, de outro modo, poderia não ocorrer.  

Apesar de este órgão de controlo do Ministério da Saúde não dispor de Gabinete de Imprensa, 
foi possível destacarem-se no âmbito da imprensa escrita (inclui sites cujo tema principal é a 
saúde), mais de 280 artigos/notícias, sobre a atividade levada a efeito, pela IGAS, ao longo do 
ano de 2013. 

Do estudo realizado, verificou-se que, quanto aos procedimentos instituídos pela IGAS, o 
interesse por parte da referida imprensa, incidiu em primeiro lugar sobre processos pós-decisão 
(49,6%) e, em segundo lugar, sobre processos em curso (31,4%). 

Relativamente aos assuntos abordados pela imprensa constatou-se que, nos processos pós-
decisão, as matérias mais noticiadas estiveram relacionadas com irregularidades diversas 
(fraude/burla) – 62,6% - e, 23,7% especificamente relacionado com remuneração/acumulação 
dos profissionais do SNS. Neste contexto e dada a contenção de despesa aos mais variados 
níveis, qualquer procedimento menos correto merece a maior das atenções, por parte dos 
cidadãos e, por sua vez, a relevância dada pela imprensa a esse tipo de temática.   
Quanto aos processos em curso, igualmente se verifica que, o tema irregularidades diversas 
(fraude/burla) é o mais difundido com 70,5%, seguido pelo item assistência médica (12,5%). É de 
registar que a temática remuneração/acumulação, cujo impulso processual é maioritariamente 
interno ao SNS, não tem sido objeto de notícias enquanto decorre o processo.  

De referir ainda que 9,6% do total das noticias relativas à IGAS respeitam a publicitação de 
processos no momento do seu inicio (impulso processual) – ver GRÁFICO 18. Os assuntos que 
mais se evidenciaram foram a assistência médica e a atividade médica ilegal, ambos com igual 
percentagem (33,3%), seguidos pela organização / funcionamento /qualidade dos serviços com 
18,5% e, na fase de impulso processual, em último lugar surge o assunto irregularidades 
(fraude/burla) com 14,8% - Ver GRÁFICO 19. 

Por último, na senda do referido anteriormente, em termos individuais, verificou-se que o 
assunto que mais divulgação mereceu por parte da imprensa foi irregularidades (fraude/burla) - 
54,6%, seguido pelos temas remuneração/acumulação e assistência médica com valores 
aproximados de 11,8% e 10,7%, respetivamente - Ver GRÁFICO 20. 

GRÁFICO 18 – MEDIATISMO DAS INTERVENÇÕES DA IGAS (2013) 
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GRÁFICO 19 – MEDIATISMO DAS INTERVENÇÕES DA IGAS (2013) 

 

GRÁFICO 20 – MEDIATISMO DAS INTERVENÇÕES DA IGAS (2013) 
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3.10. SERVIÇO INFORMATIVO 

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Face ao exponencial aumento das comunicações por via eletrónica (cerca de 60%), bem como ao 
facto de muitas das solicitações terem sido encaminhadas diretamente aos responsáveis 
(gestão/ inspetores) pelo assunto em causa de forma a agilizar os processos, sem necessidade de 
intervenção do serviço informativo/atendimento, os contactos por este registados, sofreram um 
decréscimo que se cifrou em 44% face ao ano de 2012. 

ORIGEM DO CONTACTO  

Conforme os dados constantes do Quadro 50, os contactos efetuados por particulares, por 
interessados nos processos em curso na IGAS e pelos hospitais representam mais de metade dos 
contactos direcionados à IGAS, e com um volume idêntico, constituindo porventura um grupo 
para o qual a informação proporcionada pela IGAS é fundamental à satisfação das necessidades 
que motivam o contacto. Por outro lado, os contactos efetuados por utentes quer dos hospitais 
quer dos Centros de Saúde, bem como pela comunicação social, têm idêntico volume, situando-
se num patamar intermédio.  

 

QUADRO 50 – ORIGEM DO PEDIDO 

ORIGEM DO PEDIDO TOTAL % 

Hospitais 116 13,68% 

ARS 21 2,48% 

ACES 27 3,18% 

Outros Serviços do MS 34 4,01% 

Outros Serviços Públicos 40 4,72% 

Ent. Privadas de Saúde (EPS) 26 3,07% 

Utentes Hospitais 80 9,43% 
Utentes Centros de Saúde 
(ACES) 76 8,96% 
Utentes Outros Serv. de 
Saúde Públicos 8 0,94% 

Utentes EPS 57 6,72% 
Interessados Proc. curso 
IGAS/informação 166 19,58% 

Comunicação Social 72 8,49% 

Particulares – Geral 166 19,58% 

TOTAIS 848 100,00% 

 

 

ENTIDADE ALVO DO CONTACTO 

Como é patente nos resultados do quadro 51 e dos gráficos 21 e 22, para além dos 
interlocutores que estão diretamente interessados nos processos em curso na IGAS (por 
exemplo: profissionais de saúde, Ordens profissionais), manifestam uma prevalência de 
interesse na atividade da IGAS os Serviços e Instituições do Ministério da Saúde e do SNS, os 
demais Serviços Públicos e a Comunicação Social. Os particulares em geral dispersam o seu 
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interesse sobre vários serviços e Instituições, não relevando particularmente a atividade 
desenvolvida pela IGAS, mas sim a informação e a orientação que esta lhes pode proporcionar. 

Embora a prevalência de contactos seja idêntica entre os Utentes dos Hospitais e dos Centros de 
Saúde e os da Comunicação Social, o foco dos seus interesses centra-se, para os utentes, quase 
em exclusivo na atividade dos estabelecimentos de saúde, enquanto que para a comunicação 
social prevalece o interesse na atividade da IGAS, nomeadamente nos resultados das ações 
inspetivas levadas a cabo e nas recomendações delas decorrentes. 

Conclui-se, pois, que a entidade que constitui o alvo principal dos contactos é a IGAS, com uma 
prevalência de contactos de cerca de 55% no total dos contactos, e abrangendo um espectro de 
assuntos muito diversificado, desde questões inerentes à tramitação dos processos em curso 
(que concentram cerca de 46% do interesse) até às irregularidades financeiras e disciplinares, 
passando pelas questões relativas ao atendimento médico e de outras naturezas, incluindo 
administrativo, até às questões de Saúde Pública e de atrasos nas consultas. 

 

QUADRO 51 – ENTIDADE ALVO DO CONTACTO 

                  OBJETO DO CONTACTO 
 
ORIGEM DO CONTACTO 

IGAS ACES 
SNS – 

HOSPITAIS 
HOSPITAL/CLINICA 

PRIVADOS 
HPPP 

OUTROS 

SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

OUTRAS 

ENTIDADES 

OUTROS 

SERVIÇOS 

DO MS 
TOTAL 

Hospitais 115 0 0 0 0 0 0 1 116 

ARS 21 0 0 0 0 0 0 0 21 

ACES 26 0 0 1 0 0 0 0 27 

Outros Serviços do M. 
Saúde 

33 0 1 0 0 0 0 0 34 

Outros Serviços Públicos 36 0 2 1 0 0 0 1 40 

Entidade Privadas de Saúde 18 1 1 4 0 0 1 1 26 

Utentes Hospitais 0 1 73 2 4 0 0 0 80 

Utentes ACES 0 73 0 0 0 0 0 3 76 

Utent. Outros Serv de 
Saúde Públicos 

0 0 0 0 0 2 0 6 8 

Utentes Entidades Privadas 
de Saúde 

1 0 0 55 0 0 1 0 57 

Interessados Proc. curso 
IGAS 

163 1 0 0 0 0 0 2 166 

Comunicação Social 52 0 7 9 0 0 0 4 72 

Particulares -Geral 21 10 22 21 0 9 61 22 166 

TOTAL 
486 86 106 93 4 11 63 40 889 

54,67% 9,67% 11,92% 10,46% 0,45% 1,24% 7,09% 4,50% 100,00% 
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GRÁFICO 21 – DISTRIBUIÇÃO POR ENTIDADE DO PRINCIPAL MOTIVO DE CONTACTO 

 

 

 
GRÁFICO 22 – TIPO DE ASSUNTO GERAL  

 

 

ENCAMINHAMENTO/RESPOSTA AOS CONTACTOS RECEBIDOS  

Verificando a frequência dos contactos de um mesmo interlocutor, constata-se que em 53,7% 
dos contactos/pedidos os esclarecimentos pretendidos são facultados no seio do próprio 
contacto, ou seja, têm resposta imediata, não se voltando a repetir o contacto com o mesmo 
objeto no curto prazo.  

Tendo por base o stakeholder de origem do contacto, verifica-se que para os grupos “ARS, IP”, 
“outros serviços do MS”, “hospitais” e “interessados em processo em curso na 
IGAS/informação”, prevalentemente interessados na atividade da IGAS, a taxa de resposta 
imediata foi superior a 80%. 
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Apenas 12,3% dos stakeholders foram “convidados/aconselhados” a expor determinadas 
situações junto desta Inspeção-Geral por abordarem matérias que, numa primeira análise, não 
são passiveis de resolução, obrigando a outras diligências e a uma análise mais profunda, e 
originando habitualmente a abertura de um processo interno. Neste campo assumem especial 
preponderância os contactos relativos a assistência médica e irregularidades financeira. 

Não obstante existirem sempre stakeholders que se manifestam insatisfeitos com o resultado do 
seu contacto com a IGAS, é de realçar que a importância que a IGAS atribui ao funcionamento 
qualitativo do serviço informativo fomenta um sentimento de proximidade e de segurança, 
constatando-se que, não raras vezes, é suficiente um esclarecimento útil e tempestivo ou um 
encaminhamento correto, para que o problema/descontentamento fique sanado. 

 

GRÁFICO 23 – TIPO DE ENCAMINHAMENTO POR ORIGEM 

 

GRÁFICO 24 – TIPO DE ENCAMINHAMENTO – TOTAL GERAL 
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4. CONCLUSÕES 

 

No quadro das orientações definidas e cumprido o ciclo de gestão de 2013, dando cumprimento 
ao estabelecido na Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as alterações introduzidas pela 
 Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, elaborou-se o presente relatório de atividades que 
traduz os níveis de concretização e os desvios verificados, na prossecução dos objetivos fixados 
no QUAR de 2013. 

Da análise agregada dos resultados, pela aplicação do peso relativo de cada objetivo na 
ponderação da avaliação final, conclui-se que a IGAS alcançou uma taxa de realização global do 
QUAR de 119,84%, sendo de salientar que os objetivos fixados naquele quadro e os resultados 
que foram atingidos representam os elementos nucleares da área de missão da IGAS.  

A atividade da IGAS é, porém, bastante mais abrangente do que aquela que foi traduzida no 
QUAR, tendo sido sinalizadas ao longo do relatório as demais atividades operacionais e de 
suporte que concorreram direta ou indiretamente para a prossecução dos objetivos previstos 
nas cartas de missão. Excluindo a atividade não programável (a ação disciplinar e a atividade de 
apoio à gestão das diversas participações e denúncias), para além da execução da quase 
totalidade da atividade (94%) prevista realizaram-se, em contrapartida, mais 30 ações inspetivas 
do que as inicialmente planeadas e que correspondem a (15%) das ações realizadas 

Em suma, e apesar dos constrangimentos referidos, as atividades desenvolvidas no ano de 2013 
traduzem uma evolução positiva do desempenho global da IGAS, com um DESEMPENHO BOM 
como se demonstra no presente relatório. 
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