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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

  

O presente relatório descreve a atividade da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), 

relativa ao ano de 2014, bem como a aferição do respetivo desempenho em relação ao QUAR e 

Plano de Atividades homologados. 

A adequada compreensão dos resultados alcançados pressupõe a enunciação prévia das 

circunstâncias, externas e internas, que condicionaram, positiva ou negativamente, a atividade, 

salientando-se que, apesar dos constrangimentos financeiros impostos pelo Programa Assistência 

Económica e Financeira a Portugal, e das vicissitudes associadas às entradas e saídas de efetivos, 

foi possível estabilizar o número de postos de trabalho efetivamente ocupados em 2014, com 

referência ao período homólogo.  

Nestes termos, e apesar de a Direção ter sofrido uma alteração no final de 2014, com a cessação de 

funções do então Inspetor-Geral, por motivo de aposentação, o presente Relatório reflete os 

resultados alcançados no ciclo gestionário de 2014, em alinhamento com os objetivos estratégicos e 

específicos traçados nas respetivas cartas de missão e que foram transpostos no essencial para o 

Plano de Atividades homologado por despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da 

Saúde, em 24 de setembro de 2014. 

No quadro das orientações definidas e concluído o ciclo de gestão de 2014, dando cumprimento ao 

estabelecido na Lei n.º 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 autoavaliação, o 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 2014. 

Apesar das condicionantes que decorreram do ambiente interno e externo, apresenta-se, no 

presente documento, as atividades desenvolvidas no ano de 2014, no qual se encontra refletida a 

evolução positiva do desempenho global da IGAS que se autoavalia com um DESEMPENHO BOM.  

 

A Inspetora-Geral das Atividades em Saúde 

 

(Leonor Furtado) 
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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 IGAS em 
2014.  

No ano em análise, ocorreram várias situações relacionadas com o ambiente interno que 
condicionaram a atividade inspetiva e influenciaram o desempenho organizacional.  

Uma das limitações mencionadas esteve associada às vicissitudes que afetaram a consolidação do 
reforço dos efetivos, designadamente a saída de dois técnicos superiores, um deles no exercício de 
funções inspetivas em comissão de serviço, e a ausência ao serviço de três inspetores, por motivo 
de doença prolongada. Apesar disso, foi possível estabilizar o número total de postos de trabalho 
efetivamente ocupados no final do ano. 

Ainda, e conforme já fora referenciado em relação a 2013, a circunstância de os chefes das equipas 
multidisciplinares terem passado a ser avaliados no âmbito do SIADAP III constituiu um importante 
fator de pressão com implicações na organização. 

Estas circunstâncias reforçaram o entendimento de que a gestão dos recursos humanos 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.    

De igual modo, a necessidade de dar resposta às diversas solicitações feitas pelo Tribunal de 
Contas, relacionadas com a auditoria de resultados à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, 
traduziu um aumento da atividade instrumental não programada. Esta auditoria foi iniciada no 
primeiro semestre de 2014, prolongando-se até ao final do ano.  

Em contrapartida, a auditoria permitiu melhorar o conhecimento organizacional e a necessidade 
de uma aposta no capital de informação e na comunicação interna.   

Na perspetiva do ambiente externo, o aumento do nível de exigência sobre o desenvolvimento 
estratégico e organizacional constituiu um importante fator de pressão, na medida em que exigiu 
uma resposta célere e adequada, exercendo influência sobre os demais fatores, e assim,  graças ao 
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 2014, 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, a Lei do Enquadramento do Orçamento de Estado e a Lei do Orçamento de Estado para 
2014, 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.  

A IGAS atuou de acordo com o previsto na legislação em vigor, tendo em conta as suas 
especificidades, enquanto organismo de controlo setorial, implicando a análise das condicionantes 
e oportunidades decorrentes da estratégia do governo e, em particular, da reforma proposta para 
Saúde que assenta em quatro pilares essenciais: (1) melhorar a qualidade global, incluindo a 
eficiência, do sistema de saúde; (2) progredir na redução das iniquidades de acesso ao sistema de 
saúde; (3) assegurar uma crescente transparência do sistema; (4) promover a capacitação e 
responsabilização dos cidadãos no desenvolvimento e aplicação de políticas saudáveis.  

Também no que concerne ao controlo interno integrado do Ministério da Saúde, e em 
cumprimento do Despacho do Ministro da Saúde nº 6447/2012, a IGAS promoveu a articulação 
das várias entidades envolvidas e a obtenção de conhecimento centralizado sobre os respetivos 
métodos adotados de controlo interno, os riscos abrangidos e os critérios de seleção das 
ocorrências consideradas relevantes. 
 
De igual modo foi considerado o plano estratégico (2014-2016), em cuja elaboração se adotou a 
metodologia Balanced Scorecard (BSC) por permitir clarificar a estratégia traduzi-la em aspetos 
operacionalizáveis, melhorar o controlo de gestão e melhorar o processo de comunicação 
organizacional, bem como bem como os objetivos estratégicos e específicos traçados nas cartas de 
missão e que traduziam o compromisso assumido por este organismo para o próximo triénio.   

Por fim, a atividade foi, deste modo, 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 ATIVIDADES 201 4 

1 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

 
O plano de atividades para 2014 contemplou a realização de 33 ações de auditoria, 
distribuídas pelos seguintes objetivos operacionais (cfr. QUAR): 

a) OOp1 – Incrementar o esforço de controlo de auditoria – 26 ações, com um volume de 

fluxos financeiros a controlar previsto (meta) de €99 milhões; 

b) OOp2 – Contribuir para o combate à fraude ao desperdício no SNS através da realização 

de inspeções temáticas aos ACES e7ou hospitais do SNS – cinco ações; 

c) Outras ações de controlo não enquadráveis em Objetivos Operacionais – duas ações de 

levantamento do controlo operacional, abrangendo a atividade de auditoria interna e 

dos órgãos de fiscalização. 

No âmbito do OOp9 padronização e normalização de metodologias na realização das ações 

inspetivas em geral, encontrava-se prevista a conceção, desenvolvimento ou revisão de três 

metodologias, guiões ou normas procedimentais relacionadas com ações de auditoria e 

controlo financeiro. 

Adicionalmente constituía atividade prevista, no quadro das atribuições da Equipa 

Multidisciplinar de Auditoria do Desempenho organizacional e Controlo Financeira: 

a) A operacionalização das atividades do Grupo Coordenador de Controlo Interno do 

Ministério da Saúde. Nesse âmbito encontrava-se igualmente contemplada a realização 

de ações de formação aos auditores internos das entidades do SNS, sobre metodologias 

a aplicar na avaliação da capacidade instalada em MCDT, em cumprimento do Despacho 

n.º 17/2014 do Senhor Ministro da Saúde; 

b) Efetuar os procedimentos de apuramento de eventuais responsabilidades financeiras a 

reportar ao Tribunal de Contas, na sequência da realização de ações de auditoria; 

c) Participação nas atividades de articulação das ações de controlo no âmbito do Sistema 

de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado. 

 a)  

 

    

2 

 IN
SP

EÇ
Õ

ES
  

 

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

posição central na atividade da IGAS - no plano de atividades de 2014, as inspeções temáticas 

e normativas programadas incidiam sobre:  

a) A avaliação dos processos de comparticipação de medicamentos e dispositivos pelo SNS; 

b) A avaliação da inscrição em cirurgias plásticas/reconstrutivas; 

c) A avaliação da prescrição e utilização racional dos medicamentos e MCDT; 

d) O cumprimento da al. f) do artº 4º da Lei nº 41/2007, de 24 de agosto, sobre o acesso 

aos cuidados de saúde; 

e) A monitorização da prescrição de medicamentos ao abrigo das alíneas a), b) e c) do n.º 3 

do art.º 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; 

f) A avaliação da organização e funcionamento das USF; 

g) O combate à fraude nas farmácias Portuguesas em colaboração com a PJ e o INFARMED- 

alteração de despensa. 

 

No âmbito do acompanhamento e controlo inspetivo, previram-se:  

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

articulação com a Direção-Geral da Saúde; 
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ÁREAS  ATIVIDADE PROGRAMADA PREVISTA NO PLANO DE ATIVIDADES 201 4 

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

c) 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; 

d) Inspeções à implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios pelos 

Agrupamentos de Centros de Saúde – Follow-Up;  

e) Inspeções a serviços e estabelecimentos do SNS com vista a controlar a área dos recursos 

humanos, para garantir a adequada fiscalização das situações de impedimentos, 

incompatibilidades, acumulações indevidas e o cumprimento dos horários (cumprimento 

do despacho MS n.º 4/2014, de 2/01); 

f) Inspeção de acompanhamento do cumprimento do Despacho MS n.º 54/2013, de 

24.09.2013 (contratação de serviços médicos no SNS);  

g) Inspeção com vista ao controlo da atividade dos Serviços de cirurgia (Oftalmologia) na 

perspetiva da racional utilização da capacidade instalada em matéria de recursos 

humanos;  

h) Inspeção com vista ao controlo do sistema de certificação de incapacidade temporária e 

de atribuição do subsídio de doença. 

   

3 

FI
SC

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

  

 

No âmbito da atividade de fiscalização foi prevista a realização das seguintes ações: 

a) Fiscalizar as Unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com 

enfoque nas áreas da qualidade, da segurança dos doentes e/ou da gestão dos recursos 

materiais transferidos para as unidades privadas 

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 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) Apesar de existir protocolo com a Inspeção Regional de Saúde dos Açores, não foram 
previstas ações para 2014. 
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a) A IGAS continuou a dar a maior atenção à qualificação dos seus trabalhadores, em 

particular, tendo em conta o reforço do seu corpo inspetivo (OOp9);  

b) Previu-se a elaboração do plano anual de formação para 2014;  

c) Realizou-se em 2014 a preparação para a integração no RHV, através de múltiplas 
sessões de esclarecimento com o apoio da SPMS; 

d) Em 2014 não foi possível realizar qualquer ação de formação no domínio do POC-MS, 
uma vez que a sua realização deixou de ser relevante em detrimento do Sistema de 
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ÁREAS  ATIVIDADE PROGRAMADA PREVISTA NO PLANO DE ATIVIDADES 201 4 

Normalização Contabilística;  

e) Na linha dos anos anteriores prosseguiu-se em 2014 a realização de conferências sobre 
temas relevantes para a atividade inspetiva na área da saúde. 
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Em 2014, a IGAS prosseguiu na modernização das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), através das seguintes ações: 

a) Alargamento do âmbito do “Repositório Digital do Conhecimento Organizacional”, quer 
pela agilização dos critérios de seleção das ações, quer pela introdução de novas 
funcionalidades que decorram da sua massificação (novos tipos de processos e 
documentos); 

b) Conclusão da disponibilização do acesso à gestão de entidades, contendo a 
caracterização dos organismos do Ministério da Saúde; 

c) Introdução de novas temáticas na Intranet e inclusão de novas áreas de atuação;  
d) Concretização de novas ações no sentido da unificação do sistema de informação, 

através da integração de múltiplas fontes de dados dispersas e limitadas na sua 
utilização, nomeadamente através da integração dos DUIs na Gestão de Processos; 

e) Especial enfoque na desmaterialização através da concretização do Processo Digital, 
durante o ano de 2014. 
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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. 
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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 2014, para:  

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

 a participação no Grupo de Combate às Irregularidades Praticadas Nas Áreas do 
medicamento e dos MCDT, inicialmente sob a  coordenação do Inspetor-Geral e mais 
recentemente do Gabinete do Ministro da Saúde  e com representantes dos SPMS, EPE, 
do INFARMED, IP e da ACSS, IP; 

 a coordenação do Grupo Coordenador de Controlo Interno do Ministério da Saúde e a 
operacionalização da sua atividade; 

 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;  

 participação no Grupo de Trabalho (coordenado pela ACSS, IP) para análise do regime 
jurídico aplicável aos atos de publicidade praticados pelos prestadores de cuidados de 
saúde; 

 a colaboração com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), 
suportada num protocolo de colaboração;  

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

 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 participação no Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Plano Nacional de Saúde 
(PNS) 2012-2016;  

 a indicação de um representante da IGAS para integrar a Comissão de acompanhamento 
das compras na saúde (CACS);  

 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;  

  a colaboração com a Região Autónoma da Madeira (SESARAM), suportada num Protocolo 
de cooperação institucional;  

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

 a participação da Inspeção-Geral em conferência promovida pelos Ministérios da Justiça, 
Saúde e Segurança Social, sobre o tema “Combate à Fraude e à Corrupção no SNS”; 
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 a colaboração com órgãos de policia criminal (UNCC/Polícia Judiciária), 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: a colaboração com a TAIEX da 
Comissão Europeia e participação no “Workshop on Regulation of Tissue and Cells” 
realizado em Israel;  

 o acolhimento do Ministro da Saúde de Moçambique, no âmbito da celebração do 
protocolo de colaboração entre os Ministros da Saúde de Portugal e de Moçambique, na 
área da Inspeção-Geral (abril de 2014);   

 a  receção da Senhora Inspetora-Geral de Cabo Verde, no âmbito de uma visita de estudo 
à IGAS; e 

 designação de inspetor, na qualidade de perito, para colaborar com a Inspeção-Geral da 
Defesa Nacional. 
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2.2. ATIVIDADES NÃO PROGRAMADAS 

Para além da atividade por natureza não programável em 2014, foram realizadas várias ações 
inspetivas que não se encontravam previstas no Plano de Atividades, tendo sido concluídas mais 
54 ações inspetivas do que o total previsto, no âmbito das equipas multidisciplinares (vide 3.3., 
3.4., 3.5., 3.6.). 

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 6 farmácias abrangidas pelo processo com 
a identificação NUIPC – 128/11.1TELSB (DCIAP) – Remédio Santo, cujo julgamento foi efetuado 
em 2014, resultando o Acórdão de 19/12/2014, proferido no processo nº 128/11.1TELSR e em 3 
farmácias abrangidas pelo processo com a identificação NUIPC – 2267/11.0JFLSB (DCIAP) - 
Operação Consulta Vicentina, consubstanciada quer no âmbito de buscas e apreensões em 
farmácias, quer através da análise de receituário e outros elementos de características 
financeiras ou contabilísticas, que contribuíram para a aquisição de prova e descoberta da 
verdade das investigações em curso.  

Ainda no âmbito do combate às irregularidades na área do medicamento e MCDT, na sequência 
dos despachos nºs 11111/2014 e 12984/2014 de S. Exª o Ministro da Saúde, colaborou a IGAS na 
análise de relatórios produzidos pela Unidade de Exploração de Informação do Centro de 
Conferência de Faturas, tendo em vista a deteção de eventuais situações de fraude e 
cumulativamente a identificação de indicadores de risco. 
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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 31/12/2014, o qual foi projetado para ter 93 trabalhadores e veio a ter 85, com 
a seguinte discriminação: 

QUADRO 1 – RECURSOS HUMANOS (2014) 

GRUPO PROFISSIONAL N.º 

Dirigente superior 2 

Dirigente intermédio 2 

Inspetor  52 

Técnico superior 3 

Assessor médico 1 

Técnico de informática 1 

Técnico de informática adjunto  1 

Assistente técnico 17 

Coordenador técnico 1 

Assistente operacional 5 

TOTAL 85 

 

RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

Em termos financeiros, a elaboração do plano de atividades teve em conta um orçamento 
previsional para 2014 de 3.512.728 €, o qual corresponderia a um decréscimo de 2,3 % face ao 
orçamento aprovado para 2013, no valor de 3.595.600 €.  

No entanto verificou-se ainda um reforço de 1,45%, para fazer face ao aumento dos 
vencimentos e dos encargos patronais, perfazendo na totalidade um orçamento de 3.647.681,00 
€. 

A despesa realizada e paga em 2014 foi de 3.486.715,57 € de acordo com o Quadro 7, 
originando uma execução de cerca de 96,81 %.  

No que respeita à execução orçamental por atividade registou-se o seguinte: 

 

QUADRO 2 – EM - ATIVIDADE OPERACIONAL (2014) 

NATUREZA DA DESPESA VALOR (€) 

Pessoal 2.239.602,00 

Bens e Serviços 38.504,59 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

TOTAL 2.278.106,59 € 
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QUADRO 3 – DSIP - DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PROCESSOS (2014) 

NATUREZA DA DESPESA VALOR (€) 

Pessoal 301.257,02 

Bens e Serviços 1.999,09 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

TOTAL 303.256,11 € 
 

 

QUADRO 4 – DAAP - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PLANEAMENTO (2014) 

NATUREZA DA DESPESA  VALOR (€) 

Pessoal 261.199,32 

Bens e Serviços 1.292,25 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

TOTAL 262.491,57 € 
 

 

QUADRO 5 – DIREÇÃO E OUTRAS DESPESAS COMUNS (2014) 

NATUREZA DA DESPESA  VALOR (€) 

Pessoal 333.102,26 

Bens e Serviços 160.377,67 

Outras despesas correntes 6.132,40 

Bens de Capital 8.471,39 

TOTAL 508.083,72 € 
 

 

QUADRO 6 – REFORÇO ORÇAMENTAL (2014) 

NATUREZA DA DESPESA  VALOR (€) 

Pessoal 134.777,58 

Bens e Serviços 0,00 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

TOTAL 134.777,58 € 

 

Este reforço (Quadro 6) foi utilizado, na sua grande parte, para as despesas com pessoal da 
atividade operacional, a qual tem um peso de 64,23 % do executado. 

Como se pode observar no quadro seguinte as despesas com pessoal tiveram um peso 
significativo, representando 93,78 % do total da despesa realizada e paga pela IGAS em 2014, 
enquanto as despesas de capital e outras despesas apresentam uma expressão financeira 
residual. 
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QUADRO 7 – DESPESAS GLOBAIS (2014) 

NATUREZA DA DESPESA VALOR (€) EM % DO TOTAL 

Pessoal 3.269.938,18 93,78 % 

Bens e Serviços 202.173,60 5,80 % 

Outras despesas correntes 6.132,40 0,18 % 

Bens de Capital 8.471,39 0,24 % 

TOTAL – GERAL 3.486.715,57 € 100 % 

 

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 2014, 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 2014 procedeu-se à continuação da contabilização orçamental, 
patrimonial e de custos. 

Deste modo a apresentação de contas, relativas a 2014, 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 2014, 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 e 
solicitando a presença de formadores nas suas instalações.  

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 (2014) 
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Assim, apresenta-se, seguidamente, os indicadores de gestão de formação: 

 

QUADRO 8 – INDICADORES DE GESTÃO DA FORMAÇÃO (2014) 

Nº DE AÇÕES Nº PARTICIPAÇÕES 

PREVISTAS REALIZADAS (%) PREVISTO REALIZADO (%) 

30 35 116,66 175 181 103,43 

 

Da análise do Quadro supra constata-se que os indicadores de formação foram positivos, 
apresentando uma realização de 117 %, em relação ao número de ações previsto. Quanto ao 
número de participações, verificou-se uma taxa de realização de 103 %. 

Os colaboradores da IGAS frequentaram um total de 3.112 horas de formação, a que 
correspondeu um custo total de 12.221,40 €. 

 

QUADRO 9 – COLABORADORES QUE FREQUENTARAM AÇÕES DE FORMAÇÃO (2014) 

TOTAL 82 

Assistentes Operacionais 4 

Assistentes Técnicos 17 

Chefe de Divisão 2 

Coordenador Técnico 3 

Inspetor 44 

Inspetor-Geral 1 

Assessor médico 1 

Subinspetor-Geral 2 

Técnico de Informática 2 

Técnico de Informática Adjunto 1 

Técnico Superior 5 

 

GRÁFICO 2 – Nº DE COLABORADORES POR CATEGORIA (2014) 
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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 colaboradores, de acordo com o Quadro 9, representando cerca de 
96% do seu universo (a 31/12/2014). 

 

QUADRO 10 – Nº DE PARTICIPAÇÕES POR DOMÍNIO (2014) 

 

DOMÍNIO Nº PARTICIPAÇÕES % 

Ciências empresariais 9 4,97 

Ciências sociais e do comportamento 78 43,09 

Direito 12 6,63 

Informática 17 9,39 

Outro 47 25,97 

Saúde 18 9,94 

TOTAL 181   

 

 

GRÁFICO 3 – PARTICIPAÇÕES POR DOMÍNIO (2014) 

 

O desenvolvimento das competências dos colaboradores centrou-se, nomeadamente, nas 
seguintes ações de formação:  

 

QUADRO 11 – Nº DE PARTICIPAÇÕES POR AÇÕES DE FORMAÇÕES (2014) 

35 181 

AÇÕES Nº PARTICIPAÇÕES 

1º Encontro Nacional da CAF 3 

2ªs Jornadas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 1 

2º European Conference on e-Public Procurement 2 

4º Fórum Nacional de Saúde 6 

6º Encontro Nacional das USF 1 

9º Curso Breve de Pós-Graduação em Consentimento Informado 4 

A Fiscalidade Aplicada à Administração Pública. 1 

A Reforma do Direito Processual Administrativo 2 

A Responsabilidade Ambiental e a Eficiência Energética 1 
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35 181 

AÇÕES Nº PARTICIPAÇÕES 

Ação de informação/Formação organizada pela CADA 4 

As TIC e a Saúde no Portugal de 2013 1 

Auditoria Financeira 1 

Código da Contratação Pública: Empreitada de Obras Públicas 1 

Combate à Corrupção 10 

Curso de Especialização em Direito Laboral Público: A Nova Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas 

1 

Curso Pós-Graduado de Atualização em "Contratos Públicos em Especial" 1 

Diploma de Especialização em Gestão do Património Imobiliário 1 

Diploma de Especialização em Inspeção, Auditoria e Fiscalização 4 

Elaboração de Pareceres e Informações Jurídicas 1 

Formação SIARS 14 

Gestão da Informação Arquivística na Administração Pública em Rede 1 

Gestão da Segurança da Informação 1 

Gestão de Unidades de Saúde para Gestores 1 

Gestão do Tempo e das Prioridades 75 

ICEGOV2014 - 8th International Conference on Theory and Practice of Electronic 
Governance 

1 

Mercados Financeiros e a Evolução dos Mercados de Dívida Pública desde 2010 - Questões 
Económica e Jurídicas 

1 

Motivação na Saúde 30 

Noções Gerais de Gestão 1 

O Futuro Imediato dos Sistemas de Saúde 1 

Reconhecimento da Qualidade no Serviço Nacional de Saúde - Programa Nacional de 
Acreditação em Saúde 

1 

Regime de Mobilidade Geral e Especial na AP 1 

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas 1 

Relatórios de Auditoria Interna 1 

Seminário "Compras Públicas na Saúde - Nova Dimensão" 4 

Windows 7-Administração 1 

 

QUADRO 12 – N.º DE PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO POR CATEGORIA (2014) 

  SEXO   

CATEGORIA F M TOTAL 

Assistente Operacional 1 1 2 

Assistente Técnico 29 4 33 

Chefe de Divisão   6 6 

Coordenador Técnico 2 1 3 

Inspetor 51 58 109 

Inspetor-Geral   2 2 

Médico   2 2 

Subinspetor-Geral 6   6 

Técnico de Informática 2 4 6 

Técnico de Informática Adjunto 1   1 

Técnico Superior 6 5 11 

Nº TOTAL DE COLABORADORES  98 83 181 
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GRÁFICO 4 – PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE FORMAÇÃO POR CATEGORIA (2014) 

 

 

BALANÇO SOCIAL 

No final de dezembro de 2014, a IGAS encerrou o seu Balanço Social com 85 funcionários. 

Do total de efetivos reportados, a maioria são do sexo feminino (58%) e 42% pertence ao sexo 
masculino. 

 

QUADRO 13 – EFETIVOS POR GRUPO DE PESSOAL E SEXO (2014) 

GRUPO SEXO TOTAL % 

  M F     

Dirigente 2 2 4 5% 

Médico 1 0 1 1% 

Inspetor 27 24 51 60% 

Técnico Superior 1 3 4 5% 

Informática 1 1 2 2% 

Assistente Técnico 2 16 18 21% 

Assistente Operacional 2 3 5 6% 

TOTAL 36 49 85 100% 

 

No que se refere aos cargos dirigentes, num total de 4, englobavam 2 de direção superior e 2 de 
direção intermédia. 

Em relação às carreiras, a que registou o maior número de colaboradores em 2014, foi a de 
Inspeção, com 51 elementos (60%), seguindo‐se a carreira dos assistentes técnicos com 18 
trabalhadores (21%), a carreira de assistente operacional com 5 (6%) trabalhadores, a carreira 
de técnico superior com 4 trabalhadores (5%) e a carreira de informática com 2 trabalhadores 
(2%). 

A carreira menos representada é a de médico, contando apenas com 1 trabalhador. 
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QUADRO 14 – TIPOS DE VÍNCULO (2014)  

GRUPO SEXO TOTAL % 

  M F     

Nomeação 27 24 51 60,00% 

CT em FP Tempo Indeterminado 7 23 30 35,29% 

Comissão de serviço 2 2 4 4,71% 

TOTAL 36 49 85 100% 

 

 

Grande parte dos trabalhadores possui nomeação definitiva (60%), 35% possui contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 5% 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 2014 a média de idade dos trabalhadores da IGAS foi de 49 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 (2014) 
 

 
 
 

O maior número de trabalhadores (28 %) situa-se no escalão dos 45-49, seguido do escalão   
50-54 (24%), 14 % no escalão dos 55-59, 12 % no escalão dos 40-44, 9 % no escalão 35-39,  
6 % no escalão dos 60-64, 4 % no escalão dos 30-34, 2 % no escalão 65-69 e apenas 1 % no 
escalão dos 25-29. 

Em 2014, o nível médio de antiguidade (somatório das antiguidades dividido pelo total de 
efetivos) foi de 22 anos. 

 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

M 1 1 3 7 8 8 5 2 1 

F 0 2 5 3 16 12 7 3 1 
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GRÁFICO 6 – EFETIVOS, POR ANTIGUIDADE E SEXO (2014) 

 

No ano transato, 72% (61) dos efetivos da IGAS tinham habilitação superior, 13% (11) possuíam 
o 12.º ano, 7% (6) o 11.º ano; 4% (3) o 9.º ano; 4% (3) o 4.º ano; e 1% (1) menos que 4 anos de 
escolaridade respetivamente. 

 

GRÁFICO 7 – EFETIVOS, POR NÍVEL HABILITACIONAL E SEXO (2014) 

 

 

Durante o ano 2014 registaram‐se seis (06) entradas, na carreira de pessoal de inspeção. 

E um total de seis saídas: 

 Um Inspetor-Geral e um Assistente Técnico, motivadas por aposentação; 

 Um Inspetor em regime de mobilidade interna; 

 Um técnico superior por concurso para a SS; 

 Um Assistente Técnico por mobilidade; 

 Um Informático por mobilidade. 
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3. AVALIAÇÃO FINAL 

3.1. AUTOAVALIAÇÃO 

 

No quadro das orientações definidas e cumprido o ciclo de gestão de 2014, 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 2014. 

A necessidade de conciliar ações já programadas com o cumprimento dos despachos ministeriais, 
de onde ressalta o despacho de Sua Excelência o Ministro da Saúde nº 11111/2014, de 26 de 
agosto, e com ações desenvolvidas em conjunto com outras entidades, obrigaram à redefinição da 
amplitude do objetivo OOP2, alargando os domínios da intervenção sem desvirtuar o objetivo 
inicial.  

Com efeito, a colaboração que a IGAS tem sido chamada a prestar no âmbito do combate à fraude 
na área da prescrição e dispensa de medicamentos, mormente com a Unidade Nacional de 
Combate à Corrupção da Policia Judiciária, assumiu uma escala não previsível ao nível político ou 
administrativo no momento do planeamento e elaboração do QUAR para 2014.  

Tal colaboração consistiu na participação com a Policia Judiciária e o INFARMED em investigações a 
fatos suscetíveis de consubstanciar, em abstrato, a prática de crimes de falsificação e burla 
qualificada nos quais é lesado o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com realização de diligências nas 
farmácias alvo na sequência de emissão de mandato de busca e posterior análise de toda a 
documentação apreendida com o objetivo de constituir prova bastante à propositura de ação 
penal.  

 Dada a relevância destas investigações para o SNS e que o seu objetivo é o combate à fraude, a 
alteração efetuada apenas visou realça-las inequivocamente no contexto do objetivo Oop2 e 
respetivo indicador, mantendo-se as metas e o valor critico. 

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 121,2%, 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.  

Em suma, e apesar dos constrangimentos referidos, as atividades desenvolvidas no ano de 2014 
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. 
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QUADRO 15 – QUAR 2014 (OBJETIVOS OPERACIONAIS – EFICÁCIA) 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

EFICÁCIA                           60,0 

OOp1: Incrementar o esforço de controlo de auditoria (OE 1) - R   Peso:  30,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa 
Realiz. 

Classif. 

1.1 
Volume de fluxos financeiros 
controlados (1,25% da dotação 
orçamental OE 2014) 

65.009.934 77.467.000 115.698.761 91.495.000 96.219.732 98.101.590 99.000.000 0 99.500.000 60% Dez-14 
99.602.91

4 
130% Superou 

1.2 
Percentagem de entidades do MS, ou 
por este tuteladas, sujeitas a acões 
de auditoria nos últimos  8 anos 

n.a. n.a. n.a. n.a. 69,10% 73,1% 80% 0 80,50% 40% Dez-14 80,30% 115% Superou 

OOp2: Contribuir para o combate à fraude e ao desperdício no SNS através da realização de inspeções temáticas aos ACES e/ou Hospitais  ou da colaboração em investigações da PJ a factos suscetiveis 
de constituir crime em que é lesado o SNS(OE1)  - R  

Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa 
Realiz. 

Classif. 

2.1 Nº de unidades inspecionadas  n.a. n.a. 27 24 27 27 25 0 27 100% Dez-14 27 125% Superou 

OOp3: Promover a qualidade e garantir a segurança do doente no domínio do sangue humano,  componentes sanguíneas, órgãos, tecidos e células de origem humana (DGS/IPST) (OE1) Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa 
Realiz. 

Classif. 

3.1 
Nº de inspeções realizadas às 
instituições públicas e privadas  

n.a. n.a. n.a. n.a. 5 20 20 0 27 100% Dez-14 26 121% Superou 

OOp4: Fiscalizar unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, na área das dependências e comportamentos aditivos (OE1) - R  Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa 
Realiz. 

Classif. 

4.1 N.º de unidades fiscalizadas n.a. n.a. n.a. n.a. 20 25 22 0 25 100% Dez-14 25 125% Superou 

OOp5: Contribuir para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde e a redução das desigualdades, visando a equidade (eixos 
estratégicos PNS) (OE1) 

            Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa 
Realiz. 

Classif. 

5.1 
N.º de inspeções/auditorias realizadas 
pela IGAS 

n.a. n.a. 1 1 1 1 1 0 3 100% Dez-14 3 125% Superou 

OOp6: Assegurar a eficácia do controlo na área dos recursos humanos do SNS, garantindo a adequada fiscalização das situações de impedimentos, incompatibilidades, acumulações 
indevidas e o cumprimento dos horários (OE1) - R 

  Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realiz. 

Classif. 

6.1 
N.º de unidades hospitalares ou 
UCSP/USF inspecionados ou 
fiscalizados 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20 0 25 
100
% 

Dez-14 25 125% Superou 
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QUADRO 16 – QUAR 2014 (OBJETIVOS OPERACIONAIS – EFICIÊNCIA E QUALIDADE) 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

EFICIÊNCIA  20,0 

OOp7: Otimizar os recursos afetos à área disciplinar, através da realização de novas ações ou do follow-ups das ações de prevenção da fraude (OE2) - R     Peso:  60,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado Taxa Realiz. Classific. 

7.1 N.º   de ações de prevenção/follow-up  n.a. n.a. n.a. n.a. 16 14 13 0 17 100% Dez-14 14 106% Superou 

OOp8: Informatização dos resultados de ações realizadas em anos anteriores, de forma a desenvolver o repositório digital do conhecimento organizacional (OE2)  Peso:  40,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado Taxa Realiz. Classific. 

8.1 N.º  de ações  objeto de informatização n.a. 5 8 9 24 52 48 4 72 100% Dez-14 59 111% Superou 

                
QUALIDADE                           20,0 

OOp9: Padronização e normalização de metodologias na realização das ações inspetivas em geral (OE3) - R  Peso:  45,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado Taxa Realiz. Classific. 

9.1 N.º  de guiões ou manuais revistos e/ou criados 9 n.a. 1 2 4 7 6 0 9 100% Dez-14 8 117% Superou 

OOp10: Capacitar os serviços para o exercício da ação disciplinar através de ações pedagógicas de esclarecimento ou no âmbito das auditorias disciplinares (OE3) Peso:  35,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado Taxa Realiz. Classific. 

10.1 N.º de serviços abrangidos n.a. n.a. 20 n.a. 23 25 23 0 25 90% Dez-14 26 138% Superou 

10.2 
% de destinatários que manifestam um grau de 
satisfação maior que 3 (escala 1 a 5)  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 98% 40% 0 98% 10% Dez-14 97,00% 125% Superou 

OOp11: Promover a qualificação dos recursos humanos (OE3)                       Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Meta 2014 Toler. Valor crítico Peso 
Mês 

Análise 
Resultado Taxa Realiz. Classific. 

11.1 %  de colaboradores que frequentaram formação n.a. n.a. n.a. 29% 38% 32% 30% 0 35% 70% Dez-14 32,60% 113% Superou 

11.2 
% de colaboradores que manifestam um grau de 
satisfação maior que 3 (escala 1 a 5)  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 62% 40% 0 60% 30% Dez-14 85,00% 156% Superou 

 

Taxa de Realização Global   121,2     

OE = Objetivo Estratégico; OOp = Objetivo Operacional; R = Relevante; E = Estimativa; NA = Não Aplicável; ND = Não Disponível. 
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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 do reconhecimento da atividade realizada destaca-se à avaliação das ações de 
sensibilização para a capacitação dos serviços na área disciplinar, cujo grau de satisfação dos 
utilizadores foi  aferido, mediante um questionário de opinião graduado de 1 a 5.  

A análise dos resultados permitiu-nos concluir que, na sua globalidade os formandos ficaram 
muito satisfeitos com a ação (43% dos formandos pontuaram com 4 este parâmetro e 54% 
classificou com 5). O desenvolvimento da mesma foi para a maioria dos formandos muito 
adequado (52% dos formandos atribuiu a pontuação 4 neste parâmetro e 32% atribuiu 5). A 
ação correspondeu,  a um nível elevado, às expetativas da maioria dos formandos (cerca de 50% 
dos formandos atribuiu a pontuação 4 neste parâmetro e 39% 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 55% dos formandos pontuou com 5 
o parâmetro e 41% classificou com 4).  

Por último, todos os formandos admitiram vir a aplicar os conhecimentos adquiridos na ação de 
formação, 21% atribuindo pontuação 3; 39% atribuindo pontuação 4 e 37% atribuindo 
pontuação 5, admitiram vir a aplicar muito os conhecimentos adquiridos.  

 

 AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO POR PARTE DOS COLABORADORES  

No total das 56 participações em 2 ações de formação frequentadas internamente, 28 
colaboradores frequentaram um número de horas de formação igual ou superior a 30h anuais 
de formação, o que perfaz cerca de 33% do total de recursos previstos no mapa de pessoal (85).  

No total das respostas obtidas (85% 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 2 
ações de formação frequentadas internamente e que foram refletidas no QUAR de 2014. 

 
GRÁFICO 8 – RESULTADOS OBTIDOS - NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES 
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GRÁFICO 9 – RESULTADOS OBTIDOS - APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 – RESULTADOS OBTIDOS - PARA O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

 

 

 

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).  
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QUADRO 17 – MEDIDAS DE CONTROLO INTERNO ADOTADAS (2014) 
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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”. 

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, este código irás ser 
objeto de revisão pela nova direção. 

1.5. Embora a formação do pessoal da IGAS seja um aspeto a que tem sido é devotada  atenção, 
esta área irá ser objeto de profunda reformulação, pela nova direção. 

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

1.7. Em 2014 a IGAS foi auditada pelo Tribunal de Contas no âmbito de uma auditoria aos 
resultados.  
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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, o qual irá ser alterado, em 2015, em ordem a corresponder ao novo modelo 
organizacional. 

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

 
2.3 Cerca de 96% dos colaboradores da IGAS frequentou pelo menos uma ação de formação em 

2014.  
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3.1 Embora a IGAS disponha de normativos de controlo interno, cuja sistematização e 
reformulação/ revisão ocorreu em 2013, esta área irá ser objeto de particular atenção, 
prevendo-se a elaboração de manuais de procedimentos, incluindo a reformulação do 
Regulamento de Procedimentos, na sequência da nova estrutura orgânica e da estratégia 
definida pela nova direção.  

 
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 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 Embora se encontrem-se descritos fluxos dos processos e padrões de qualidade mínima esta 

área será objeto de reformulação e revisão na nova organização. 

 
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 um Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas que irá ser 

objeto de revisão.  

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

de reformulação/atualização e monitorização em 2014. 
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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 2014 fossem prosseguidas as seguintes: 

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

 Obrigatoriedade do registo e 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, e no reforço das competências individuais  que permitam 
introduzir inovações e melhoria nos serviços prestados; 

 Desenvolvimento do 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;   

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

 

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 2014, 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. 
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Também no plano internacional marcou a sua presença através da participação ou colaboração: 

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

  com a TAIEX da Comissão Europeia e participação no “Workshop on Regulation of Tissue 
and Cells” realizado em Israel;  

 no âmbito da celebração do protocolo de colaboração entre os Ministros da Saúde de 
Portugal e de Moçambique, na área da Inspeção-Geral; e  

 a  Inspeção-Geral de Cabo Verde, no âmbito de uma visita de estudo à IGAS. 

 

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, a IGAS alcançou um grau de concretização global do 
Plano de Atividades de 111%, 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 (88%) realizaram-se, em 
contrapartida, mais 54 ações inspetivas do que as inicialmente planeadas, que correspondem a 
27% das ações concluídas. 

 

 

QUADRO 18 – TAXA DE EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ATIVIDADES (2014) 

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) 

Auditoria/controlo financeiro (UO- EMA) 33 10 43 31 7 94% 

Inspeções Temáticas (UO -EMI) 32 9 41 32 8 100% 

Fiscalização (UO -EMF) 100 34 134 121 7 121% 

Ações de Prevenção -APFC (UO - EMD) 13 1 14 14 0 106% 

TOTAL 178 54 232 198 22 111% 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

QUADRO 19 – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL (2014) 

CLASSIFICAÇÃO  
ECONÓMICA 

DESPESA  
ORÇAMENTADA (€) 

DESPESA  
EXECUTADA  (€) 

TAXA DE  
EXECUÇÃO  (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 3.297.203,00 3.269.938,18 99,17% 

Bens e Serviços 308.005,00 202.173,60 65,64% 

Outras despesas 
correntes 

13.000,00 6.132,40 47,17% 

Bens de Capital 29.473,00 8.471,39 28,74% 

TOTAL GERAL 3.647.681,00 3.486.715,57 95,59% 

 

QUADRO 20 – COMPARAÇÃO ORÇAMENTAL (2014/2015) 

CLASSIFICAÇÃO 
ECONÓMICA 

DESPESA 
EXECUTADA – 2013 (€) 

DESPESA  
EXECUTADA – 2014 (€) VARIAÇÃO (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 2.925.940,65 3.269.938,18 111,76% 

Bens e Serviços 214.810,56 202.173,60 94,12% 

Outras despesas correntes 12.236,20 6.132,40 50,12% 

Bens de Capital 8.311,66 8.471,39 101,92% 

TOTAL GERAL 3.161.299,07 3.486.715,57 110,29% 

 

 

AFETAÇÃO REAL DOS RECURSOS HUMANOS 

 

QUADRO 21 – RECURSOS HUMANOS (2014) 

GRUPO PROFISSIONAL N.º % DAAP DSIP EM DIREÇÃO 

Dirigente superior 2 2,35% 0 0 0 2 
Dirigente intermédio  2 2,35% 1 1 0 0 
Inspetor e técnico superior 

a)
 55 64,71% 0 1 54 0 

Médico 1 1,18% 0 0 0 1 
Técnico de informática 2 2,35% 0 2 0 0 
Assistente e coordenador técnico 18 21,18% 8 9 0 1 
Assistente operacional 5 5,88% 4 0 0 1 

 0  13 13 54 5 

TOTAL 85 100% 15,29% 15,29% 63,53% 5,88% 
 
a) Inclui 4 Chefes de Equipa Multidisciplinar 
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3.2. ANÁLISE GLOBAL DE EXECUÇÃO 

Conforme se observa no quadro seguinte, a IGAS, no ano de 2014, registou, em termos 
quantitativos, um movimento processual muito significativo.  

 

QUADRO 22 – ATIVIDADE GLOBAL DA IGAS (2014) 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA / MOVIMENTO PROCESSUAL 

M
o

vi
m

e
n

to
 p

ro
ce

ss
u

al
 

 Abertos 
(2014)  

Total 
movimento 

Processos de acompanhamento em entidades privadas (APV) 159 279 

Ações de fiscalização (FIS) 63 95 

Processos de acompanhamento em entidades públicas (APU) 770 1023 

Auditorias (AUD) 39 65 

Inspeções (INS) 114 190 

Ações de prevenção da fraude e corrupção (APCF) 11 32 

Processos de natureza disciplinar (INQ E DIS) 128 389 

Processos de contraordenação (CTO) 2 7 

Processos de esclarecimento (ESC) 353 450 

Processos de apoio à gestão (PG) 34 42 

SUBTOTAL (SOMA DE CONTROLO) 1673 2572 

Se
rv

iç
o

 

Ex
te

rn
o

 Deslocações em serviço externo 594 

Dias de serviço externo 1480 

Visitas a estabelecimentos 861 

N.º de serviços que beneficiaram de ações pedagógicas/sensibilização 26 

P
e

ça
s 

e
la

b
o

ra
d

as
 Informações 664 

Pareceres 60 

Peritos nomeados pela IGAS 59 

Peritagens especializadas e pareceres da assessoria médica 169 

Acusações 34 

Relatórios 363 

Recomendações formuladas 1762 

Ex
p

e
d

ie
n

te
 Documentação entrada objeto de registo 9200 

Correio eletrónico (e-mail) 4595 

Ofícios expedidos 6229 

Telecópias enviadas 431 

Atendimento / Serviço Informativo 747 

TOTAL (SOMA DE CONTROLO) 27274 
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3.3. AUDITORIA E CONTROLO FINANCEIRO 

O plano de atividades para 2014 contemplou a realização de 33 ações de auditoria, distribuídas 
pelos seguintes objetivos operacionais (cfr. QUAR) 

 OOp1 – Incrementar o esforço de controlo de auditoria – 26 ações, com um volume de 
fluxos financeiros a controlar previsto (meta) de €99 milhões; 

 OOp2 – Contribuir para o combate à fraude ao desperdício no SNS através da realização de 
inspeções temáticas aos ACES e7ou hospitais do SNS – 5 ações; 

 Outras ações de controlo não enquadráveis em OOp – 2 ações de levantamento do controlo 
operacional, abrangendo a atividade de auditoria interna e dos órgãos de fiscalização. 

No âmbito do OOp9 (padronização e normalização de metodologias na realização das ações 
inspetivas em geral), encontrava-se prevista a conceção, desenvolvimento ou revisão de três 
metodologias, guiões ou normas procedimentais relacionadas com ações de auditoria e controlo 
financeiro. 

Adicionalmente, constituía atividade prevista, no quadro das atribuições da Equipa 
Multidisciplinar de Auditoria do Desempenho organizacional e Controlo Financeira (EMA): 

 A operacionalização das atividades do Grupo Coordenador de Controlo Interno do 
Ministério da Saúde. Nesse âmbito encontrava-se igualmente contemplada a realização de 
ações de formação aos auditores internos (AI) das entidades do SNS, sobre metodologias a 
aplicar na avaliação da capacidade instalada em MCDT, em cumprimento do Despacho n.º 
17/2014 do Senhor Ministro da Saúde; 

 Efetuar os procedimentos de apuramento de eventuais responsabilidades financeiras a 
reportar ao Tribunal de Contas, na sequência da realização de ações de auditoria; 

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

No decorrer do ano, na sua maioria por solicitação da Tutela, acresceram ao número 
inicialmente previsto, as seguintes oito ações de auditoria: 

 Realização de auditorias aos sistemas e procedimentos de controlo nas operações de 
execução do orçamento em duas entidades hospitalares; 

 Realização de duas ações de acompanhamento da implementação das recomendações 
formuladas; 

 Uma ação inspetiva à situação dos médicos após conclusão do internato; 

 Alargamento da amostra a mais uma entidade auditada, no âmbito na auditoria à 
aplicação RHV - Recursos Humanos e Vencimentos. 

Paralelamente, foram abertos mais cinco processos para realização de procedimento de 
apuramento de eventuais responsabilidades financeiras a reportar ao Tribunal de Contas, na 
sequência da realização de ações inspetivas (auditoria ou outras) 

No âmbito da participação nas atividades de articulação com o Conselho Coordenador do 
Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, foram realizadas reuniões 
para redefinição da matriz de risco (baseada em processos) e autoavaliação do risco de controlo 
interno. 

Perfazendo um total de 43 ações de auditoria, foram concluídas 31, o que atesta uma taxa de 
execução, face ao previsto, de cerca de 82%. Das 11 ações não concluídas, sete encontravam-se 
previstas no plano, e as restantes quatro extraplano, cfr. se resume no seguinte quadro: 
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A T I V I D A D E  
P LA N E A D A   

V S .  
A T I V I D A D E  
R E A L I Z A D A  

A ÇÕ E S  
P R E V I S T A S 
N O  P LA N O  

( A P )  

A ÇÕ E S  
N Ã O  

P R E V I S T A S 
N O  P LA N O  

( A N P )  

T O T A L  CO N CLU Í D A S  
T A X A  D E  

E X E CU ÇÃ O  
( 5 / 2 )  

A ÇÕ E S  
P R E V I S T A S ,  

N Ã O  
CO N CL .  

A ÇÕ E S  
N Ã O  

P R E V .  
E  N Ã O  

CO N CL .  

T A X A  D E  
E X E CU ÇÃ O  

A P  
 ( 2 - 7 ) / 2  

T A X A  D E  
E X E CU ÇÃ O  

A N P  
 ( 3 - 8 ) / 3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ações de 

auditoria em 

2014 

33 10 43 31 93,9% 7 4 78,8% 60,0% 

 

Deste modo, transita para 2014, a conclusão das seguintes 11 ações 1: 

 

AÇÕES PREVISTAS, NÃO CONCLUÍDAS  

OOP1 

(2) 

Realização de auditorias de avaliação da missão e objetivos do organismo, bem 

como a economia, eficiência e eficácia da despesa correspondente - uma ação (a 

outra foi anulada). 

OOP1 

(3) 

Realização de ações de acompanhamento da implementação das 

recomendações formuladas - uma ação. 

OOP2 

(1) 

Auditoria às farmácias hospitalares direcionada à prescrição médica e utilização 

racional dos medicamentos nos Hospitais - três ações. 

Outras 

(4) 

Ação de levantamento do controlo operacional, abrangendo a atividade de 

auditoria interna. 

Outras 

(5) 

Ação de levantamento do controlo operacional, abrangendo a atividade de 

órgãos de fiscalização. 

AÇÕES NÃO PREVISTAS E NÃO CONCLUÍDAS  

(1) 
Realização de duas auditorias aos sistemas e procedimentos de controlo nas 

operações de execução do orçamento. 

(2) 
Realização de duas ações de acompanhamento da implementação das 

recomendações formuladas. 

 

Apresenta-se seguidamente um quadro que sintetiza e sistematiza a execução global das 
atividades da EMA, imputável ao ano 2014: 

OOP1 ATIVIDADE INDICADOR META N.º REALIZADO 

1 

Realização de 

auditorias aos 

sistemas e 

procedimentos de 

controlo nas 

operações de 

execução do 

orçamento 

Fluxos financeiros 

a controlar 

 

€ 19.800.000 

 

€ 19.296.300 

N.º entidades não 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

2 

Hospital Santa Maria Maior - Barcelos, EPE 

2 

Concluída 

Centro Hospitalar de Setúbal, EPE Concluída 

2 

Realização de 

auditorias de 

avaliação da 

missão e 

objetivos do 

organismo, bem 

como a 

economia, 

eficiência e 

Fluxos financeiros 

a controlar 

 

€ 31.680.000 

 

€ 34.161.154 

n.º entidades não 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

1 Hospital José Luciano Castro - Anadia - Anulada 

n.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

3 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa, EPE 

2 

Transita conclusão para 2015 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP Concluída 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE Concluída 

                                                           
1
 Das dez ações previstas não concluídas, uma foi anulada, pelo que não terá execução futura. 
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OOP1 ATIVIDADE INDICADOR META N.º REALIZADO 

eficácia da 

despesa 

correspondente 

últimos oito anos 

3 

Realização de 

ações de 

acompanhamento 

da 

implementação 

das 

recomendações 

formuladas 

Fluxos financeiros 

a controlar  
€ 0 

 
€ 0 

N.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

4 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, 

EPE 

3 

Concluída 

Administração Central do Sistema de Saúde, IP Transita conclusão para 2015 

Centro Hospitalar do Algarve, EPE (HDF + CHBA) Concluída 

4 

Realização de 

ações de 

auditoria ao 

cumprimento da 

LCPA, nos termos 

do art.º 12º da Lei 

n.º 8/2012 de 21 

de fevereiro 

Fluxos financeiros 

a controlar  
€ 602.161 

 
€ 1.084.464 

N.º entidades não 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

1 Hospital Distrital de Santarém, EPE 1 Concluída 

5 

Auditoria à 

rentabilização da 

capacidade 

instalada em 

matéria de MCDT, 

na área de 

influência de cada 

ARS 

Fluxos financeiros 

a controlar  
€ 2.475.000 

 
Não apurado 

N.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

3 

Administração Regional de Saúde do Norte, IP 

3 

Concluída 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP Concluída 

Administração Regional de Saúde de LVT, IP Concluída 

N.º entidades não 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

2 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, 

EPE 
2 

Concluída 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE Concluída 

6 

Auditoria 

direcionada para 

a execução de 

empreitadas de 

obras públicas 

pelas cinco ARS 

Fluxos financeiros 

a controlar  
€ 42.454.609 

 
€ 37.982.377 

N.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

5 Todas ARS 5 Concluída 

7 

Auditoria à 

aplicação RHV - 

Recursos 

Humanos e 

Vencimentos 

Fluxos financeiros 

a controlar  
€ 990.000 

 
€ 1.578.926 

N.º entidades não 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

1 A selecionar 

6 

Hospital Distrital 

de Santarém, EPE 

N.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

- - SPMS, EPE 

n.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

- - 
Centro Hospitalar 

Barreiro-Montijo, EPE 

 
  

ACSS 

 
  

Administração Regional 
de Saúde de LVT, IP 

 

  

Hospital Prof. 

Fernando Fonseca, EPE 

8 

Auditoria à 

faturação de GDH 

pelos hospitais 

Fluxos financeiros 

a controlar  
€ 990.000 

 
€ 394.002 

N.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

1 Instituto Português de Oncologia do Porto, EPE 1 Concluída 
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OOP1 ATIVIDADE INDICADOR META N.º REALIZADO 

n.º entidades não 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

2 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE 

2 

Concluída 

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim / Vila do 

Conde, EPE 
Concluída 

9 

Auditoria 

direcionada à 

verificação da 

aplicação do 

subsídio atribuído 

à Liga Portuguesa 

de Higiene 

Mental, pela ACSS 

Fluxos financeiros 

a controlar 
1 € 8.230 1 

€ 8.230 

Concluída 

 
OOP2 ATIVIDADE INDICADOR META N.º  REALIZADO 

1 

Auditoria às 

farmácias 

hospitalares 

direcionada à 

prescrição médica 

e utilização 

racional dos 

medicamentos 

nos Hospitais 

Nº de hospitais 

inspecionados/auditados 
5 A selecionar 

2 

Hospital Prof. Fernando 

Fonseca, EPE 

Hospital Garcia de Orta, EPE 

3 Transita conclusão para 2015 

 
OOP7 ATIVIDADE INDICADOR META N.º  REALIZADO 

1 

Conceção, 

desenvolvimento 

ou revisão de 

metodologias, 

guiões ou normas 

procedimentais 

N.º de instrumentos 

definidos 
3 

Referentes OOP1 (5), metodologia de auditorias 

para AI sobre capacidade instalada de MCDT e 

normas para apresentação de relatórios 

3 

Referente a OOP1 (5) 

Referente a OOP1 (8) 

Auditorias para AI sobre 

capacidade instalada de 

MCDT (GCCI) 

 
OUTRAS ATIVIDADE INDICADOR META N.º REALIZADO 

1 

Operacionalização 

das atividades do 

Grupo 

Coordenador de 

Controlo Interno 

do Ministério da 

Saúde 

N.º de reuniões 

realizadas 
6 4 do GAT/GCCI + 2 plenárias do GCCI 2 

2 do GAT - 29 de abril e 6 

de junho 

2 

Procedimento de 

apuramento de 

eventuais 

responsabilidades 

financeiras a 

reportar ao 

Tribunal de 

Contas, na 

sequência da 

realização de 

ações de 

auditoria 

N.º de ações objeto 

de procedimento 
5 

Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE 

3 

Transita conclusão para 

2015 

INFARMED, IP 
Transita conclusão para 

2015 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE Concluída 

Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP 
Concluída 

Administração Regional de Saúde de LVT, IP Concluída 

3 

Participação nas 

atividades de 

articulação das 

ações de controlo 

no âmbito do 

Sistema de 

Controlo Interno 

N.º de reuniões 

realizadas 
2 

Para aprovação do plano de atividades de 

2014 e do relatório de atividades de 2013 
2 Concluída 
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OUTRAS ATIVIDADE INDICADOR META N.º REALIZADO 

da Administração 

Financeira do 

Estado 

4 

Ação de 

levantamento do 

controlo 

operacional, 

abrangendo a 

atividade de 

auditoria interna 

Prazo para conclusão 1 Dezembro Transita conclusão para 2015 

5 

Ação de 

levantamento do 

controlo 

operacional, 

abrangendo a 

atividade dos 

órgãos de 

fiscalização 

Prazo para conclusão 1 Dezembro Transita conclusão para 2015 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações de 

formação aos 

auditores 

internos (AI) das 

entidades do SNS, 

no âmbito do 

GCCI, sobre 

metodologias a 

aplicar na 

avaliação da 

capacidade 

instalada em 

MCDT, em 

cumprimento do 

Despacho n.º 

17/2014 do 

Senhor Ministro 

da Saúde 

Nº de ações 

realizadas 
4 ARSN + ARSC + ARSLVT + ARSAL (c/ a ARSA) 3 

ARSN + ARSC + ARSLVT (c/ 

ARSAL e ARSA) 

Prazo para conclusão - - 
 

Maio de 2014 

 
EXTRA PLANO DE ATIVIDADES N.º REALIZADO 

1 

Realização de 

auditorias aos 

sistemas e 

procedimentos de 

controlo nas 

operações de 

execução do 

orçamento 

Fluxos financeiros a 

controlar  
n.d. 

Transita conclusão para 2015 
N.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

2 

Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE 

Hospital Prof. Fernando Fonseca EPE 

2 

Realização de ações 

de 

acompanhamento 

da implementação 

das recomendações 

formuladas 

Fluxos financeiros a 

controlar  
n.d. 

Transita conclusão para 2015 
N.º entidades 

sujeitas a ações de 

auditoria nos 

últimos oito anos 

2 

INFARMED, IP 

Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 

3 

Procedimento de 

apuramento de 

eventuais 

responsabilidades 

financeiras a 

reportar ao Tribunal 

de Contas, na 

N.º de ações objeto 

de procedimento 
5 

Centro Hospitalar do Algarve, EPE 

Transita conclusão para 2015 Hospital Distrital de Santarém, EPE 

Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 

Centro de Medicina Física de Reabilitação do 

Centro Rovisco Pais 
1 Concluída 

Centro Hospitalar do Litoral Alentejano, EPE Transita conclusão para 2015 
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EXTRA PLANO DE ATIVIDADES N.º REALIZADO 

sequência da 

realização de ações 

de auditoria ou 

outras 

4 

Participação nas 

atividades de 

articulação das 

ações de controlo 

no âmbito do 

Sistema de Controlo 

Interno da 

Administração 

Financeira do 

Estado - redefinição 

da matriz de risco 

baseada em 

processos e 

autoavaliação do 

risco de controlo 

interno 

N.º de reuniões 

realizadas   
2 Concluída 

5 

Auditoria temática - 

Ação inspetiva à 

situação dos 

médicos após 

conclusão do 

internato 

Fluxos financeiros a 

controlar  
n.d. 

 
€ 5.096.961 

Prazo para 

conclusão 
1 Dezembro 1 Concluída 

 

Especificando a atividade desenvolvida em cada atividade, 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) 

Estas ações destinam-se a avaliar o nível de controlo interno dos sistemas e procedimentos de controlo 
sobre as operações de execução do orçamento, conforme decorre do n.º 2 do art.º 62º da Lei de 
Enquadramento Orçamental. Estruturam-se segundo dez áreas de controlo ambiente de controlo, 
elaboração do orçamento e execução orçamental, meios financeiros líquidos, investimentos 
patrimoniais, rendimentos e contas a receber, contratação pública de bens, serviços e empreitadas, 
inventários de existências, despesas com pessoal, sistemas de informação e apoios financeiros 
concedidos, em cada qual se avaliam diversos controlos chave sistematizados segundo a natureza dos 
processos. Dos resultados da avaliação efetuada às duas entidades auditadas, concluiu-se pelo 
insuficiente nível global de controlo interno exercido, circunstância que pode facilitar situações de 
desperdício, deficiente utilização de recursos públicos e fragilidades na prevenção e deteção de 
situações de fraude, na medida em que o risco de controlo das operações de execução do orçamento é 
bastante elevado. Para o efeito, foram formuladas cerca de 160 recomendações, consideradas 
essenciais no reforço dos sistemas e procedimentos de controlo interno, e que serão objeto de 
acompanhamento da sua execução, em sede de follow-up. 

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) 

Avaliação satisfatória sobre o adequado cumprimento da missão e objetivos nas duas entidades auditadas, 
sem prejuízo de se observarem situações que não cumprem os princípios da economia, eficiência e eficácia 
da despesa realizada, evidenciando uma performance organizacional que ainda assim 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 total segurança e controlo das operações. Foram 
formuladas cerca de 200 recomendações aos órgãos de gestão. 

AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS 
(FOLLOW-UP) 
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As duas ações realizadas compreenderam apenas a elaboração de relatórios de progresso sobre a 
implementação das recomendações formuladas, cuja avaliação permitiu atestar um progressivo nível de 
acolhimento e adoção de ações de melhoria. Com efeito o nível global de implementação das 
recomendações, na sequência do relatório inicial, passou de 50% para 95% num caso, e de 54% para 
62%, no outro. 

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 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 (FD) não respeitar o estabelecido na LCPA, e por não terem 
sido inscritos pela sua totalidade, todos os compromissos, nomeadamente os referentes a despesas 
com pessoal; 

 Perante a falta de FD, a opção recaiu em não se comprometer as despesas com pessoal nos termos 
previstos na LCPA, as quais pela sua dimensão financeira, condicionaram desde logo a integralidade 
dos FD declarados e a adequada aplicação da lei; 

 O reconhecimento de despesas com pessoal no fecho de contas assegurou que as demonstrações 
financeiras refletissem, de forma verdadeira, a situação económico-financeira, contudo tornaram os 
FD negativos. A permissão para levantamento do bloqueio automático do SIDC à emissão de 
compromissos em negativo, foi autorizada por despacho do SES. Esta autorização permitiu 
contornar deliberadamente uma das principais regras estabelecidas pela própria LCPA; 

 Não está a ser cumprido o princípio fundamental da LCPA, i.e., a contenção do aumento dos 
pagamentos em atraso como consequência da atividade; 

 Não há evidências de que tenha sido estabelecido um plano de liquidação dos pagamentos em 
atraso a 31.12.2012, não respeitando o estabelecido na LCPA. 

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

A realização das cinco ações permitiu concluir, nomeadamente, o seguinte: 

 As informações reportadas relativas aos equipamentos e em particular aos recursos humanos afetos 
aos MCD em análise apresentaram divergências e omissões, pelo que a aferição da capacidade 
instalada de recursos não se mostrou completa, não permitindo conhecer o volume de produção 
potencial; 

 As ARS não demonstraram assegurar o planeamento regional dos recursos humanos e materiais, 
das áreas de imagiologia e de análises clínicas; 

 Não foram demonstradas evidências de que as ARS tivessem assegurado a adequada articulação 
entre os serviços prestadores de cuidados de saúde ACES da região e os hospitais do SNS mais 
próximos, para a área de radiologia e análises clínicas, o que desde logo denota incumprimento do 
Despacho n.º 10430/2011, do Secretário de Estado da Saúde, de 1 de agosto de 2011, publicado a 
18 de agosto e não apresentaram instrumentos que permitam a promoção do uso racional de 
recursos materiais e financeiros, na área de imagiologia e análises clínicas, com exceção da ARSLVT; 

 Subutilização da capacidade física instalada de alguns equipamentos, subsistindo margem de 
otimização da capacidade instalada; 

 Ausência de imputação dos tempos produtivos reais dos diversos profissionais, o que implicou a 
inexistência de controlo da respetiva produtividade; 

 As ULS demonstraram alguma integração e articulação entre a rede de cuidados de saúde primários 
e hospitalar da sua área de influência, tendo sobretudo procedido à internalização de exames 
prescritos nos CSP, que permitiram uma acentuada diminuição dos custos com a aquisição ao 
exterior dos exames imagiológicos e de análises clínicas; 

 A não integridade dos registos dos atos praticados limita ou compromete a monitorização da 
prescrição de MCDT e de análises clínicas, apesar das entidades auditadas demonstrarem ter 
estabelecido alguns mecanismos para o efeito; 

 O regime jurídico das convenções inicialmente consagrado no DL n.º 97/98, de 18 de abril, não 
chegou a ser regulamentado, o que determinou a impossibilidade legal de celebrar novas 
convenções. O atual regime previsto no DL nº. 139/2013, de 9 de outubro, aguarda a respetiva 
regulamentação. Enquanto tal não acontecer, há impossibilidade legal de celebrar novas 
convenções e, consequentemente, o acesso ao mercado de novos prestadores. 
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AUDITORIA DIRECIONADA PARA A EXECUÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS PELAS CINCO 
ARS 

A realização da auditoria direcionada para a execução de empreitadas de obras públicas foi desdobrada 
em cinco ações (uma por cada ARS) e permitiu concluir pelo incumprimento generalizado de diversos 
aspetos do código da contratação pública quando aplicado a processos de empreitadas de obras 
públicas, bem como diversas falhas nos sistemas de controlo interno, sobretudo os relacionados com a 
monitorização e execução dos contratos, libertação de garantias, prestação de cauções, etc. Foram 
ainda indiciadas situações irregulares relacionadas com a ausência de critérios para a escolha de 
concorrentes nos procedimentos por ajuste direto e ainda nas empreitadas do Hospital Sousa Martins 
na Guarda e no Hospital Pediátrico de Coimbra. 

AUDITORIA À APLICAÇÃO RHV - RECURSOS HUMANOS E VENCIMENTOS 

A ação permitiu identificar diversas fragilidades e insuficiências nos controlos exercidos pelo aplicativo, 
entre outras falhas de controlo interno, sendo de destacar as seguintes: 

 Ausência de evidências de uma efetiva planificação estratégica, ao nível do desenvolvimento do 
RHV e da sua interoperabilidade com os demais sistemas, com vista à necessária e imprescindível 
adequação aos objetivos estratégicos do MS; 

 O atual modelo de comunicação/articulação entre a ACSS e a SPMS, para a atualização do RHV 
decorrente de alterações legislativas apresenta diversas fragilidades, refletindo-se em atrasos de 
parametrização, por vezes com impacto financeiro; 

 Verificação do risco de incapacidade de resposta tempestiva do RHV, enquanto ‘fonte de dados’, 
face às solicitações de intervenção, podendo comprometer a execução dos diversos processos em 
curso e a desenvolver (p.e. BI-RHV); 

 Existência de informação dispersa e redundante entre o RHV e outras aplicações disponíveis na 
ACSS; 

 As operações de ‘migração’ de dados não incorporaram mecanismos de análise, correção e 
uniformização qualitativa de informação, não tendo sido efetuada qualquer avaliação da informação 
histórica que permita a utilização do RHV enquanto instrumento de suporte, com caraterísticas de 
pertinência, confiabilidade e precisão, à constituição de um sistema BI. Não há garantia de que este 
sistema permita um conhecimento rigoroso e atualizado da caraterização e distribuição dos RH nas 
diversas entidades do MS e do SNS, que promova um adequado planeamento dos mesmos; 

 Elevado risco de os dados registados e da informação disponibilizada por cada entidade não 
representarem fielmente a realidade que se pretende retratar; 

 Ausência de alertas e de campos de controlo específicos para determinadas matérias críticas, bem 
como de limitações dos valores processados, permitindo que sejam pagos valores muito superiores 
ao legalmente admitido. 

AUDITORIA À FATURAÇÃO DE GDH PELOS HOSPITAIS 

A ação nas três entidades auditadas, permitiu concluir, nomeadamente, pela: 

 Codificação realizada por elementos não habilitados para o efeito; 

 Realização da atividade de codificação e auditoria por médicos pertencentes ao mapa de pessoal 
das entidades, acrescendo ao horário normal de trabalho; 

 Inexistência formal do Gabinete de Codificação Auditoria Clínica; 

 Ausência de contratualização interna da atividade de codificação e auditoria à codificação; 

 Inexistência de manuais de procedimentos para atividade de codificação e auditoria à codificação; 

 Inconformidades no preenchimento das folhas de codificação, bem como na transposição dos dados 
para o aplicativo informático; 

 Atrasos na faturação dos episódios agrupados em GDH, especialmente os relativos à atividade 
realizada no âmbito do contrato programa; 

 Atendendo ao impacto que a correta codificação e agregação em GDH tem na negociação e 
execução do contrato programa, a ocorrência de erros de codificação, inserção da informação no 
aplicativo de codificação, bem como o atraso na sua correção, influenciam o cálculo do ICM e a 
proporção de doentes equivalentes, ou, no caso das ULS, o cálculo das determinantes de despesa 
necessário ao ajustamento do valor da capitação a considerar na negociação do CP dos anos 
seguintes. 
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AUDITORIA DIRECIONADA À VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À LIGA 
PORTUGUESA DE HIGIENE MENTAL, PELA ACSS 

Os subsídios do Ministério da Saúde, atribuídos no âmbito do Programa de Apoio Financeiro (PAF) do 
Alto Comissariado da Saúde (ACS), constituíram uma das principais fontes de receita da Liga Portuguesa 
de Higiene Mental (LPHM). Dos quatro projetos apresentados, dois deles tiveram como propósito 
garantir a manutenção e a qualidade do serviço SOS Voz Amiga e os outros dois tiveram por finalidade a 
formação prévia de novos candidatos a voluntários. A execução financeira de ambos os projetos ficou 
bastante aquém do aprovado em resultado da não realização das principais ações, total ou 
parcialmente, devido a dificuldades financeiras e de captação de novos voluntários pela LPHM. Assim, 
estes projetos acabaram por financiar basicamente despesas de funcionamento. Deste modo, os apoios 
pagos à LPHM não cumpriram os fins a que se propunha o PAF do ACS, nomeadamente, atribuir 
financiamento a projetos que se constituíssem como respostas inovadoras a necessidades identificadas 
e não a assegurar os custos do normal funcionamento das instituições. As entidades competentes 
envolvidas na gestão do PAF do ACS seguiram os procedimentos gerais instituídos no regulamento, 
todavia, verificou-se um conjunto de deficiências nas diferentes fases do processo de gestão, como seja 
a insuficiente fundamentação da decisão de aprovação de projetos e a aceitação de despesas sem 
enquadramento nas ações aprovadas e/ou com base em documentação comprovativa que não reúne os 
requisitos mínimos de qualidade. 

AUDITORIA ÀS FARMÁCIAS HOSPITALARES DIRECIONADA À PRESCRIÇÃO MÉDICA E UTILIZAÇÃO 
RACIONAL DOS MEDICAMENTOS NOS HOSPITAIS 

A realização desta ação foi iniciada através de duas ações piloto e permitiu não só estruturar a 
abordagem metodológica futura, como diagnosticar e avaliar os sistemas de controlo interno, a 
organização dos Serviços Farmacêuticos e os sistemas de prescrição. Neste âmbito foi possível concluir, 
em síntese, pela existência de diversas falhas nos sistemas de controlo interno, sobretudo relacionados 
com a gestão das aquisições e utilização de sistemas informáticos de apoio às atividades, que se 
refletem, inevitavelmente, no circuito do medicamento, nomeadamente, na vertente da aquisição, 
gestão do armazém e monitorização de consumos. 

AUDITORIA TEMÁTICA - AÇÃO INSPETIVA À SITUAÇÃO DOS MÉDICOS APÓS CONCLUSÃO DO 
INTERNATO 

Esta ação destinou-se a apurar se os médicos que eram internos nas entidades hospitalares objeto da 
ação se mantinham a exercer funções nessas mesmas entidades e, assim sendo, qual o respetivo 
fundamento legal, sendo possível concluir, nomeadamente, pela: 

 Prorrogação do contrato a termo resolutivo incerto (CTRI), sem fundamento legal, uma vez que os 
médicos concorreram a procedimento simplificado de seleção, não tendo ficado colocados, e ainda 
não obtiveram a autorização para a contratação nos termos previstos no Despacho n.º 12083/2011, 
de 7 de setembro, havendo casos em que ainda não foi instruído o processo; 

 Falta de informação, relativamente aos médicos que terminaram o internato e têm os CTRI 
prorrogados, sobre se concorreram ao procedimento simplificado de seleção e aguardam a sua 
conclusão uma vez que ainda não dispunham, para todas as situações, dos comprovativos da 
apresentação de candidatura, bem como informação sobre o ponto de situação dos procedimentos a 
que os médicos eram opositores; 

 Prorrogação do CTRI uma vez que os médicos são opositores a procedimentos de seleção 
simplificados ainda a decorrer; 

 Saída do Centro Hospitalar após conclusão do internato; 

 Celebração de contrato individual de trabalho (CIT), na sequência do procedimento simplificado de 
seleção a nível regional, conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de 
assistente; 

 Celebração de CIT na sequência de contratação direta pelo Centro Hospitalar. 
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Foi ainda desenvolvida a seguinte atividade pela EMA, não consubstanciada em ações de 
auditoria: 

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. 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, perfazendo mais de 

€23 milhões: 

Entidade auditada 
N.º factos resp. 
reintegratória 

Natureza factos resp. reintegratória 
Valor resp.  

reintegratória 

ARSLVT, IP 2 
Inexistência de fundamento legal que 
sustente os valores abonados. 

€ 1.349 

Centro Hospitalar do  
Tâmega e Sousa, EPE 

4 

Contratação de serviços médicos. Subsídios de 
disponibilidade a trabalhadores com contrato 
de trabalho em funções públicas. Valorizações 
remuneratórias. 

€ 909.168 

 

Entidade 
auditada 

N.º factos resp. 
sancionatória 

Natureza factos resp. sancionatória 
Valor resp. 

sancionatória 

Centro de 
Medicina 
Física de 

Reabilitação 
do Centro 

Rovisco Pais 

8 

Contratação Pública (Aquisição de Serviços de Apoio 
Jurídico). Prestação de Serviços (pagamento do subsídio de 
alimentação). Contratação Pública (contrato de avença). 
Recursos Humanos (Suplemento Remuneratório). 

€ 93.217 

ARSLVT, IP 39 
Aspetos procedimentares na aquisição de bens e serviços. 
Não adoção de adequados procedimentos concursais. 
Despesa autorizada sem informação prévia de cabimento. 

€ 18.223.080 

Centro 
Hospitalar do 

Tâmega e 
Sousa, EPE 

21 

Incumprimento da LCPA. Entrega de imposto fora de 
prazo. Procedimentos de aquisição de bens e serviços. 
Processos de recrutamento e seleção. Processos de 
cedência de interesse público e contratações subjacentes. 
Protocolos/Acordos de cooperação sem fundamento legal. 
Trabalho extraordinário não previamente autorizado. 

€ 3.819.016 

 

REPOSIÇÕES DE MONTANTES INDEVIDAMENTE PAGOS 

Na sequência de algumas das auditorias realizadas, foram identificados montantes de despesas 
indevidamente realizados, com proposta da sua imediata reposição, nas seguintes situações:  

Ações de controlo 
Valor de 

reposições 

Auditoria à aplicação RHV - Recursos Humanos e Vencimentos € 80.616,78 

Auditoria direcionada à verificação da aplicação do subsídio 
atribuído à Liga Portuguesa de Higiene Mental, pela ACSS 

€ 672,60 

Auditoria aos sistemas e procedimentos de controlo interno – 
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

€ 285,41 
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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 do Relatório de Atividades do Grupo relativo ao ano de 
2014, é de destacar as seguintes atividades: 

1. Realização de duas reuniões do Grupo de Apoio Técnico do GCCI; 

2. Elaboração e divulgação das seguintes orientações e instruções: 

 Instrução n.º 1/2014 (Esforço de controlo no Ministério da Saúde – reporte e quantificação) 

 Instrução n.º 2/2014 (Ações de controlo ao cumprimento da LCPA) 

 Instrução n.º 3/2014 (Metodologias a adotar no âmbito das ações de controlo ao serviço de 
imagiologia, em cumprimento do Despacho do nº. 17/2014, de 28 de fevereiro, proferido por Sua 
Excelência o Ministro da Saúde) 

 Ofício-Circular n.º 1/GCCI/2014 (Comunicação de factos que indiciem eventual responsabilidade 
criminal ou financeira) 

 Ofício-Circular n.º 2/GCCI/2014 (Divulgação de informação relativa ao trabalho desenvolvido pelos 
diversos Grupos de Trabalho onde a ACSS se encontra representada) 

 Ofício-Circular n.º 3/GCCI/2014 (Cumprimento da alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 17/2014, de 
28 de fevereiro, proferido por Sua Excelência o Ministro da Saúde) 

 Ofício-Circular n.º 4/GCCI/2014 (Cumprimento da alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 17/2014, de 
28 de fevereiro, proferido por Sua Excelência o Ministro da Saúde, por parte de entidades 
hospitalares sem a natureza de entidade pública empresarial); 

3. No âmbito em particular da Instrução n.º 3/2014, foram realizadas três ações de formação sobre 
metodologias concebidas pela EMA e validades pelo GAT/GCCI, para aplicação na realização de ações 
de auditoria sobre a capacidade instalada em matéria de MCDT, nas instalações da ARS Norte, IP, 
ARS Centro, IP, e ARS LVT, IP (incluiu ARS Alentejo, IP e 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, foi solicitado aos auditores internos que 
realizassem as respetivas ações de controlo, em cumprimento do despacho a que se alude; 

4. Em sequência desta iniciativa, foi elaborado o Relatório IGAS n.º 99/2014, o qual foi presente ao 
Senhor Ministro da Saúde. 

PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLO NO ÂMBITO DO SISTEMA 
DE CONTROLO INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 

Para além da participação nas reuniões destinadas a aprovar o Plano de Atividades do CCSCIAFE para 2014 

e o Relatório de Atividades de 2013, bem como a sua própria elaboração com informação relativa à 

atividade da IGAS, em ambos os casos, foram promovidas uma série de reuniões no âmbito da Secção 

Especializada de Informação e Planeamento destinadas a redefinir a matriz de risco, adaptando a uma 

lógica de avaliação por processo, procedendo-se também à autoavaliação pelas entidades de cada 

ministério, dos riscos de controlo interno. 
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3.4. INSPEÇÕES TEMÁTICAS E NORMATIVAS  

Em 2014, de harmonia com as atribuições legais da IGAS, circunscritas para a Equipa 
Multidisciplinar de Inspeção, 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 III.1. do plano de atividades para 2014. 

 

QUADRO 23 – INSPEÇÕES TEMÁTICAS E NORMATIVAS (TOTAL DE AÇÕES) 

AÇÕES  

PREVISTAS 

NO PLANO 

NÃO 

PREVISTAS 
NO PLANO 

TOTAL CONCLUÍDAS 
TAXA DE 

EXECUÇÃO 

PREVISTAS, 
NÃO 

CONCLUÍDAS 

NÃO PREVISTAS, 
NÃO CONCLUÍDAS 

32 9 41 32 100% 8 1 
 

AÇÕES PREVISTAS 

8 Inspeções direcionadas à avaliação dos processos de comparticipação de medicamentos e 
dispositivos pelo SNS 

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 

5 Inspeções direcionadas à avaliação da inscrição em cirurgias plásticas/reconstrutivas 

8 Inspeções direcionadas à avaliação da prescrição e utilização racional dos medicamentos e 
MCDT 

1 Inspeção destinada à monitorização da prescrição de medicamentos ao abrigo das alíneas a), 
b) e c) do n.º 3 do art.º 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, abrangendo pelo menos 20 ACES 

3 Inspeções direcionadas à avaliação da organização e funcionamento das USF na área de 
intervenção da ARSLVT 

6 Ações em colaboração com a PJ e o INFARMED no âmbito do combate à fraude nas farmácias 
Portuguesas - alteração de dispensa 

 

AÇÕES NÃO PREVISTAS 

1 Ação inspetiva destinada à avaliação dos aspetos reportados no Despacho n.º 32/2014 de S. 
Ex.ª o Ministro da Saúde, e incidindo sobre o Centro Hospitalar Baixo Vouga, EPE 

1 Ação Inspetiva destinada ao desenvolvimento e monitorização da evolução da utilização do 
regime de comparticipação especial de trabalhadores e pensionistas da indústria de lanifícios 
(Follow up do processo n.º 86/2013) 

1 Inspeção direcionada à avaliação dos processos de comparticipação de medicamentos e 
dispositivos pelo SNS, abrangendo 3 ACES na área de intervenção da ARS Algarve 

1 Ação Inspetiva direcionada à faturação de subcontratos com a Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E.P.E., na área da Medicina Física e Reabilitação 

3 Ações em colaboração com a PJ e o INFARMED no âmbito do combate à fraude nas farmácias 
Portuguesas - alteração de dispensa: operação “Consulta Vicentina” 
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Das ações desenvolvidas, salientam-se as seguintes:  

Processo de comparticipação de material de ostomia pelo Serviço Nacional de Saúde. 

Esta ação temática deu enfoque aos sistemas implementados de controlo e monitorização de 
despesa como forma de prevenção de eventuais fraudes e desperdício de recursos. 

A seleção dos ACES e dos respetivos 20 utentes a inspecionar teve por base a análise das 
listagens dos pedidos de reembolso de materiais de ostomia apresentados no ano de 2013. 
Foram inspecionadas as seguintes unidades: 

 

ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DE SAÚDE 

AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE 

Lisboa e Vale do Tejo 

Sintra 

Arrábida 

Lisboa Central 

Alentejo Alentejo Central 

Centro 
Pinhal Litoral 

Baixo Vouga 

Norte 
Alto Ave 

Ave 

Algarve 
Central 

Sotavento Barlavento\ 

 

Da análise feita conclui-se o seguinte: 

 Em nenhuma das entidades objeto de inspeção foram recolhidas evidências passíveis de 
indiciar a prática, pelos utentes ou por terceiros, de atos ilícitos no âmbito do processo de 
reembolso de materiais de ostomia. 

 A ausência de um procedimento uniforme de reembolso que abranja todo o território 
nacional, não se observando o princípio da igualdade do cidadão face ao Estado, nem o 
princípio da equidade do acesso aos cuidados de saúde. 

 A ausência de definição superior expressa dos materiais de ostomia reembolsáveis, dá 
origem a situações de tratamento desigual, pois, a localização do utente no território 
nacional determina os materiais a reembolsar, para além de criar aos serviços dificuldades 
na fundamentação da recusa de reembolso. 

 A ausência de definição dos termos e condições em que é aceite que o utente, titular do 
direito à comparticipação, indique um terceiro a quem deve ser feito o correspondente 
reembolso, sendo geradora de tratamento desigual e , face à inexistência de 
regulamentação sobre os condições e termos em que o reembolso a terceiro pode ser 
realizado, dá origem a procedimentos diversos que, conjugados com a inexistência de 
meios informáticos e de controlo adequados, permitem o surgimento de fragilidades 
processuais que potenciam, não apenas o risco de fraude, mas também o não 
cumprimento dos requisitos de economia, eficiência e eficácia da despesa pública e 
mesmo a sua legalidade. 
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Avaliação da organização e funcionamento das USF. 

Ação inspetiva direcionada à avaliação da organização e funcionamento das USF realizada 
conforme estabelecido no Plano de Atividades da IGAS para o ano de 2014. 

Por razões de ordem financeira circunscreveu-se aos ACES localizados na área geográfica de 
influência da ARS LVT e foi desenvolvida, autonomamente, nas USF de Mactamã (ACES Sintra), 
Luz (ACES Lisboa Norte) e Delta (ACES Lisboa Ocidental e Oeiras). 

Teve como objetivo identificar a caraterização do modelo organizacional (B), de financiamento e 
nível de contratualização de desempenho das USF alvo de avaliação, tendo como fundamental 
instrumento de trabalho um guião orientador (questionário), elaborado previamente. 

Síntese conclusiva dos resultados apurados: 

 As limitações dos sistemas informáticos utlizados nas USF, no que se refere à recolha de 
informação, tratamento de dados e visualização de valores para aferição do cumprimento 
dos indicadores contratualizados, condicionaram o apuramento total dos dados obtidos, 
inviabilizando, parcialmente, os objetivos traçados em sede de planeamento; 

 Os incentivos institucionais e financeiros atribuídos às USF modelo B e aos seus 
profissionais, beneficiam de grande expressão financeira e visam compensar o grau de 
cumprimento das metas fixadas para os indicadores contratualizados; 

 A remuneração mensal dos anteditos profissionais integra a remuneração base, 
suplementos e compensações pelo desempenho, sendo essa expressividade mais avultada 
no caso do pessoal médico; 

 Em 2 das USF avaliadas (Luz e Delta), o número de unidades contratualizadas a receber 
referentes à compensação associada ao desenvolvimento das atividades específicas é 
variável entre os vários médicos;  

 Apesar das 3 USF alvo de avaliação terem alegado, em sede dos respetivos Relatórios de 
Atividades, que a generalidade dos indicadores contratualizados se achava totalmente 
alcançada, foram identificados alguns que não haviam sido completamente atingidos; 

 Solicitada informação sobre o desenvolvimento de outras atividades assumidas nas 
respetivas Cartas de Compromisso, nomeadamente, a prestação de colaboração na 
realização de auditorias determinadas pela ARS LVT, bem como a elaboração de Planos de 
aplicação dos incentivos institucionais, a remeter ao Departamento de Contratualização 
da ARS LVT, nos prazos legais, os vários Coordenadores afirmaram que as mesmas não 
foram concretizadas, uma vez que a ARS LVT não só não realizou qualquer auditoria clínica 
(nos termos do art.º 5.º da Portaria n.º 301/2008, de 18 de abril, na versão dada pela 
Portaria n.º 377-A/2013, de 30 de dezembro), como igualmente não procedeu à avaliação 
das USF, inviabilizando, assim, o apuramento dos incentivos institucionais a atribuir, 
relativamente ao ano de 2013. 

 

Desenvolvimento e monitorização da ação inspetiva direcionada ao regime de 
comparticipação especial a trabalhadores e pensionistas da Indústria de Lanifícios que 
tenham deduzido especificamente até 1984 para o Fundo Especial de Segurança Social 
do Pessoal da Indústria de Lanifícios (FESSPIL), no ACES da Cova da Beira – Follow up 
do processo n.º 86/2013 – INS. 

Perante as conclusões alcançadas na ação inspetiva (processo n.º 86/2013) – que teve como 
objetivo a monitorização da evolução da utilização do regime de comparticipação especial a 
trabalhadores e pensionistas da Indústria de Lanifícios que tenham deduzido especificamente 
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até 1984 para o Fundo Especial de Segurança Social do Pessoal da Indústria de Lanifícios 
(FESSPIL), no ACES da Cova da Beira – o Secretário de Estado da Saúde determinou, pelo 
Despacho n.º 119/2014, de 2 de Maio, a realização de nova ação inspetiva “(…) de forma a poder 
adotar-se uma metodologia diversa da que foi seguida na presenta ação, centrando-se no 
prescritor e nas farmácias de despensa, abordando assim os principais intervenientes no 
processo: beneficiário, prescritor e farmácia, e permitindo monitorizar a evolução do 
comportamento da prescrição efetuada aos beneficiários do FESSPIL após a revogação do 
despacho n.º 6/2011 (…)”. 

Do trabalho desenvolvido, conclui-se o seguinte: 

 Não está ainda perfeitamente delimitado o universo dos beneficiários do FESSPIL, bem 
como o eventual desenvolvimento de um mecanismo que permita a sua atualização 
periódica e sistemática. A delimitação do universo dos beneficiários do FESSPIL é uma 
questão central e premente, dadas as discrepâncias na identificação e cômputo 
verificadas entre as várias fontes, designadamente o Instituto da Segurança Social (ISS), a 
Unidade de Exploração de Informação (UEI) e o Registo Nacional de Utentes (RNU); 

 Perante a análise do circuito e dos documentos de suporte relativos aos processos de 
reembolso e tendo ainda em conta os resultados do teste de conformidade realizado, o 
sistema implementado oferece suficientes garantias de fiabilidade, minimizando as 
hipóteses de erro com origem neste circuito; 

 A correta codificação, no processo clínico do utente, de todas as suas patologias, continua 
a apresentar-se como fundamental para evitar casos prescrições aparentemente não 
justificadas. Foi feito um esforço considerável, por parte do Conselho Clínico no sentido de 
alertar os médicos para a importância de codificar corretamente, designadamente através 
da implementação pelo ACES da Cova da Beira de um conjunto de ações de formação na 
área do ICPC-2 (Classificação Internacional de Cuidados de Saúde Primários); 

 As consultas sem presença física (permitidas nos termos da alínea k) do artigo 2º da 
Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de Dezembro), têm possibilitado a prescrição para 
terceiros de forma inadvertida. Nestas consultas, os médicos não vêm os pacientes, mas 
são-lhes apresentados pedidos de marcação de exames e de prescrição de medicamentos. 
Nestes casos é aparentemente possível um beneficiário introduzir um pedido de 
medicamento para terceiro; 

 As prescrições médicas (receitas) são, na sua grande maioria, passadas com a substância 
ativa ou DCI (Denominação Comum Internacional). No entanto, constata-se que, muitas 
vezes, os beneficiários do FESSPIL consomem medicamentos de marca. Tal acontece 
porque os beneficiários não exercem o ónus da escolha do medicamento, aceitando a 
escolha das próprias farmácias, sendo que a tendência será optarem maioritariamente 
pelos medicamentos de marca mais cara. 

 

Acesso aos cuidados de saúde. 

A ação inspetiva em cumprimento da alínea f) do artigo 27.º da Lei n.º 15/2014, de 21.03, que 
aprovou os termos a que deve obedecer a redação e publicação da Carta dos Direitos de Acesso 
(CDA) aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS, tendo como principais objetivos a 
verificação da publicação e divulgação dos Relatórios-Tipo anuais sobre o Acesso aos Cuidados 
de Saúde de 2013, bem como a avaliação aleatória dos mesmos.  

A presente ação visou verificar a publicação e divulgação dos Relatórios - Tipo pelos Hospitais e 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), bem como avaliar o grau de implementação da CDA 
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nos ACES, através da análise das respostas constantes do ponto 6, do 1º capítulo, do Relatório–
Tipo: Implementação da CDA (doravante designado por questionário). 

Face a toda a factualidade analisada concluiu-se que:  

 Em 59 % dos ACES não se procedeu à criação formal de equipas multidisciplinares internas 
para a implementação da Carta dos Direitos de Acesso e dos 39 % que indicaram terem-
nas criado, 21 % não procedeu à sua constituição formal, mediante despacho da Direção 
Executiva nem de normativo interno de publicitação; 

 As métricas para a avaliação do cumprimento dos indicadores direcionados ao acesso e 
produção constantes dos Contratos - Programa, assinados pelos ACES, encontram-se 
somente definidas em termos de volume de produção e não em termos de TRG; 

 Em 12 % dos ACES não se encontram fixados os TRG; 

 Em 75 % dos ACES, não são quantificados os graus cumprimento dos TRG porque, regra 
geral, os sistemas informáticos (SINUS e SIARS) não disponibilizam a informação que os 
possibilite quantificar; 

 Em 37 % das entidades, não se encontra afixada, em locais de fácil acesso e consulta, a 
informação atualizada relativa aos TRG, para os diversos tipos de prestação e patologia ou 
grupos de patologias; 

 Em 78 % dos ACES, não existe comprovativo, mediante registo ou impresso próprio, da 
prestação da informação aos utentes no ato de pedido ou marcação de consulta, 
tratamento ou exame, sobre os TRG;  

 Em 29 % dos ACES, foram constituídos processos sancionatórios em resultado de 
reclamação e/ou mero incumprimento da Lei nº 15/2014, de 21.03. 

 

Avaliação dos aspetos reportados no Despacho n.º 32/2014 de S. Ex.ª o Ministro da 
Saúde. 

Na sequência do despacho n.º 32/2014, de 16 de maio, de Sua Excelência o Ministro da Saúde e 
das queixas recebidas no Ministério da Saúde visando o CHBVouga, EPE, foi realizada a presente 
ação, visando, entre outros, a eventual diminuição da qualidade dos cuidados prestados, o 
aumento de tempo de espera de utentes para serem observados em consulta ou em episódio de 
urgência, a atribuição de horários e do regime de jornada contínua aos médicos e a nomeação 
de diretores de serviço do CHBVouga, EPE. 

Findas as diligências, concluiu-se que: 

 À exceção das reduções remuneratórias que seriam devidas em 2011 e 2012 nas unidades 
de Águeda e Estarreja, todas as recomendações contidas no relatório IGAS n.º 340/2013 
foram acolhidas e adotadas; 

 Entre 2012 e 2013 os pedidos pendentes para consulta de especialidade registaram uma 
diminuição de 2%. Ao mesmo tempo, verificou-se uma redução significativa de primeiras 
consultas (-8.089) compensada pelo aumento das consultas subsequentes (12.165); 

 Apesar de no mesmo período (2012-2013) se ter assistido a uma diminuição dos tempos 
médio e máximo de espera para a realização de consultas na maioria das especialidades, 
os dados demonstram que, na realidade, essa diminuição apenas se verificou nos tempos 
médios de espera (diminuição entre os 8% e os 12%), já que os tempos máximos 
registaram um aumento entre os 44% e 49%; 
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 Desde janeiro de 2012 o número de episódios no SUB de Águeda e no SUMC de Aveiro 
mantém uma descida gradual. Com efeito, a média de tempo de espera para a triagem 
tem-se mantido relativamente constante e com valores que se afiguram aceitáveis; 

 No que toca à média de tempo para obtenção da alta, os dados revelam conformidade 
entre o tempo de espera para se obter alta e o nível de urgência atribuído, ou seja, a 
média é mais elevada para as situações de maior gravidade e mais baixa para as de 
menor; 

 Em agosto de 2014, o CHBVouga, EPE, tinha 1.534 trabalhadores, entre eles 203 médicos a 
quem foi atribuído o regime de laboração contínua sem que fossem evidenciados 
normativos legais aplicáveis ou instrumentos coletivos de trabalho que permitissem a 
redução do intervalo de descanso; 

 Analisada a regularidade dos procedimentos de nomeação de 12 diretores de serviço, 
verificou-se a existência de 3 médicos detentores da categoria de assistentes graduados, 
aquando das respetivas nomeações, sem que houvesse evidência de que as mesmas 
estivessem devidamente fundamentadas nos termos legais. Também se verificou que 
outros 3 médicos, à data da nomeação, apenas detinham a categoria de assistentes, não 
se apurando, igualmente, evidência factual ou de direito que a fundamentasse; 

 Por último, os dados reportados pelo sistema SGSR SIM-Cidadão revelaram um aumento 
das reclamações entre 2012 e 2013 no que respeita ao tempo de espera, tendência que 
afigura manter-se ou acentuar-se em 2014. 

 
Monitorização da prescrição ao abrigo das justificações técnicas previstas no n.º 3 do 
artigo 6.º da Portaria n.º 137/2012-A, de 12 de maio. 

Esta ação visa dar continuidade às intervenções anteriormente realizadas sobre a avaliação da 
prescrição médica e a utilização racional dos medicamentos nos ACES e a prescrição e dispensa 
de medicamentos por justificação técnica e direito de opção. 

Neste âmbito, foi proposto nas ações anteriores monitorizar a prescrição de alguns médicos 
selecionados, particularmente no que respeita à utilização das justificações técnicas previstas 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do art.º 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. 

O panorama global da análise feita, se confrontado com os resultados das ações anteriores, 
permite concluir que houve uma preocupação generalizada de uma prescrição mais racional, 
não se verificando uma continuidade de comportamentos que indicie a existência de uma 
prescrição abusiva com recurso à utilização das alíneas a), b) e c) do n.º 3 do art.º 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. 

Ainda assim, foram sinalizados médicos cuja prescrição do número de embalagens se manteve 
alta, bem como terem aumentado consideravelmente a prescrição com a invocação da alínea c), 
ainda que entre janeiro e junho de 2014 tenha sofrido uma desaceleração. 

Ao nível da adoção das restantes medidas recomendadas nos relatórios parcelares na sequência 
das ações inspetavas realizadas nos ACES sobre a temática em análise, confirmou-se um esforço 
generalizado no sentido de divulgar as normas sobre as regras da prescrição com ações de 
formação, bem como em promoverem um maior controlo da prescrição médica com recurso às 
justificações técnicas. 
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Ações em colaboração com a Polícia Judiciária e o INFARMED no âmbito do combate à 
fraude nas farmácias Portuguesas - alteração de dispensa 

Pela Policia Judiciária foi solicitada a colaboração da IGAS nos processos NUIPC – 128/11.1TELSB 
(DCIAP) – Remédio Santo e NUIPC – 2267/11.0JFLSB (DCIAP) - Operação Consulta Vicentina, 
abrangendo, respetivamente, 6 e 3 das farmácias objeto das intervenções.  

As investigações em causa visavam contribuir para a determinação de condutas criminosas e o 
seu alcance, bem como apurar o total do prejuízo causado ao Estado Português através de 
comparticipações obtidas fraudulentamente do SNS, estimando-se, na operação “Remédio 
Santo”, que o valor de tais comparticipações havia lesado o SNS em quatro milhões de euros e 
na operação “Consulta Vicentina”, quatrocentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e 
um euros. 

A IGAS colaborou em diversos momentos da investigação,   quer no âmbito de buscas e 
apreensões em farmácias, quer através da análise de receituário e outros elementos de 
características financeiras ou contabilísticas, que contribuíram para a aquisição de prova e 
descoberta da verdade das investigações em causa, consistindo na organização de toda a 
documentação apreendida, pesquisa de informação complementar e extração de receituário do 
CCF tendo em vista a aquisição de prova, confronto obrigatório dos documentos de suporte da 
despesa do SNS e do utente para aferir de potencial ilícito, análise técnica da documentação 
apreendida e inserção dos dados obtidos numa base contendo toda a informação recolhida nas 
farmácias bem como a extraída nos sistemas informáticos acedíveis pela IGAS (CCF, SIARS, RNU) 
e posterior validação. 

Para 6 das farmácias abrangidas na operação “Remédio Santo” foram analisados em média, por 
farmácia, 620 documentos apreendidos e 2350 prescrições extraídas do CCF, originando que por 
farmácia fossem inseridos na base de dados cerca de 17000 registos, com uma afetação à 
totalidade da operação, por dois Inspetores, de 103 dias úteis de trabalho. 

Esta investigação culminaria com o julgamento em 2014 na sequência do qual foi proferido o 
Acórdão dos Juízes que compõem o Tribunal Coletivo da 1.ª Secção Criminal da Instância Central 
da Comarca de Lisboa, em 19/12/2014 (processo nº 128/11.1TELSR), tendo sido condenados 16 
dos 18 arguidos, treze a  prisão efetiva, pelos crimes de associação criminosa, falsificação e burla 
qualificada. 

Relativamente à operação “Consulta Vicentina”, foram analisados em média, por farmácia, 1570 
prescrições apreendidas ou extraídas do CCF, originando que por farmácia fossem inseridos na 
base de dados cerca de 3940 registos, com uma afetação à totalidade da operação, por dois 
Inspetores, de 55 dias úteis de trabalho. 

 

Inspeções direcionadas à avaliação da inscrição em Cirurgias Plásticas/Reconstrutivas 

Esta ação, de âmbito nacional, enquadrou-se no objetivo estratégico OOp2 do QUAR da IGAS 
para 2014, visando aferir a existência de ações eventualmente indutoras de desperdício de 
custos e meios no âmbito da inscrição em Cirurgia Plásticas/Reconstrutivas. 

Das 19 entidades hospitalares públicas que no período em análise ainda detinham esta(s) 
especialidade(s), selecionaram-se 5 entidades, privilegiando como critério de seleção, o número 
de transferências para hospitais convencionados, vales cirúrgicos emitidos e o peso das 
devoluções no total de episódios transferidos, conforme dados fornecidos pela UCGIC para 
2013, e 5 entidades convencionadas, determinadas com base no maior número de 
transferências de utentes para CPR e ou CMF.  
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A seleção dos utentes foi efetuada considerando os tempos de espera por prioridade e os 
procedimentos de intervenção2 com os códigos 85.31- Mamoplastia redutora unilateral, 85.32- 
Mamoplastia redutora bilateral; 85.50- Mamoplastia para aumento de volume, não especificado 
outro modo; 85.6- Mastopexia e 86.83- Operação plástica para redução do tamanho de pele e 
tecido subcutâneo. 

Resultaram assim as entidades objeto de verificação: 

ARS INSTITUIÇÃO PÚBLICA CONVENCIONADO 

Norte Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, E.P.E. A Clíria - Clínica de Oiã 
LVT Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE H St Louis 

Centro Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE A Clíria - Clínica de Oiã 
Algarve Centro Hospitalar do Algarve, EPE Hospital Particular do Algarve -Gambelas 
Alentejo Hospital do Espírito Santo, EPE H St Louis 

 

Das diligências realizadas realça-se as seguintes conclusões: 

a) Elevado impacto das cirurgias bariátricas na produção da CPR, dado que determinam uma 
média de 5 intervenções cirúrgicas por doente (abdominoplastia, mamoplastia de redução 
bilateral, cruroplastia bilateral, braquioplastia bilateral e estiramento cervico-facial), com 
elevada probabilidade, face à condição clinica, de serem necessárias reintervenções; 

b) Ausência de regras claras, no Manual de Gestão de Inscritos em Cirurgia, ou de outras 
origens, relativamente à inscrição em LIC de utentes cuja patologia seja do foro puramente 
estético;  

c) Existência de um número significativo de transferências de utentes das especialidades de 
CPR e CMF dos hospitais de origem para hospitais de destino que nestes últimos são 
intervencionados no âmbito de especialidades diferentes, sem que seja verificado no 
hospital de origem se outras especialidades capacitadas para a intervenção cirúrgica têm 
disponibilidade para a sua realização; 

d) Aquisição de dispositivos médicos personalizados para utentes que posteriormente são 
incluídos em LIC e transferidos para outros hospitais, tornando inúteis os dispositivos 
adquiridos; 

e) Elevada percentagem de cancelamento de vales cirúrgicos por opção do utente, no nível de 
prioridade 1, com posterior intervenção no hospital de origem, num prazo geralmente 
pouco superior ao diferencial entre o momento de emissão do VC (75% do TMRG = 203 dias) 
e o TMRG (270 dias); 

f) Para as especialidades de CPR e CMF, quanto aos graus de prioridade e tempos de espera, 
existem episódios em LIC com tempo de espera superior ao TMRG; 

g) Há propostas cirúrgicas com não conformidades - omissão de preenchimento de itens, 
codificações inapropriadas, ou que geram diferendo entre o HO e o HD quanto à avaliação 
clinica e proposta de cirurgia, com prejuízo do utente no que concerne ao tempo de 
resposta; 

A elevada morosidade na realização de diferentes procedimentos no SIGLIC, nomeadamente 
registo/consultas, bem como os problemas de integração dos sistemas informáticos (SONHO e 
SIGIC) são geradores de não conformidades, com o consequente desperdício de recursos.     

 

 

                                                           
2 De acordo com o ICD-9.  
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3.5. ACOMPANHAMENTO, CONTROLO INSPETIVO E FISCALIZAÇÃO 

De acordo com o previsto no capítulo III, pontos 1. e 2. do plano de atividades de 2014, 
considerando quer as atribuições legais da IGAS, quer os objetivos da Equipa Multidisciplinar de 
Acompanhamento, Controlo Inspetivo e Fiscalização (EMF) previstos no Despacho n.º 
4633/2014, de 29 de janeiro, competia a esta última a realização de ações inspetivas visando 
assegurar a eficácia do controlo na área dos recursos humanos do SNS, garantindo a adequada 
fiscalização das situações de impedimentos, incompatibilidades, acumulações indevidas e o 
cumprimento dos horários, bem como contribuir para a obtenção de elevados níveis técnicos de 
atuação, nas áreas da qualidade, da segurança dos doentes e/ou da gestão dos recursos 
materiais transferidos para as unidades privadas convencionadas ou do setor social.  

Realça-se que desde 1 de agosto de 2007 que a IGAS detém competência própria para a 
fiscalização de Unidades Privadas de Serviços de Saúde (UPSS) e que 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. 

De referir, ainda, o acréscimo de competências da IGAS por força das atribuições que lhe foram 
cometidas no domínio da fiscalização das atividades subjacentes às terapêuticas não 
convencionais, à podologia e à transplantação.   

 

QUADRO 24 - TOTAL DE AÇÕES 

AÇÕES  

PREVISTAS 

NO PLANO 

(1) 

NÃO PREVISTAS 
NO PLANO 

TOTAL CONCLUÍDAS 
TAXA DE 

EXECUÇÃO 
PREVISTAS, NÃO 

CONCLUÍDAS 
NÃO PREVISTAS, 

NÃO CONCLUÍDAS 

100 34 134 121 121% 7 6 
 

(1) Contabilizadas as ações realizadas acima da meta definida (+15). 
 
 
 
 
 

AÇÕES PREVISTAS 

Inspeções, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, aos 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 

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

Inspeções a serviços e estabelecimentos do SNS com vista a controlar a área dos recursos humanos, para 
garantir a adequada fiscalização das situações de impedimentos, incompatibilidades, acumulações indevidas e 
o cumprimento dos horários (cumprimento do despacho MS n.º 4/2014, de 2/01) 

Fiscalizações a Unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com enfoque nas áreas da 
qualidade, da segurança dos doentes e/ou da gestão dos recursos materiais transferidos para as unidades 
privadas 

Inspeções de acompanhamento à implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios pelos 
Agrupamentos de Centros de Saúde – Follow-up 

Inspeção de acompanhamento do cumprimento do Despacho MS n.º 54/2013, de 24.09.2013 (contratação de 
serviços médicos no SNS)  

Inspeção com vista ao controlo da atividade dos Serviços de cirurgia (Oftalmologia) na perspetiva da racional 
utilização da capacidade instalada em matéria de recursos humanos 
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Inspeção com vista ao controlo do sistema de certificação de incapacidade temporária e de atribuição do 
subsídio de doença 

 
 

AÇÕES NÃO PREVISTAS 

Fiscalização a grupo privado prestador de serviços de saúde por alegadas situações de fraude e corrupção 

Fiscalização a unidade privada prestadora de serviços de saúde por alegada prática de IVG sem 
reconhecimento legalmente previsto para o efeito 

Inspeção sobre eventual encaminhamento indevido de utentes do SNS para o privado 

Acompanhamento da avaliação dos Serviços de Urgência com maior e menor percentagem de doentes não 
urgentes (cumprimento das recomendações da CRRNEU) – Follow-Up 

Acompanhamento da organização de tempos de trabalho/escalonamento de equipas para o Serviço de 
Urgência em quatro estabelecimentos hospitalares, do setor público e privado 

Inspeção no âmbito do transporte de doentes não urgentes 

Fiscalizações a clínicas e consultórios de medicina dentária na sequência de denúncias ou pedidos de 
colaboração (19) 

Fiscalização a uma clínica de medicina estética em colaboração com o INFARMED 

Fiscalização a uma clínica médica em colaboração com a ASAE 

Fiscalização a um Laboratório de Análises Clínicas 

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

Acompanhamento à execução de protocolos/contratos de prestação de serviços celebrados entre os 
estabelecimentos do SNS e a Clínica dos Arcos para a realização de IVG – Follow-Up 

Acompanhamento da avaliação da assistência médica prestada em unidades privadas de saúde, com alegada 
existência de infeção hospitalar (3) 

 

AÇÕES PREVISTAS, NÃO CONCLUÍDAS  

Inspeções de acompanhamento à implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios 
pelos Agrupamentos de Centros de Saúde – Follow-up (5)  

Inspeção de acompanhamento do cumprimento do Despacho MS n.º 54/2013, de 24.09.2013 (contratação de 
serviços médicos no SNS)  

Inspeção com vista ao controlo do sistema de certificação de incapacidade temporária e de atribuição do 
subsídio de doença 

AÇÕES NÃO PREVISTAS, NÃO CONCLUÍDAS 

Fiscalização a grupo privado prestador de serviços de saúde por alegadas situações de fraude e corrupção 

Inspeção sobre eventual encaminhamento indevido de utentes do SNS para o privado 

Fiscalizações a clínicas e consultórios de medicina dentária na sequência de denúncias ou pedidos de 
colaboração (2) 

Fiscalização a uma clínica médica em colaboração com a ASAE 

Acompanhamento à execução de protocolos/contratos de prestação de serviços celebrados entre os 
estabelecimentos do SNS e a Clínica dos Arcos para a realização de IVG – Follow-Up 

 

Nota: A não conclusão de ações previstas e a consequente transição das mesmas para o ano de 2015, ficou a dever-se 
à necessidade que houve em alocar elementos da EMF, num total de 5, a ações extraplano, em ordem a dar resposta 
a questões emergentes e não previstas, nomeadamente na área disciplinar, incluindo um inquérito ao Centro 
Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE relacionado com dispositivos médicos – válvulas aórticas percutâneas – para 
tratamento de estenose aórtica de alto risco e uma ação de fiscalização a grupo privado prestador de serviços de 
saúde, por alegadas situações de fraude e corrupção 
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Apresenta-se, seguidamente, um quadro que sintetiza a execução das ações realizadas em 2014. 

QUADRO 25 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2014 (SÍNTESE) 

OOP3 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

1 

Controlar, em articulação com a DGS 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 

N.º de estabelecimentos 
inspecionados 

20 26 

OOP4 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

2 
Fiscalizar as unidades de prestação de cuidados de saúde do 
sector privado e social, na área das dependências e 
comportamentos aditivos 

N.º de unidades (por tipologia) 
fiscalizadas 

22 25 

OOP6 ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

3 

Controlar a área dos recursos humanos nos serviços e 
estabelecimentos do SNS, para garantir a adequada 
fiscalização das situações de impedimentos, 
incompatibilidades, acumulações indevidas e o cumprimento 
dos horários (cumprimento do despacho MS n.º 4/2014, de 
2/01) 

N.º de unidades (hospitalares 
ou UCSP/USF) inspecionadas 

20 25 

 

OUTROS ATIVIDADE INDICADOR META RESULTADOS 

5 
Fiscalizar/inspecionar as áreas da qualidade, da segurança 
dos doentes e/ou da gestão dos recursos materiais 
transferidos para as unidades privadas 

N.º de entidades privadas 
fiscalizadas (vg. UCCI) 

10 11 

6 
Acompanhar a implementação do atual regime jurídico de 
segurança contra incêndios pelos ACES 

N.º de relatórios de 
acompanhamento 

10 5 

7 
Controlar a atividade dos Serviços de cirurgia (Oftalmologia) 
na perspetiva da racional utilização da capacidade instalada 
em matéria de recursos humanos 

N.º de relatórios de controlo 1 1 

8 
Fiscalização a unidade privada prestadora de serviços de 
saúde por alegada prática de IVG sem reconhecimento 
legalmente previsto para o efeito 

Nº de ações realizadas N/A 1 

9 

Inspeção de acompanhamento à avaliação dos Serviços de 
Urgência com maior e menor percentagem de doentes não 
urgentes (cumprimento das recomendações da CRRNEU) – 
Follow-up 

Nº de ações realizadas N/A 1 

10 

Inspeção de avaliação da organização de tempos de 
trabalho/escalonamento de equipas para o Serviço de 
Urgência em quatro estabelecimentos hospitalares, do setor 
públicos e privados 

Nº de ações realizadas N/A 1 

11 Inspeção no âmbito do transporte de doentes não urgentes Nº de ações realizadas N/A 1 

12 
Ações de acompanhamento visando avaliar a assistência 
médica prestada em unidades privadas de saúde, com 
alegada existência de infeção hospitalar 

Nº de ações realizadas N/A 3 

13 
Fiscalizações a clínicas e consultórios de medicina dentária na 
sequência de denúncias ou pedidos de colaboração 

Nº de ações realizadas N/A 17 

14 
Fiscalização a uma clínica de medicina estética em 
colaboração com o INFARMED 

Nº de ações realizadas N/A 1 

15 Fiscalização a um Laboratório de Análises Clínicas Nº de ações realizadas N/A 1 

16 
Fiscalizações a unidades privadas prestadoras de serviços de 
saúde na área da medicina física e reabilitação 

Nº de ações realizadas N/A 2 
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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, procedeu-se a uma atuação 
articulada com as Autoridades competentes nas respetivas áreas, caso da DGS e do CNPMA, e 
com o envolvimento de profissionais externos especialistas, podendo igualmente afirmar-se que 
o objetivo perseguido de alcançar serviços de qualidade 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. 

 

QUADRO 26- INTERVENÇÃO DE MÉDICOS PERITOS EM AÇÕES INSPETIVAS REALIZADAS PELA EMF (2014) 

EMF - 2014 

 Intervenções de Peritos 

Especialidade 
Número de 

Peritos 
Número de 

Intervenções Periciais 
% 

Medicina Dentária 9 17 26,6% 

Médico de Saúde Pública 15 22 34,4% 

Técnico de Saúde Ambiental 14 21 32,8% 

Infeciologia 1 1 1,6% 

Urologia 1 1 1,6% 

Medicina Interna 1 1 1,6% 

Enfermeiro de Saúde Pública 1 1 1,6% 

TOTAL 42 64 100% 

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

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

ARTICULAÇÃO COM A AUTORIDADE COMPETENTE 

Neste domínio a IGAS articulou-se com a atual autoridade competente, no caso a DGS, em 
matéria de fiscalização e inspeção dos serviços e unidades que desenvolvem atividades relativas 
a células, tecidos, sangue e órgãos. 

Esta articulação consubstanciou-se na realização conjunta de um total de 26 ações inspetivas. 

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. 
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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 2014 previa a realização de ações de fiscalização da 
observância e cumprimento dos requisitos legais aplicáveis por parte das unidades de prestação 
de cuidados de saúde nos sectores privado e social, no domínio das dependências e 
comportamentos aditivos, cujo resultado aqui se resume.   

Foram selecionadas 25 unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social 
no domínio das dependências e comportamentos aditivos, compreendendo duas das tipologias 
legalmente previstas: nas unidades de internamento, as Comunidades Terapêuticas e nas 
unidades de ambulatório, os Centros de Consulta: 

 

QUADRO 27 – Nº E REGIÃO DAS UNIDADES FISCALIZADAS 

REGIÃO DAS UNIDADES 
FISCALIZADAS 

CLÍNICAS DE 
DESABITUAÇÃO 

COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 

CENTROS DE 
CONSULTA 

CENTROS 
DE DIA 

TOTAL 

ARS Norte - 6 - - 6 
ARS Centro - 3 - - 3 

ARS LVT - 13 3 - 16 

TOTAL: - 22 3 - 25 

 
A ação de fiscalização orientou-se pelos guiões que, tendo sido utilizados no terreno nas ações 
que decorreram em 2012 e 2013, foram revistos e melhorados em 2014. Esta revisão contribuiu 
para a “padronização e normalização de metodologias na realização das ações inspetivas em 
geral”, enquadrada no objetivo OOp. 9 do QUAR de 2014 Objetivos Operacionais – Qualidade, 
que possui como indicador o “nº de guiões ou manuais revistos e/ou criados”.  

Face às recomendações constantes nos relatórios de fiscalização individualmente elaborados 
para cada uma das unidades, e que foram remetidos aos estabelecimentos acompanhados de 
um pedido de resposta à IGAS sobre as medidas e ações corretivas implementadas foram 
obtidos os seguintes resultados: 

 

GRÁFICO 11 – NÍVEL GLOBAL DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NAS UNIDADES FISCALIZADAS  

– ANTES DA INTERVENÇÃO DA IGAS – 

 

 

Sim 
71% 

Parcial 
11% 

Não 
18% 
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GRÁFICO 12 – NÍVEL GLOBAL DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NAS UNIDADES FISCALIZADAS  

– APÓS A INTERVENÇÃO DA  IGAS – 

 

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:  

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

 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 contagiosas;  

 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.  

Não obstante e, mais uma vez, o saldo da ação de fiscalização alargada e cujos resultados aqui se 
sintetizam, é muito positivo. O carácter pedagógico e preventivo da ação desenvolvida 
diretamente em cada uma das unidades fiscalizadas, resultou no reforço da sensibilização de 
todos os intervenientes e na correção da maioria das irregularidades verificadas, com a 
consequente melhoria da qualidade do serviço prestado.  

A obrigatoriedade das vistorias prévias ao licenciamento e o acompanhamento periódico às 
unidades por parte das entidades competentes, assegura a conformidade do seu funcionamento 
garantindo, não só uma mais-valia para as instituições, como o controlo dos utentes 
institucionalizados, reduzindo as probabilidades de fraude. 

Um quadro sancionatório e contraordenacional claramente definido e instituído, tal como a sua 
sistemática aplicação pela entidade competente, através de coimas e de outras sanções 
acessórias, proporcionais à gravidade das presumíveis infrações detetadas, constitui um 

Sim 
84% 

Parcial 
10% 

Não  
6% 
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instrumento decisivo para o bom acolhimento e implementação das normas técnico-legais 
aplicáveis ao sector, por parte de todos os operadores envolvidos, tendo como previsível e 
desejado resultado final o incremento do nível global de cumprimento dos correspondentes 
requisitos.  

 

INSPEÇÕES A SERVIÇOS E ESTABELECIMENTOS DO SNS COM VISTA A CONTROLAR A ÁREA DOS RECURSOS 

HUMANOS, PARA GARANTIR A ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE IMPEDIMENTOS, 
INCOMPATIBILIDADES, ACUMULAÇÕES INDEVIDAS E O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS  

1) Verificação do cumprimento do despacho nº 4/2014, de 2 de janeiro, do Sr. Ministro da 
Saúde  

Um dos aspetos com relevante incidência no funcionamento e imagem das instituições de 
saúde, direta e/ou indiretamente, diz respeito aos horários de trabalho porquanto, em grande 
medida, o seu incumprimento é suscetível de potenciar a prestação de um serviço insuficiente e 
desorganizado. 

No final das ações realizadas neste âmbito (20), destacam-se as seguintes conclusões: 
 

 No total dos 200 médicos selecionados, em regra aleatoriamente, verificou-se que 91 % 
detinham um horário de trabalho fixado, dos quais 80 % estavam atualizados sendo que 
destes apenas 80 % estavam aprovados; 

 Dos 182 horários existentes apenas 46 % continham referências ao vínculo laboral, 69 % à 
categoria profissional, 67 % ao regime laboral e 91 % fazia menção à carga horária e à 
distribuição semanal por atividades/áreas desenvolvidas; 

 Nas situações detetadas em que foi possível identificar uma causa de justificação de 
redução de carga horária (23%), apenas cerca de 50 % continha tal menção; 

 Dos vinte estabelecimentos hospitalares selecionados, o Regime Biométrico encontrava-se 
implementado em 80 %, dos quais 90 % em todas as unidades que integram os respetivos 
estabelecimentos;  

 Apenas em 65 % dos estabelecimentos hospitalares o sistema de controlo Biométrico 
encontrava-se interligado ao RHV, sendo que, ainda assim, em 30 % essa interligação se 
encontrava em curso; 

 Dos vinte estabelecimentos hospitalares selecionados verificou-se que o Regime de 
Prevenção é utilizado por 95 %, sendo que 94,7 % manifestou que existe controlo sobre 
este regime ao nível da gestão; 

 Desses, 47,4 % referiu que não avaliou/avalia a percentagem de ocorrências/necessidade 
de deslocação à unidade hospitalar pelos médicos em prevenção; e, 

 52,6 % não avaliou/avalia o cumprimento do tempo máximo legalmente estabelecido (45 
minutos) para comparência no estabelecimento hospitalar; 

 As evidências apontam para um claro deficit no domínio efetivo das diversas 
componentes e vicissitudes deste regime por parte dos Conselhos de Administração; 

 O valor total pago por conta do Regime de Prevenção entre 2010 e 2014 a pessoal médico, 
tem vindo a diminuir; 

 Seja por via dos cortes orçamentais/remuneratórios, pelas fusões entretanto ocorridas, 
pelo menor número total de médicos envolvidos e/ou pela menor representatividade das 
especialidades envolvidas, o valor total pago por 19 dos 20 estabelecimentos hospitalares 
selecionados, por conta do Regime de Prevenção, passou de cerca de 20 000 000,00€ em 
2010 para 8 000 000,00€ em 2014. 
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Em termos gerais, foi recomendado designadamente: 

 Sobre os horários médicos, que:  

 Se enquadrem devida e corretamente nos regulamentos de horários, assiduidade e/ou 
outros documentos de natureza semelhante; 

 Haja uniformidade quanto ao suporte/modelo utilizado; 

 Sejam - sempre - precedidos de análise e parecer prévio à aprovação/homologação pelos 
Recursos Humanos dos estabelecimentos hospitalares; 

 Consagrem a distribuição da carga horária semanal pelas atividades a realizar. 
 

 Sobre o regime do biométrico, que:   

 Haja uniformidade quanto às regras e procedimentos adotados no estabelecimento 
hospitalar; 

 Se limite a possibilidade mensal de marcação/validação manual dos registos de 
pontualidade/assiduidade; 

 Seja adotado, de forma regular, um sistema mensal ou trimestral de verificação e controlo 
aleatório e cruzado das biometrias com o horário de trabalho de um conjunto de 
funcionários; 

 Se materialize enquanto verdadeiro instrumento de processamento das remunerações 
auferidas pelos profissionais, através da interligação ao RHV, ou seja, fundamentalmente, 
remuneração em função do resultado das respetivas biometrias. 

 
 Sobre o regime de prevenção, que:   

 Haja uniformidade quanto às regras, critérios e procedimentos adotados no 
estabelecimento hospitalar; 

 Seja - sempre - objeto de intervenção e controlo muito próximo dos Recursos Humanos 
dos estabelecimentos hospitalares; 

 Seja adotado, de forma regular, um sistema mensal ou trimestral de verificação e controlo 
aleatório sobre o mesmo; 

 Seja avaliada a percentagem de ocorrências/necessidade de deslocação à unidade 
hospitalar pelos médicos em prevenção, nas diversas especialidades;  

 Se avalie o cumprimento do tempo máximo de 45 minutos, legalmente estabelecido, para 
comparência no estabelecimento hospitalar, dos médicos chamados. 

 

É de realçar que todo o trabalho que vem sendo desenvolvido por força da intervenção desta 
Inspeção-Geral junto das diversas entidades e serviços, terá originado uma maior sensibilização 
geral para esta temática. 

 

2) Verificação do cumprimento do despacho nº 5/2014, de 2 de janeiro, do Sr. Ministro da 
Saúde  

Os horários foram igualmente alvo de atenção da tutela que, através do Despacho MS nº 5/2014 
determinou a existência de horários atualizados, aprovados e devidamente arquivados em todas 
as unidades e serviços que prestam cuidados de saúde primários (CSP), até 31/3/2014. 

O mesmo despacho determinou, ainda, a necessidade de a IGAS verificar se, em todas as 
unidades de CSP, existia e estava formulada de forma clara e escrutinável, 
“fundamentação/justificação relativa a realização de trabalho extraordinário remunerado, que 
ultrapassa em 1/3 a remuneração principal”. 
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Estas ações, realizadas às unidades referidas, designadamente aos Agrupamentos de Centros de 
Saúde (ACES), selecionadas com base em denúncias que vieram ao conhecimento da IGAS, 
destinaram-se à verificação de matérias enquadradas no objetivo do QUAR IGAS 2014 - OOp6 - 
“Assegurar a eficácia do controlo na área dos Recursos Humanos do SNS, garantido a adequada 
fiscalização das situações de impedimentos, incompatibilidades, acumulações indevidas e o 
cumprimento dos horários” OE1 – R., bem como ao desvio de doentes do SNS para consultórios 
privados.   

As principais irregularidades identificadas foram as seguintes:  
 

 Horários de trabalho incompletos no que toca a elementos essenciais, como o tipo de 
vínculo profissional, a categoria ou a carga horária;  

 Falta total ou parcial de implementação do registo biométrico;  

 Utilização de folha de ponto manual que, por se limitar a reproduzir os horários de cada 
profissional, não constituía o registo fiel da assiduidade, com indicação das horas reais de 
entrada e saída do local de trabalho;     

 Processos de acumulação de funções desatualizados e sem medidas de controlo previstas;  

 Carga horária consecutiva excessiva sobretudo no caso dos profissionais em acumulação de 
funções ou que prestam serviços acrescidos nos vários serviços de atendimento alargado ou 
complementar, como o SAP ou Consulta Aberta Complementar;  

 Registo da atividade profissional dos médicos que, por não incluir atividades previstas nos 
horários como domicílio, reuniões, gestão de ficheiro, coordenação, consulta não presencial 
ou horas não assistenciais não reflete, na sua totalidade, o trabalho diário dos profissionais.   

As entidades inspecionadas acolheram positivamente as recomendações apresentadas e, na 
medida das suas competências e capacidades, manifestaram intenção de as implementar.   

 

3) Verificação de alegada acumulação de funções e sobreposição de horários de um 
profissional, na sequência de denúncia 

Foi desencadeada uma ação inspetiva na sequência de uma denúncia relativa a alegadas 
irregularidades no que toca à acumulação de funções e sobreposição de horários de um 
determinado profissional, matéria que se enquadrava no objetivo Oop6 do Quadro de Avaliação 
e Responsabilização (QUAR), da IGAS para 2014: “Assegurar a eficácia do controlo na área dos 
Recursos Humanos do SNS, garantido a adequada fiscalização das situações de impedimentos, 
incompatibilidades, acumulações indevidas e o cumprimento dos horários”.     

A execução material da ação concretizou-se com a recolha de documentação e outros elementos 
probatórios, junto das várias instituições onde o profissional denunciado exercia atividade na 
qualidade de médico anestesiologista, quer no desempenho de funções públicas, quer como 
profissional liberal, em visitas múltiplas realizadas sem aviso prévio. 

Da ação resultou:   

 A instauração de um processo disciplinar, que corre os seus termos na IGAS, por violação 
das regras relativas à acumulação de funções públicas com funções privadas, 
nomeadamente, por existência de sobreposição de horários;   

 A participação à Ordem dos Médicos, bem como ao Departamento Central de Investigação 
e Ação Penal de Lisboa;  

 Do resultado da ação foi igualmente informado o Conselho de Administração do serviço de 
origem do médico participado.  
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FISCALIZAÇÕES A UNIDADES DA REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS, COM 

ENFOQUE NAS ÁREAS DA QUALIDADE, DA SEGURANÇA DOS DOENTES E/OU DA GESTÃO DOS RECURSOS 

MATERIAIS TRANSFERIDOS PARA AS UNIDADES PRIVADAS 

A execução do Plano de atividades implicou, igualmente, a realização de ações de fiscalização, 
de abrangência nacional, a dez unidades integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI). 

De uma forma geral concluiu-se que, embora se cumpra, no essencial, com o estabelecido nos 
Acordos, se confirme a efetiva prestação e dos serviços por parte destas, e se mostre, em regra, 
adequada a utilização dos recursos transferidos ou financiados pelo Ministério da Saúde, 
durante o período analisado, as Unidades fiscalizadas apresentavam algumas não 
conformidades, tendo sido produzidas as recomendações pertinentes. Assim: 
 

 Em matéria de organização e condições de instalação, foram detetadas desconformidades 
ao nível da distribuição dos utentes da Rede nas tipologias detidas pela mesma unidade; 

  Em matéria de Recursos Humanos, nem todas as Unidades cumprem ou evidenciam 
cumprir com a dotação mínima, por perfil profissional, e com o número de horas mínimo 
estabelecido - ou os mecanismos de registo e controlo de assiduidade existentes não 
permitem aferir esse cumprimento - previstos no Acordo, e verificou-se uma situação de 
recurso à subcontratação, a qual não é admitida;    

  No que se reporta ao registo de observações, prescrições, administração de terapêutica e 
prestação de cuidados, em regra, este não se encontra preenchido, conforme estabelece o 
ponto 6.3. do Anexo III do Acordo;  

  Em matéria de validação da faturação, não se mostrou evidenciada a confirmação, pelas 
ECL - em todas as ações realizadas - no âmbito do preenchimento das GAU, da data da alta 
no processo individual do utente, procedimento julgado importante pela existência de 
infrações conhecidas neste âmbito, nomeadamente na faturação de dias a mais;   

  Não foram estabelecidos com todos os subsistemas os procedimentos a observar pelas 
Unidades, nos termos previstos no ponto 12º da Portaria n.º 1087-A/2007, de 5/9 na 
origem;  

 Em matéria de medicamentos, importa realçar a prescrição de medicamentos, em concreto 
em três Unidades que não possuem farmácia e ou farmacêutico e que, por tal facto, 
recorrem à aquisição dos fármacos junto das farmácias de oficina, sendo a prescrição 
efetuada em nome do utente, o qual originou que beneficiassem da comparticipação 
associada, quando já recebiam uma compensação para fazer face a estes encargos no 
âmbito da RNCCI. Verificaram-se, ainda, algumas situações de emissão de receitas por 
entidades terceiras, durante o período de internamento na Unidade, sem que aqueles 
medicamentos tivessem dado entrada na instituição e, muito menos, administrados àqueles 
utentes na Unidade. Foram ainda identificadas outras não conformidades, no domínio dos 
medicamentos estupefacientes - em matéria de prescrição, gestão de stocks e de registo de 
entrada e saída; 

  Verifica-se, ainda, alguma diferenciação em matéria de interpretação dos normativos, 
consoante a unidade ou a localização geográfica da mesma. Por exemplo, enquanto no 
Norte o encargo assumido pela ARS para as Unidades fazerem face à aquisição dos 
medicamentos, material de penso e apósitos, para os doentes da Rede, abrange toda a 
medicação e qualquer medicação, na Região de Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo, nem 
sempre isso acontece; 
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 É de mencionar, ainda, que na sequência de uma denúncia rececionada nesta IGAS, foi 
desenvolvida, extra plano, uma ação neste âmbito a uma outra unidade da Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados. 

De realçar o acolhimento por parte da ACSS às recomendações que foram sendo produzidas em 
sede de relatórios individuais em face das irregularidades detetadas, designadamente 
montantes faturados a mais.  

 

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

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

FOLLOW-UP 

A IGAS tem vindo a desenvolver ações inspetivas que tiveram por objeto avaliar a 
implementação, 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 
os dispositivos legais acima referidos.  

Face à realidade existente e espelhada em relatórios anteriores da IGAS, a ação inspetiva levada 
a efeito por esta Inspeção-Geral dá seguimento à intranquilidade subjacente às anteriores ações 
e ao Despacho n.º 28/2014 de Sua Excelência o Senhor Ministro da Saúde, que reflete a sua 
preocupação nesta matéria. 

Assim, tendo em vista avaliar a realidade e evolução em matéria de segurança contra incêndios, 
foram selecionados cinco dos ACES inspecionados em 2013, localizados nas regiões do Norte, do 
Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, os quais foram ao questionário considerado pertinente face à 
legislação em vigor e pressuposto da existência de um sistema de segurança preparado para 
situações de incêndio, de procedimentos específicos em caso de emergência e da existência de 
Delegado de Segurança nomeado. 

A ausência de implementação das medidas de autoproteção nas quais se inclui, entre outras, a 
formação em segurança contra incêndio, o plano de prevenção e o plano de emergência interno, 
não garante ações adequadas de prevenção e de primeira intervenção, constitui um obstáculo a 
que, em caso de incêndio, se proceda à evacuação disciplinada, atempada e segura dos 
ocupantes dos edifícios, sejam utentes, sejam trabalhadores das e nas diversas unidades que 
integram os ACES objeto da ação. 

Concluiu-se, pois, pela necessidade de definição de um plano de emergência interno, 
consubstanciado num conjunto de normas e regras de procedimento, destinados a evitar ou 
minimizar os efeitos dos incêndios, gerindo, de uma forma otimizada, os recursos disponíveis. 

Os ACES avaliados estão empenhados em dar cumprimento ao previsto na legislação, 
encontrando-se em fase de execução as já referidas medidas de autoproteção, prevendo-se a 
sua conclusão em 2015. 

 

INSPEÇÃO COM VISTA AO CONTROLO DA ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA (OFTALMOLOGIA) NA 

PERSPETIVA DA RACIONAL UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA EM MATÉRIA DE RECURSOS HUMANOS – 

FOLLOW-UP 

Em 2014 foi desenvolvida uma ação de Follow-Up à capacidade instalada das instituições que 
constituíram a amostra inicial, face ao comportamento e à evolução das listas de espera 
cirúrgicas e o seu impacto, nos anos 2012 e 2013, na produção cirúrgica oftalmológica nas 
unidades hospitalares selecionadas. Foi, ainda, expresso o contexto em que as unidades 
hospitalares recorreram à produção adicional - interna ou com recurso a transferência de 
doentes para outras unidades hospitalares, no âmbito do SIGIC - bem como a confirmação, junto 
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das unidades selecionadas, dos dados globais inquiridos através de questionário solicitado pela 
IGAS. 

Face às conclusões obtidas, foram formuladas recomendações: 
 
 À Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia (UCGIC) integrada na ACSS para, no 

âmbito das suas competências nesta matéria, tomar, de um modo geral, as medidas 
necessárias à resolução das deficiências detetadas, em concreto:  

 

 Implementar o procedimento de validação da faturação utilizado pela ARS LVT que 
“obriga” a entidade convencionada/hospital de destino, a evidenciar junto da URGIC, ter 
procedido à devolução do processo do utente ao hospital de origem;  

 Proceder à alteração da situação dos médicos identificados no SIGLIC com a indicação de 
“desconhecido”, que inviabiliza a verificação sobre se efetivamente se encontram em 
exercício de funções;  

 Solucionar os problemas de integração do aplicativo SIGLIC com o SONHO, identificados 
nas diferentes unidades hospitalares alvo da ação inspetiva, concretamente, episódios 
e movimentos registados no SONHO, que se confirmou estarem corretos na origem, que 
não são integrados no SIGLIC; 

 Assumir uma posição uniforme relativamente ao envio das convenções celebradas no 
âmbito do SIGIC com as entidades do sector privado e/ou social ao Tribunal de Contas 
para efeitos de fiscalização prévia, uma vez que existem interpretações divergentes. 

  
 À Unidade Hospitalar de Gestão de Inscritos para Cirurgia UHGIC integrada no Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE para: 
 

 Cumprir o exposto no n.º 106 do Regulamento SIGIC, anexo à Portaria n.º 45/2008, de 15 
de janeiro, no que se refere à organização dos processos clínicos do CHUC;  

 Diligenciar pela conclusão e respetiva decisão dos processos de acumulações de funções 
privadas com funções públicas que se encontravam, à data da realização das diligências no 
âmbito do presente processo, em fase de apreciação prévia à aprovação pelo CA;  

 Proceder ao levantamento de eventuais situações de acumulações de funções, sem 
processo organizado, associadas a profissionais em acumulação de funções com as 
entidades convencionadas cuja identificação deverá ser extraída do SIGLIC ou solicitada à 
ARSC; 

 Participar à Unidade Regional de Gestão de Inscritos para Cirurgia (URGIC) integrada na 
ARSC, as situações de incumprimento ou de ausência de registo no SIGLIC, em violação do 
preceituado no n.º 2 da al. b) art.º 19º do anexo ao Despacho 24.110/2004; 

 Proceder ao levantamento dos acessos ao SIGLIC atribuídos aos trabalhadores do CHUC 
efetuando uma reavaliação dos critérios de atribuição desses acessos ao aplicativo, bem 
como à sua monitorização.  

 
 À URGIC integrada na ARS do Centro: 
 

 Considerar, como boa prática, o registo das devoluções de faturas aos convencionados, 
com cópia da fatura devolvida, para efeitos de eventuais processos, por parte da ARS ou 
por outra entidade com competências de controlo, de apuramento de eventuais 
responsabilidades;  

 Implementar, no processo de conferência de faturas, a verificação do disposto no n.º 7 do 
art.º 9º da Portaria n.º 271/2012, de 4 de setembro, o qual refere que a “produção 
cirúrgica a realizar num hospital convencionado, no âmbito do SIGIC, só poderá dar 
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origem a faturação se a equipa médica cirúrgica que a efetuar não apresentar relação 
contratual com o hospital de origem do utente intervencionado”. 

 
 À URGIC integrada na ARS de Lisboa: 

 Implementar no processo de conferência de faturas a verificação do disposto no n.º 7, 
do art.º 9º, da Portaria n.º 271/2012, de 4 de setembro o qual refere que a “produção 
cirúrgica a realizar num hospital convencionado, no âmbito do SIGIC, só poderá dar 
origem a faturação se a equipa médica cirúrgica que a efetuar não apresentar relação 
contratual com o hospital de origem do utente intervencionado”.   

 

FISCALIZAÇÃO A UNIDADE PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR ALEGADA PRÁTICA DE 

INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DE GRAVIDEZ, SEM O RECONHECIMENTO LEGALMENTE PREVISTO PARA O 

EFEITO 

Por se ter tomado conhecimento do alegado funcionamento de uma unidade privada de saúde 
onde seriam realizadas Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG), sem que a mesma estivesse 
reconhecida oficialmente para esse efeito, o que a demonstrar-se constituiria crime nos termos 
da lei, foi desenvolvida uma ação de fiscalização à unidade em causa. 

No decurso da ação foi detetado que a unidade em causa se encontrava em fase de instalação, 
encontrando-se em cursos os procedimentos inerentes, nomeadamente os que dizem respeito 
ao processo de reconhecimento para a prática da IVG, pelo que foram instadas as entidades 
intervenientes nos referidos processos para prestarem as informações pertinentes. 

Foi, igualmente, reportada à entidade competente, a situação que envolvia a publicidade que a 
referida unidade vinha já efetuando previamente à obtenção do licenciamento e 
reconhecimento exigíveis. 

Entendeu-se, também, dar conhecimento da factualidade aos Serviços do Ministério Público da 
região da unidade visada, para conhecimento e acompanhamento, face à localização da mesma - 
100 metros da fronteira espanhola e ainda ao facto do aborto ilegal constituir ilícito de natureza 
penal. 

 

ACOMPANHAMENTO À AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM MAIOR E MENOR PERCENTAGEM DE 

DOENTES NÃO URGENTES (CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CRRNEU) – FOLLOW-UP 

A ação não prevista no Plano de Atividades para 2014, foi realizada para dar cumprimento ao 
despacho do Ministro da Saúde n.º 27/2014, de 30 de abril, direcionado à Avaliação dos Serviços 
de Urgência (SU) com maior e menor percentagem de doentes não urgentes, cumprimento das 
recomendações da CRRNEU, que incidiu no período compreendido entre o ano de 2012 e o 1º 
semestre de 2013 e que envolveu a quase totalidade das entidades hospitalares integradas no 
SNS, excecionando-se as entidades que não detinham Serviço de Urgência. 

Em resultado, verificou-se que as conclusões identificadas pela IGAS, bem como as 
consequentes recomendações foram maioritariamente acatadas, tendo as entidades dado conta 
dos procedimentos adotados/a adotar para correção das situações detetadas nas entidades 
avaliadas, existindo, ainda algumas insuficiências a suprir. 
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ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS DE TRABALHO/ESCALONAMENTO DE EQUIPAS PARA O 

SERVIÇO DE URGÊNCIA EM QUATRO ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES, DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO 

Embora não se encontrasse expressamente prevista no plano de atividades de 2014, foi 
realizada uma ação que teve por base um processo realizado em anos anteriores, versando uma 
análise de aspetos sobre a organização de tempos de trabalho/escalonamento de equipas para o 
Serviço de Urgência (SU), com base na visita a quatro entidades hospitalares, do setor público e 
privado, no intuito de apreender, mediante um conjunto de itens pré-esboçados/sugeridos, que 
serviram de mote à perscrutação das mesmas, a concreta gestão/organização dos tempos de 
trabalho das equipas médicas, ao nível hospitalar, no SU, bem como o grau de 
modernização/atualidade da estrutura dos sistemas de funcionamento e controlo da temática 
pretendida. 

Concluiu-se que a problemática em torno do tempo de trabalho no SU/”escalas” não se dissocia 
da temática da organização dos tempos de trabalho/horários. Efetivamente, a questão da gestão 
dos horários de trabalho dos profissionais de saúde tem que acompanhar as necessidades das 
instituições hospitalares, em consonância com a prossecução do interesse público; ou seja, o 
“horário” de cada médico, obrigatoriamente, tem que ser definido e programado nos termos da 
lei/circulares/ACT´s existentes e aplicáveis, bem como ser garantido o seu cumprimento. 

Tratando-se da gestão de recursos humanos/dos tempos de trabalho/horários dos profissionais 
de saúde, sempre associados a um custo, o uso de ferramentas automáticas/aplicações 
informáticas de criação e gestão de horários que proporcionem a gestão otimizada desses 
tempos/horários de trabalho, que permitam o controlo/monitorização ao nível das diferentes 
fases dos horários (planeamento/realização/validação/processamento) e que 
forneçam/produzam indicadores mediante relatórios onde é plasmada a relação entre horas 
previsíveis/disponíveis/necessárias e as efetivamente realizadas, além do absentismo, a 
contagem/custo automático de horas suplementares/extraordinárias, e a elaboração automática 
das escalas/planos de trabalho por turno/dias da semana/serviço, que, a final, possam constituir 
a matriz na tomada de opções estratégicas/decisões táticas, é traçar e assegurar um percurso no 
sentido da consolidação da informação fidedigna e avançar para a qualidade na prestação de 
cuidados de saúde aos utentes (v.g. prevendo atrasos de atendimento) bem como 
reduzir/conhecer os custos associados à temática. 

   

INSPEÇÃO NO ÂMBITO DO TRANSPORTE DE DOENTES NÃO URGENTES 

De igual modo e tendo por base um processo realizado em anos anteriores e a necessidade de 
acompanhar a evolução, em 2014 foi desenvolvida uma ação, extraplano, com vista a uma 
intervenção sobre a faturação do transporte de doentes não urgentes, por não conformidades 
indiciadas em processo anterior e que se prendem com a veracidade da informação produzida 
pelas entidades prestadoras dos serviços de transporte de doentes relativamente aos percursos 
realizados, sobre os quilómetros percorridos processados e faturados, sobre o número de 
doentes integrados no mesmo percurso, no mesmo dia e hora e sobre transportes de doentes 
dentro e fora das áreas de abrangência. 

Realizadas as diligências instrutórias consideradas pertinentes concluiu-se pela existência de 
ilícitos/irregularidades que originaram, por sua vez, um processo de natureza diversa e a 
participação ao Ministério Público. 
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FISCALIZAÇÕES DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DE MEDICINA DENTÁRIA 

Em 2014 realizaram-se dezassete (17) ações de fiscalização a dezassete clínicas/consultórios de 
medicina dentária, sendo que em cinco (5) delas era alegada a prática do crime de usurpação de 
funções e noutras duas (2) a realização de aborto ilegal. 

De realçar que quatro (4) das unidades fiscalizadas 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 A UM CONSULTÓRIO/CLÍNICA PRIVADA DE MEDICINA ESTÉTICA EM COLABORAÇÃO COM O 

INFARMED 

Foi desenvolvida uma ação de fiscalização com o INFARMED a um consultório/clínica privada de 
medicina estética, apurando-se, entre inúmeras outras desconformidades, que o mesmo não se 
encontrava licenciado nem registado, tendo-se promovido a participação deste facto às 
entidades com competência na matéria. 

Face às aparentes irregularidades em matéria de emissão de faturas, foram as mesmas 
reportadas à Autoridade Tributária. 

Foram, igualmente, detetados vários produtos de cosmética e soluções injetáveis, que foram 
apreendidos pelo INFARMED ao abrigo das suas competências. 

 

FISCALIZAÇÃO A UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  

Na sequência de denúncias reportando diversas irregularidades, promoveu-se a realização de 
ação de fiscalização a um posto de colheitas de um laboratório de análises clínicas, tendo sido 
detetadas várias desconformidades.   

 

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

E REABILITAÇÃO  

Na sequência de denúncias reportando situações de alegada burla e de usurpação de funções, 
num caso, e de pedido de colaboração do Ministério Público, noutro caso, promoveu-se a 
realização de ações de fiscalização a incidir sobre dois (2) estabelecimentos de saúde de 
natureza privada na área da medicina física e reabilitação. 

Relativamente ao primeiro apurou-se que a entidade a fiscalizar encerrara a atividade e quanto à 
segunda ação, em face dos elementos recolhidos e respetivos indícios com relevância criminal, 
foi a factualidade apurada devidamente reportada ao Ministério Público. 

 

ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA EM UNIDADES PRIVADAS DE 

SAÚDE, COM ALEGADA EXISTÊNCIA DE INFEÇÃO HOSPITALAR 

Em virtude de participações dirigidas à IGAS, envolvendo alegadas situações de infeções 
hospitalares, foi entendido promover o acompanhamento/apreciação da assistência médica de 
que tinham sido alvo os utentes em três unidades privadas de saúde. 

Para o efeito foram designados peritos médicos das especialidades em causa, que produziram os 
seus pareceres médicos. 
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De referir que numa das situações estava em causa, também, a eventual sobreposição de 
horário/acumulação de funções públicas com privadas.  

 

OUTROS 

Os inspetores afetos à EMF produziram 116 Informações/Pareceres, para além dos inerentes às 
ações mencionadas anteriormente, tendo participado em 219 processos no âmbito do apoio à 
gestão.  

Acresce a manutenção da participação de elementos da EMF 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 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 

No decurso de 2014, 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 2014, 320 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 ou do período de suspensão da execução 
das mesmas, bem como da adoção de medidas recomendadas (389). 

 

QUADRO 28 – TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RELATIVA À AÇÃO DISCIPLINAR (2014) 

TIPO DE PROCESSO NÚMERO DE PROCESSOS 

Pré-disciplinar 37 

Inquérito 136 

Disciplinar 142 

Reabilitação/Revisão 0 

Contraordenação  4 

Auditorias Disciplinares 1 

TOTAL 320 

Legenda:  Inquéritos movimentados em 2014:  4 (2011); 18 (2012); 48 (2013); 64 (2014) 

Disciplinares movimentados em 2014:  4 (2010); 5(2011); 21(2012),  48 (2013) e 64 

(2014). 

 

No âmbito da atividade instrutória desenvolvida na área disciplinar e pré-disciplinar ou de 
acompanhamento foram elaboradas no total, 469 peças processuais, destacando-se pela sua 
importância as discriminadas no quadro seguinte. 
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QUADRO 29 – PEÇAS PROCESSUAIS MAIS RELEVANTES (2014) 

INFORMAÇÕES PARECERES QUESITAÇÕES ACUSAÇÕES RELATÓRIOS TOTAL 

218 41 51 28 131 469 

 

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

(2014) 

Comunicações da IGAS a órgãos judiciais, de investigação e de Segurança 134 

Comunicações de órgãos judiciais, de investigação e de Segurança à IGAS 137 

Comunicações da IGAS a ordens profissionais 192 

Comunicações de ordens profissionais à IGAS 277 

TOTAL 740 

 

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 com a 
elaboração das 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. 

 

QUADRO 31 – MOVIMENTO DA ATIVIDADE PERICIAL DA IGAS (2014) 

ORIGEM DOS PARECERES N.º DE PARECERES 

Pareceres Médicos a cargo do Assessor Médico da IGAS  104 
Peritagens Médicas de Especialidades (peritos externos) 61 

Outras Peritagens  1 

TOTAL 166 
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QUADRO 32 – PERITOS MÉDICOS EXTERNOS NOMEADOS POR ESPECIALIDADE (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resulta da análise do quadro que segue relativo à tipologia dos ilícitos punidos, 81% das 
sanções foram aplicadas em procedimentos conexos com irregularidades e fraude na prescrição 
de medicamentos,  irregularidades financeiras e administrativas e ainda acumulação indevida de 
funções. Esta tipologia de ilícitos punidos, está em linha com as prioridades de atuação da IGAS 
na tramitação de procedimentos de natureza disciplinar.  

Embora com menor expressão, saliente-se ainda, a  aplicação de sanções em processos 
relacionados com incumprimentos de horários e encaminhamento de doentes para consulta 
particular (5% cada). 

Finalmente o sancionamento de assistência médica (9%) é compatível com o exercício de ação 
disciplinar no SNS em temática passível de queixas/participações de cidadãos que não podem 
ser ignoradas. 

ESPECIALIDADE 
N.º/ % 

PERITAGENS 

Anestesiologia 3 4,92% 

Cardiologia 5 8,20% 

Cirurgia Cardio-Torácica 1 1,64% 

Cirurgia Geral 13 21,31% 

Gastroenterologia 1 1,64% 

Ginecologia/Obstetrícia 4 6,56% 

Imagiologia 1 1,64% 

Medicina Geral e Familiar 1 1,64% 

Medicina Interna 6 9,84% 

Nefrologia 1 1,64% 

Neonatologia 1 1,64% 

Neurocirurgia 3 4,92% 

Neurologia 2 3,28% 

Oftalmologia 2 3,28% 

Oncologia 3 4,92% 

Ortopedia 4 6,56% 

Otorrinolaringologia 3 4,92% 

Pediatria 2 3,28% 

Pneumologia 2 3,28% 

Radiologia 1 1,64% 

Urologia 2 3,28% 

TOTAL GERAL 61 100,00% 
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Gráfico 13 – TIPOLOGIA DOS ILÍCITOS PUNIDOS (2014) 

 

No que se refere à tipologia das (21) penas disciplinares aplicadas, duas tiveram natureza 
expulsiva, estando ambos os casos associados a fraude na prescrição de medicamentos. 

 

QUADRO 33 – PENAS DISCIPLINARES APLICADAS - TIPOLOGIA (2014) 

TIPO DE PENA NÚMERO 

Demissão 2  

Suspensão 6  

Multa  8  

Repreensão escrita 5  

TOTAL 21 

 

 

QUADRO 34 – PENAS DISCIPLINARES APLICADAS – GRUPO PROFISSIONAL VISADO (2014) 

GRUPO PROFISSIONAL VISADO % NÚMERO 

Médicos  62 15 

Enfermeiros  5 1 

Técnicos  19 2 

Dirigentes 10 2 

Assistentes Operacionais 5 1 

TOTAL  21 
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GRUPO PROFISSIONAL VISADO % NÚMERO 

 

 

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

A IGAS programou realizar, em 2014, adicionalmente à atividade disciplinar, ações de prevenção 
e deteção de situações de corrupção e de fraude, incluindo nestas  follow-up/monitorização das 
ações iniciadas anteriormente. 

 

QUADRO 35 – TOTAL DE AÇÕES 

AÇÕES   

PREVISTAS NO 

PLANO 

NÃO 

PREVISTAS 
NO PLANO 

TOTAL CONCLUÍDAS 
TAXA DE 

EXECUÇÃO 
PREVISTAS, NÃO 

CONCLUÍDAS 
NÃO PREVISTAS,       
NÃO CONCLUÍDAS 

13 1* 14 14 106% - - 

Nota *: apenas foram contempladas as ações com impacto no QUAR 

  

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.  

No entanto, e em primeira linha, estas ações tiveram por objetivo a verificação 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 (OOp7/QUAR 2014). 

Assim, privilegiou-se o contacto, no terreno, dos inspetores afetos à área disciplinar com os 
dirigentes e com os auditores internos, o que, desde logo, deve 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. 

Médicos 
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5% 
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Na totalidade foram desenvolvidas 14 ações, incluindo follow-up, conforme consta no quadro 
que segue. 

QUADRO 36 – ESTABELECIMENTOS VISITADOS (APCF/FOLLOW-UP) EM 2014 

ESTABELECIMENTOS DO SNS TIPO 

ULS do Nordeste, E.P.E. – U. H. de Bragança APCF 

Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. APCF 

Hospital Garcia de Orta, E.P.E. Follow-up 

ARS do Alentejo, I.P. APCF 

ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. APCF 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. APCF 

Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. APCF 

Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I.P. APCF 

ULS de Matosinhos E.P.E. APCF 

ULS do Norte Alentejano, E.P.E Follow-up 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. APCF 

ARS do Norte, I.P. APCF 

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E APCF 

Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, E.P.E APCF 

 TOTAL CONCLUÍDO: 14 

 

Este tipo de ação, apesar de revestir um cariz célere, atípico e marcadamente pedagógico, não 
pretende assumir a natureza de uma auditoria  

Nesta sequência e com este objetivo, foram concretizadas/realizadas, no último trimestre de 
2014, 14 ações ou o follow-up de ações anteriores, cujos resultados constam dos relatórios, 
entretanto concluídos e/ou decididos em 2014, e que originaram   18 processos. 

Em resultado das ações desenvolvidas foram identificadas áreas de risco e desconformidades, 
sinalizadas perante os órgãos de gestão dos serviços visitados. 

Em síntese foram identificadas várias áreas mais problemáticas, em alguns serviços, 
nomeadamente as que seguidamente iremos especificar. 

 

PLANOS DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES ANEXAS.  

Apesar de, na generalidade, ter sido constatada a existência deste tipo de planos, “ manuais de 
controlo” e "medidas preventivas", foram detetadas áreas de risco nesta matéria, 
designadamente: 

 Desatualização do PPGRCIC, ou sua monitorização deficiente. 

 Falta de implementação em diversas áreas; 

 Desconhecimento do teor do plano por parte de alguns trabalhadores, com insuficiente 
divulgação interna do mesmo; 

 Insuficiente monitorização interna da aplicação das medidas de prevenção de riscos 
previstos no plano; 

 Atraso na elaboração de manuais, circulares, como forma de mitigação de riscos.  
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ACUMULAÇÕES DE FUNÇÕES PÚBLICAS /PRIVADAS   

Neste domínio, em vários estabelecimentos foram identificados riscos que aconselham à adoção 
de medidas, nomeadamente: 

 Necessidade de melhorar a aplicação do sistema de registo biométrico; 

 Acompanhamento mais abrangente dos pedidos de acumulação de funções; 

 Necessidade de melhoria dos mecanismos de verificação e controlo quanto a 
procedimentos de tramitação interna relacionados com licenças sem vencimento e 
acumulações de funções públicas/ privadas, nomeadamente na prevenção do risco de 
sobreposição de horários. 

 

COBRANÇA DE TAXAS MODERADORAS E OUTRAS DÍVIDAS 

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar várias necessidades de adoção de medidas 
mitigadoras de riscos neste domínio: 

 Necessidade de conclusão de normas/manuais de procedimentos sobre cobrança de taxas 
moderadoras; 

 Necessidade de realização de todas as diligências no sentido de proceder à efetiva cobrança 
dos montantes de taxas moderadoras em dívida de modo a evitar a sua prescrição. 

 

PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOENTES/ SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Foi evidenciada a necessidade de adoção de vários procedimentos, nomeadamente: 

 Revisão de procedimentos concursais nas áreas de aquisição de MCDTs ao exterior. 

 Maior acompanhamento da atividade prescricional dos medicamentos dispensados em 
farmácias de oficina. 

 Apuramento pelos serviços farmacêuticos dos desvios detetados entre as quantidades 
físicas e as quantidades informáticas de medicamentos e os seus motivos. 

 Estudo pelos mesmos serviços da possibilidade de o circuito do medicamento ser 
informatizado desde a entrada nos Serviços farmacêuticos até ao seu consumo pelo doente, 
com avaliação de custos/benefícios deste tipo de medida. 

 Acompanhamento mais estreito por parte do monitor da prescrição médica da atividade 
prescricional de medicamentos dispensados em farmácias de oficina de modo a elaborar 
dados estatísticos fidedignos, entre outros relativos a percentagem de fármacos genéricos 
nessa atividade, médicos mais prescritores e fármacos mais prescritos, em maior 
articulação com a respetiva ARS. 

 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  

Afigurou-se recomendável, identificar como pertinente a adoção de  várias medidas de 
prevenção de risco: 

 Previsão no  PPGRCIC, dos risco de especificações técnicas de bens a adquirir, por serem 
dificilmente escrutináveis por leigos, demonstrando-se ajustado, evitar a delegação numa 
única pessoa das referidas especificações técnicas; 
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 Estabelecimento de mecanismos de controlo interno que garantam o cumprimento de 
despacho nº 1747/2014 de 21-1 de Sua excelência o Secretário de Estado da Saúde tendo 
em vista assegurar que os investimentos superiores a 100.000,00 euros sejam submetidos a 
autorização prévia do mesmo Secretário de Estado. 

 

SERVIÇOS DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

Afigurou-se pertinente identificar como aconselhável a adoção de  várias medidas de prevenção 
de risco de acesso indevido de dados pessoais: 

 Sensibilização de utilizadores, nomeadamente médicos da necessidade de encerrar a sessão 
de trabalho sempre que se ausentem dos respetivo gabinete, atento o risco de salvaguarda 
de informação e dados; 

 Sensibilização dos utilizadores, designadamente através de ações de sensibilização para  os 
referidos riscos, suas consequências e medidas mitigadores, como a alteração de passwords 
em prazos curtos, com o mínimo de carateres definido (por ex.º, 8), sem repetições de 
palavras (por ex.º as últimas 10 usadas); 

 A consideração no do PPGRCIC do riscos  inerentes à salvaguarda de dados; 

 A implementação de  auditorias interna periódicas para análise de permissões de acesso a 
dados informáticos. 

 

A observações pertinentes relativamente a cada serviço objetos destas ações, nomeadamente as 
acima formuladas,  foram sinalizadas junto dos órgãos dirigentes, com emissão de 
recomendações.  

As principais recomendações, na totalidade das 14 ações consideradas ascenderam a 145 cuja 
implementação está a ser  monitorizada pela IGAS. 

Merece ainda destaque assinalar que, em resultado das ações em apreço, perante 
irregularidades graves, foram instaurados 18 processos disciplinares. 

 

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/Workshops. 

Tal apoio tem, pois, vindo a ser desenvolvido através de diversas formas, nomeadamente 
mediante Workshops organizados sobre a temática  

Efetivamente, a IGAS tem dedicado a sua atenção ao apoio da ação disciplinar no SNS. O apoio 
tem vindo a ser desenvolvido através de diversas formas, nomeadamente mediante Workshops 
organizados sobre a temática e esclarecimentos de questões concretas por via escrita ou 
telefónica, os últimos dos quais ocorridos em 2007 e 2009 e 2013. 

Na esteira destas iniciativas, e considerando a entrada em vigor da Lei nº 35/2014 de 20 de 
Junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e que inclui amplo articulado 
relacionado com o exercício do poder disciplinar, a IGAS promoveu, no 4.º trimestre do corrente 
ano, ações de idêntica natureza versando sobre o exercício da ação disciplinar no SNS, 
destinadas a dirigentes e/ou trabalhadores com ou sem responsabilidades na tramitação de 
processos de natureza disciplinar.  
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Em 2014 procurou-se melhorar a qualidade das sessões, fomentando a partilha de experiências 
e de informação entre os diversos serviços mediante a realização de 5 sessões, num total de 26 
serviços, (vd. infra notas 1 e 2 na tabela anexa) que concentraram trabalhadores e dirigentes dos 
mesmos, facto que contribuiu para a racionalização das deslocações, com a correspondente 
contenção de custos. 

Foram abrangidos  175 beneficiários,  número que representou um considerável aumento 
relativamente a 2013 (75). 

 

QUADRO 37 – ESTABELECIMENTOS DO SNS  

ESTABELECIMENTO DO SNS N.º FORMANDOS 

CHLO, E.P.E.; 5  
ACES LEZIRIA 3  
ACES ARCO RIBEIRINHO 4 
IPO (LISBOA) (1) 3 
ACES ARRÁBIDA 2 
ACES ALMADA SEIXAL 4 
ARS-LVTejo 2  
ACES MÉDIO TEJO 8 
HOSPITAL DE SANTARÉM 7 
CHMÉDIO TEJO E.P.E 10 
ARS-CENTRO 3 
CHUC E.P.E 7 
ACES PI NORTE 8  
IPO (COIMBRA) (1) 3  
ACES Cova-Beira 4  
ACES Baixo Mondego 8  
Hospital Sta Maria Maior-Barcelos 
E.P.E 

4  

ULS NORDESTE 6  
ACES-BRAGA 8  
ACES Porto Ocidental 7  
IPO(Porto)(1) 5 
CHTMADouro E.P.E 8  
ACES Alto Tâmega/Barroso 5  
ACES Douro-Sul 5  
ACES Douro-Norte 6  

ARS NORTE (2) 9  

CHVNGAIA/ESPINHO E.P.E. 6  

ULSBALENTEJO 27 

TOTAL 175 

OBS.1 Apesar de terem participado elementos dos estabelecimentos de Lisboa, Porto e Coimbra do IPO  os mesmos estão integrados 
no mesmo Grupo Hospitalar de âmbito Nacional-Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, sendo contabilizado como um 
serviço e não três. 

OBS.2. Face ao histórico destas ações a ARS não foi, inicialmente, considerada no elenco dos serviços a considerar, portanto exterior 
ao perímetro dos 25 serviços inicialmente  planeados. Todavia posteriormente foi considerada a sua inserção com participação no 
espaço do evento, naturalmente associada a uma iniciativa na sua área de influência e com relevante número de interessados 
participantes  motivados para a ação. 

No decurso das ações, dada a presença de dirigentes e de técnicos com experiência na instrução 
de processos de natureza disciplinar, houve o ensejo de formular recomendações de particular 
prudência, entre outras matérias, no que toca aos prazos processuais, nomeadamente de 
prescrição, correta interpretação dos deveres disciplinares, regras inerentes à dedução de notas 
de culpa, garantias dos arguidos e demais tramitação.  
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No final de cada ação foi solicitado aos formandos que avaliassem a mesma, através do 
preenchimento de um questionário de opinião graduado de 1 a 5.  

A análise dos dados permitiu concluir que a maioria dos formandos desempenhava funções na 
área dos cuidados de saúde primários e na área hospitalar, era licenciado e não tinha 
experiência ao nível do exercício da ação disciplinar  

No tocante à avaliação das ações, na sua globalidade os formandos ficaram muito satisfeitos 
com a ação (43% dos formandos pontuaram com 4 este parâmetro e 54% classificou com 5). O 
desenvolvimento da mesma foi para a maioria dos formandos muito adequado (52% dos 
formandos atribuiu a pontuação 4 neste parâmetro e 32% atribuiu 5). A ação correspondeu,  a 
um nível elevado, às expetativas da maioria dos formandos (cerca de 50% dos formandos 
atribuiu a pontuação 4 neste parâmetro e 39% 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 55.% dos formandos pontuou com 5 o 
parâmetro e 41,% classificou com 4).  

Por último, todos os formandos admitiram vir a aplicar os conhecimentos adquiridos na ação de 
formação, 21%atribuindo pontuação 3; 39% atribuindo pontuação 4 e 37% atribuindo pontuação 
5, admitiram vir a aplicar muito os conhecimentos adquiridos.  

 

GRÁFICO 14 – AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 
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3.7. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSOS 

ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL 

Foi dada continuidade à atualização dos conteúdos das pastas digitais correspondentes aos 
dossiers temáticos e a tendência em 2014 foi ter havido a criação de pastas digitais pela 
pertinência das matérias em causa, em detrimento dos dossiers, por modo, a poderem ser 
consultadas e estudadas por todos os trabalhadores da IGAS quer acedendo à Intranet quer 
acedendo à DSIP Informação e Legislação. Ao longo do ano de 2014 foram sentidas algumas 
dificuldades na utilização destes acessos, mas a resolução deste problema irá ser trabalhada 
durante o ano de 2015. 

O Arquivo Digital e o carregamento de dados para este foram continuados em 2014. 

Foi dado início ao esforço de consolidação dos principais diplomas legais com os quais os 
inspetores da IGAS trabalham mais, para poderem ter num só documento o normativo original e 
as respetivas alterações, bem como a inclusão de Doutrina, Jurisprudência e Circulares que 
versem sobre aqueles normativos. 

No que concerne à base de dados que chamámos de Organismos, com o objetivo de agrupar 
todos os serviços e organismos pertencentes ao Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de 
Saúde, foi continuado o carregamento de dados e a atualização de outros mas não foi concluída, 
pelo facto, de não haver recursos humanos para a sua prossecução. E ainda não ocorreu a sua 
disponibilização, para todos os trabalhadores da IGAS. 

A escassez de recursos humanos afetos à DSIP Documentos impossibilitou que muitos dos 
projetos concebidos tivessem sido concretizados. 

À tipologia das pastas foi acrescentada uma outra, para se poder incluir informação solicitada 
sobre os hospitais em parcerias público-privadas - PI-H-PPP -, assim, as pastas estão organizadas 
segundo a classificação de instituições e temas (vide quadro seguinte): 

 
 

QUADRO 38 – 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 

Hospitais em Parceria Público-Privada 4 

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  1020* 

* Este total está sujeito a alteração no decorrer do ano 2015, 
pois procedeu-se à abertura de alguns novos dossiers 
temáticos, bem como as respetivas pastas digitais, não sendo 
possível proceder à sua contabilização. 
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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 2014, 
verificou-se um aumento do número de solicitações comparativamente com o ano anterior (ver 
quadro abaixo): 

 

QUADRO 39 – REQUISIÇÃO E CONSULTA DE FONTE DE INFORMAÇÃO EM 2014 COMPARATIVAMENTE COM 2013 

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

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

2014 87 203 58 49 124 18 40 36 237 267 250 239 1608 

Mas esta diminuição, que se cifra na ordem dos 16%, não é muito significativa porque, apesar de 
ter havido fatores internos e externos à DSIP Documentos que condicionaram a sua atividade o 
esforço e espirito de sacrifício dos seus dois elementos foram basilares quer para a manutenção 
da informação atualizada quer para responder a todas as solicitações, com 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 de informação através do boletim mensal eletrónico. 

De igual modo, foi elaborada uma proposta para alteração do Regulamento do Período de 
Funcionamento e Horário de Trabalho da IGAS. 

Preparação e entrega do Manual de Acolhimento, em formato digital, à Inspetora-Geral da 
Saúde de Cabo Verde. 

APOIO TÉCNICO 

Neste âmbito foi prestado apoio técnico aos inspetores em geral, e em particular, nalguns  
processos de natureza disciplinar, incluindo no “Apuramento dos factos relacionados com 
alegadas irregularidades em receituário”, mediante o tratamento da informação de suporte à 
produção de prova testemunhal. 

De igual modo foi prestado apoio técnico num processo de auditoria e em três ações atípicas de 
prevenção da fraude.  

Na sequência da publicação da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou o Regime Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, em vigor desde o dia 1 de Agosto, foi elaborado um documento 
comparativo do quadro legal vigente com o anterior, objeto de divulgação junto do corpo 
inspetivo. 

A estas ações acresceu a elaboração de informações, no âmbito de processos administrativos de 
natureza pré-disciplinar.  

Foi ainda dada continuidade ao trabalho no Repositório Digital do Conhecimento Organizacional 
(GRDCO), desta feita a área abrangida foi a área disciplinar, tendo sido efetuados em 2014, no 
total, 59 (cinquenta e nove) novos registos de processos das áreas atrás referidas.  
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QUADRO 40 - INSPEÇÕES TEMÁTICAS E AUDITORIAS E ÁREA DISCIPLINAR INSERIDAS NO GRDCO  
(QUAR 2013 E 2014) 

ANO PROCESSO TIPOLOGIA 
QUAR 

2013 2014 

2014 APU Acesso a dados clínicos. - 1 

2013 Auditoria Mercado de produtos dietéticos 1 - 

2012 

Inspeção 

Remunerações, pagamento de produção adicional e trabalho 
extraordinário/prevenção 

1 1 

Avaliação regularidade dos pagamentos das remunerações e valorizações  - 1 

Inquérito Assistência médica - 1 

CTO Eventual prática de atos de discriminação em função da raça e da nacionalidade - 1 

Disciplinar Irregularidades na emissão de certificados de incapacidade temporária - 1 

APU Acumulação de funções e absentismo. - 1 

AUD Síntese das conclusões e recomendações em Auditorias realizadas pela IGAS - 1 

2011 
 

Inquérito 

Assistência médica - 1 

Irregularidades financeiras - 1 

Eventual assédio sexual - 1 

CTO Eventual prática de atos de discriminação em função da raça e da nacionalidade - 1 

APU Assistência médica - 1 

Disciplinar 

Assistência de enfermagem e hospitalar - 1 

Irregularidades nos registos clínicos numa assistência médica. - 2 

Assistência médica - 1 

Irregularidades na acumulação de funções - 2 

Inspeção 
Funcionamento do Gabinete do Utente  2 - 

Organização e funcionamento de USCP  5 - 

2010 
 

Inspeção 

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 - 

Disciplinar 

Factos relacionados com a prescrição de medicamentos 1 - 

Assistência médica/irregularidades na alta dada a doente 1 - 

Assistência médica 1 1 

Factos relacionados com a prescrição de medicamentos/MCD 1  

Irregularidades no exercício da atividade clínica - 1 

APU Assistência médica - 1 

CTO Eventual prática de atos de discriminação em função da raça e da nacionalidade - 1 

Inquérito Assistência médica - 1 

2009 
Inspeção 

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 1 

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



 

82 | P á g i n a    RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 |  

ANO PROCESSO TIPOLOGIA 
QUAR 

2013 2014 

À faturação de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica por entidades 
privadas convencionadas 

- 1 

Execução de Acordos – prestação de Cuidados Continuados - 4 

Inquérito Factos relacionados com a prescrição de medicamentos 1 - 

Disciplinar 

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 - 

Falta de assiduidade e prestação de serviços numa empresa. - 1 

2008 

Disciplinar 

Exercício ilegal de funções privadas, eventual fornecimento de entidades 
convencionadas e falsificação de documentos 

1 - 

Assistência médica  1 - 

Taxas Moderadoras e utilização de equipamento hospitalar público para tratamento 
doentes do privado. 

- 1 

Inspeção Acidentes com macas e camas, envolvendo a queda de doentes. - 1 

Inquérito Incompatibilidades/impedimentos/acumulação indevida - 1 

Auditoria 
 

Execução de Acordos – prestação de Cuidados Continuados - 1 

Gestão do Património Imobiliário (Informações prestadas no âmbito do RIAP II) - 4 

2007 

Inspeção 

Exclusão dos utentes dos ficheiros por iniciativa dos médicos 1 - 

Assistência médica e hospitalar - 1 

Recebimento indevido de honorários  1 - 

Disciplinar 

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 - 

Irregularidades administrativas - 1 

SP Assistência médica - 1 

Inquérito Irregularidades em receituário médico - 1 

2006 Disciplinar Omissão de registos clínicos 1 - 

2005 

Disciplinar 
Ensaios clínicos 0 - 

Apropriação indevida de dinheiros provenientes de taxas moderadoras 1 - 

Inquérito Assistência médica 1 - 

Inspeção 
Temática 

Atendimento e encaminhamento das crianças em risco - 1 

2004 Disciplinar 

Falta de assiduidade e acumulação indevida de funções 1 - 

Eventual assédio sexual - 2 

Violação deveres gerais - zelo, lealdade e pontualidade - 1 
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ANO PROCESSO TIPOLOGIA 
QUAR 

2013 2014 

Factos relacionados com a falsificação de receituário  1 - 

Averiguações Emissão de Circular Informativa por parte Presidente do Conselho de Administração - 1 

Inquérito Assistência médica - 1 

2003 

Disciplinar Emissão indevida de certificados de incapacidade 1 - 

Inspeção 
Temática 

À gestão de recursos financeiros de doentes internados em serviços de Saúde 
Mental. 

- 1 

Inquérito Assistência médica 1 - 

2002 

Disciplinar Assistência médica 2 - 

Inquérito Assistência médica - 1 

Averiguações Assistência médica - 1 

2001 Disciplinar 
Assistência médica  2 - 

Falsificação de receituário médico - 1 

1998 Disciplinar 
Diversas irregularidades associadas ao dever de reposição de dinheiros 1 - 

Falsificação receituário médico - 1 

1996 
Inquérito Irregularidades na contratação (Avença) e em procedimentos concursais - 1 

Disciplinar Assistência médica 1 1 

1995 Inquérito Eventuais irregularidades em concurso público. - 1 

1985 Inquérito Assistência médica  - 1 

 

DESMATERIALIZAÇÃO 

No ano de 2014 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 2014 

 

Repositório Digital do Conhecimento Organizacional  – Foram incrementados novas 
funcionalidades de forma a permitir uma pesquisa mais assertiva sobre tipologia e conteúdos de 
documentos; 

Gestão da atividade inspetiva (DUI – dia útil inspetor)  – Foi realizada a centralização da base de 
dados em um único repositório e a integração da atividade por inspetor na aplicação de gestão 
de processos; 

Caracterização dos Organismos do Ministério da Saúde  – durante o ano de 2014 foi elaborada 
uma recolha massiva sobre as entidades visadas, incluindo instrumentos legais que caraterizam 
a entidade; 

Arquivo Físico  – Não se assinalam progressos significativos, quanto à eliminação do arquivo 
físico, uma vez que existe uma estreita dependência da Portaria Arquivística a implementar pela 
Secretaria-Geral do MS; 

Arquivo lógico  – No ano de 2014 deu-se início de forma sistemática à digitalização da 
documentação que integra os diferentes processos, bem como melhorada a sua classificação de 
acordo com norma interna estabelecida para o efeito; 

Intranet  – No ano de 2014 a Intranet foi acrescida de novas funcionalidades, bem como o 
alargamento do âmbito da informação divulgada, nomeadamente modelos de documentos, 
normativos e legislação no âmbito da atividade da IGAS. 
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3.9. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS 

INFORMAÇÃO – RESUMO DA IMPRENSA   

A saúde como objeto de particular interesse, quer por parte dos cidadãos, quer por parte da 
imprensa, tem nesta um veículo privilegiado de divulgação de informação, no sentido educativo 
e 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, mais de 300 artigos/notícias, sobre a 
atividade desenvolvida pela IGAS, ao longo do ano de 2014. 

Da observação efetuada, verificou-se que, quanto aos procedimentos instituídos pela IGAS o 
interesse por parte da referida imprensa, recaiu em primeiro lugar sobre processos em curso 
(42,6%) e, em segundo lugar, sobre o impulso processual (24,8%).  

Relativamente aos assuntos abordados, constatou-se que, nos processos em curso, as matérias 
mais noticiadas estiveram relacionadas com irregularidades diversas (fraude/burla) – 37,9% - e, 
31,8 % relacionadas com a assistência médica, neste contexto, qualquer procedimento menos 
correto merece a maior das atenções, por parte dos cidadãos e, por sua vez, a relevância dada 
pela imprensa a este tipo de temáticas, quer a suspeita de utilização abusiva de dinheiros 
públicos quer a suspeita de uma prestação de cuidados de saúde negligente, são temas 
facilmente explorados pelos meios de comunicação social que, por vezes com algum exagero, 
impressionam e provocam reações emotivas no cidadão comum. 

Quanto ao impulso processual verifica-se que apenas duas temáticas são abordadas, a 
assistência médica como o mais difundido com 70,1% e a organização/funcionamento/qualidade 
dos serviços com 29,9%. Não raras vezes o(s) cidadão(s) envolvido(s),  são contactados e/ou 
contactam a imprensa para denunciar as situações e daí obter maior visibilidade para as 
questões. 

É de assinalar que, as temáticas remuneração/acumulação e irregularidades (fraude/burla), não 
são referidas no desencadear da ação. 

De referir ainda que, no momento de pós-decisão, que registou 17,1%, do total da informação 
(fig.1), os assuntos que mais se evidenciaram foram a organização / funcionamento /qualidade 
dos serviços com 37,7%, seguido do tema irregularidades (fraude/burla) com 24,5%, aparecendo 
em último lugar o tema relacionado com remunerações/acumulações com 15,1%. 

Para terminar constatou-se que, em termos individuais, o assunto que mais divulgação mereceu 
por parte da imprensa foi a assistência médica com 34,8%, seguido pelos temas organização / 
funcionamento / qualidade dos serviços e irregularidades (fraude/burla), com 26,% e 23,5%, 
respetivamente, surgindo em último lugar o tema, remunerações/acumulações com 5,5%. 
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GRÁFICO 15, 16 E 17 – MEDIATISMO DAS INTERVENÇÕES DA IGAS (2014) 
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3.10. SERVIÇO INFORMATIVO 

 

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

Numa primeira observação regista-se um decréscimo no número de contactos através do serviço 
informativo mas, como já abordado anteriormente3, parte das solicitações são encaminhadas 
diretamente para os responsáveis (gestão/inspetores), de forma a agilizar os processos, 
obstando a que o serviço de atendimento interfira nos procedimentos para esclarecimento da 
situação e, por outro lado, os contactos efetuados pela imprensa, que requerem tratamento 
mais apurado, dada a delicadeza das matérias, são efetuados pela via escrita.   

 

ORIGEM DO CONTACTO   

Face aos dados recolhidos, verifica-se que os contactos efetuados pelos particulares-geral e 
interessados em processo em curso na IGAS/informação, registam as percentagens mais 
elevadas com 25,3% e 23,4%, respetivamente, do total dos registos e, se a estes anexarmos os 
contactos dos utentes dos hospitais, que registam 11,5%, constituem um grupo que ultrapassa 
os 60% do total dos contactos efetuados. Com percentagens aproximadas vamos encontrar os 
contactos efetuados pelos utentes dos ACES (7,1%) e pelos utentes de entidades privadas de 
saúde (8%), sendo que face ao ano de 2013 o primeiro regista um decréscimo de 30,3% e, em 
contrapartida, o segundo, um acréscimo de 5,3%. 

Já quanto aos contactos efetuados por entidades, regista-se um acréscimo por parte das ARS 
que, apesar de no total registar apenas 3,5%, teve um acréscimo face ao ano de 2013 de 23,8%, 
contrariando a tendência decrescente dos restantes serviços que contactam a IGAS, apesar de os 
hospitais com 12,2% ser o terceiro valor mais elevado do total dos contactos, face ao ano de 
2013, regista decréscimo de 21,6%.   

  

                                                           
3
 Informação IGAS n.º9/2014 



 

88 | P á g i n a    RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 |  

 

QUADRO 41 - ORIGEM DO CONTACTO 

 

2013  Jan. Fev. Mar. Abril Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total % 2013/2014 

116 Hospitais 18 11 7 3 7 11 8 3 5 6 7 5 91 12,2% -21,6% -25 

21 ARS 5 2 1 0 0 3 3 0 3 3 4 2 26 3,5% 23,8% 5 

27 ACES 3 0 2 0 2 0 2 0 6 0 0 1 16 2,1% -40,7% -11 

34 Outros Serviços do Min. Saúde 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 9 1,2% -73,5% -25 

40 Outros Serviços Públicos 1 0 0 0 2 2 0 0 4 3 2 2 16 2,1% -60,0% -24 

26 Entidade Privadas de Saúde 2 1 1 1 3 3 2 2 1 0 1 1 18 2,4% -30,8% -8 

80 Utentes Hospitais 12 2 9 6 13 10 5 10 3 5 5 6 86 11,5% 7,5% 6 

76 Utentes ACES 2 5 2 1 8 1 7 3 5 7 9 3 53 7,1% -30,3% -23 

8 Utentes Outros Serv. de Saúde Públicos 0 0 1 0 0 3 2 0 1 1 0 0 8 1,1% 0,0% 0 

57 Utentes Entidades Privadas de Saúde 6 3 5 8 5 5 6 6 4 5 6 1 60 8,0% 5,3% 3 

166 Interessados Proc. curso IGAS / informação 13 15 14 13 14 19 23 6 13 13 25 7 175 23,4% 5,4% 9 

31 Comunicação Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% -100,0% -31 

166 Particulares -Geral 22 11 24 17 19 15 14 5 18 23 13 8 189 25,3% 13,9% 23 

848 Totais 84 52 67 52 74 72 72 35 64 66 73 36 747 100% -11,9% -101 

 

 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 |   89 | P á g i n a  

GRÁFICO 18 – ORIGEM DO CONTACTO  

 

 

 

 

ENTIDADE ALVO DO CONTACTO   

Neste item verifica-se que a IGAS, com 46,1% do total de registos, é a entidade 
que gerou mais interesse por parte dos pedidos/contactos, seguida pelos hospitais 
do SNS e pelos hospitais/clínicas privadas, com valores de 13,8% e de 11,4%, 
respetivamente.  

Estes dados, tendo por base a origem do contacto, partiram dos interessados em 
proc. em curso na IGAS/informação, que com 100% dos registos diretamente 
ligados a processos a decorrer na IGAS, perfazem 50,9%, do total deste alvo. 

Já quanto aos hospitais do SNS, o valor por ele registado decorre dos utentes 
utilizadores dos serviços com 84,9% e dos particulares em geral com 14,8%, o que 
em termos globais, neste alvo, vai representar 27,2% e 70,9%, respetivamente.  

Verifica-se que os contactos efetuados pelos particulares-geral são os mais 
diversificados, sendo que os esclarecimentos diversos com 33,9%, seguido de 
outras entidades com 20,6%, concentram mais de 50% e não estão diretamente 
relacionados com a temática da saúde. Neste interlocutor, as entidades 
relacionadas com a saúde aparecem em terceiro e quarto lugar com 14,8% os 
hospitais do SNS e com 11,6% o hospital/clínica privada com 11,6%. 

No total geral, o alvo outras entidades regista 97,5% e esclarecimentos diversos 
84,2%, valores decorrentes dos particulares-geral. 
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QUADRO 42 - ENTIDADE ALVO DO CONTACTO  

 

Objeto do contacto 
 

Origem do contacto 
IGAS ACES SNS - Hospitais 

Hosp. / 
Clinica Privado 

HPPP 
Outros 

Serviços Públicos 
Outras 

Entidades 
Outros 

Serviços do MS 
Esclarec. 
Diversos 

Total 

Hospitais 87 0 1 0 0 0 0 2 1 91 

ARS 25 0 0 0 0 0 0 0 1 26 

ACES 12 0 0 1 0 0 0 0 3 16 

Outros Serviços do M. Saúde 8 0 0 0 0 1 0 0 0 9 

Outros Serviços Públicos 12 0 1 1 1 0 0 0 1 16 

Entidade Privadas de Saúde 10 0 0 0 0 0 1 2 5 18 

Utentes Hospitais 3 0 73 1 8 0 0 0 1 86 

Utentes ACES 1 52 0 0 0 0 0 0 0 53 

Utentes Outros Serv de Saúde Públicos 0 0 0 0 0 2 0 6 0 8 

Utentes Entid. Privadas de Saúde 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 

Interessados Proc. curso IGAS 175 0 0 0 0 0 0 0 0 175 

Particulares -Geral 11 9 28 22 1 4 39 11 64 189 

Total 344 61 103 85 10 7 40 21 76 747 

% 46,1 8,2 13,8 11,4 1,3 0,9 5,4 2,8 10,2 100% 
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TIPO DE ASSUNTO 

Dos dados recolhidos e análise efetuada, constata-se que o assunto em evidência são os 
processos em curso e a atividade da IGAS com 36,8% (como entidade alvo atinge os 50,9%). Este 
valor resulta dos interessados em processo em curso na IGAS que atinge 91,4% do total dos 
contactos, provocando em termos globais, no assunto IGAS, o valor de 58,2%. Segue-se o 
assunto relacionado com pedidos de informações diversas que atinge o valor de 19,1%. Neste 
item todos os interlocutores intervêm com maior ou menor evidência. Individualmente cabe 
salientar os particulares em geral e outros serviços públicos que, dos contactos realizados, 44,4% 
e 43,8%, respetivamente, estão direcionados para matérias que não estão diretamente ligadas à 
intervenção da IGAS.  

 Já os assuntos diretamente relacionados com as entidades prestadoras de cuidados de saúde 
temos a assistência médica com 12,7%, sendo que este valor advém dos utentes dos hospitais e 
dos utentes das entidades privadas de saúde com 51,2% e com 46,7%, respetivamente (no total 
do assunto, assistência médica, representam o primeiro 46,3% e o segundo 29,5%), com um 
valor ligeiramente superior surge o funcionamento de serviços/demora na consulta com o valor 
de 14,6% (originado pelos contactos dos utilizadores/utentes dos serviços de saúde público e 
privados). Em termos globais, os utentes dos ACES e os utentes dos Hospitais são os que 
apresentam mais razões de queixa neste tipo de assunto com 26,6% e com 30,3%, 
respetivamente. 
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QUADRO 43 - TIPO DE ASSUNTO 

Assunto 
Origem 

do contacto 

 

 

Inf. Expediente 
Proc. IGAS 

Escl. Matéria  
Disciplinar 

Assist./ 
Atend. 
Médico 

Assist. atend 
Enfermagem 

Atendimento 
Administrativo 

Fun.Serv 
Demora 

Consultas 

Saúde 
Pública 

Irreg. 
(fraude/burla 

Inf. 
Diversos Total 

Hospitais 58 22 0 0 0 1 0 0 10 91 

ARS 20 2 0 0 0 0 0 0 4 26 

ACES/ASL 7 4 0 0 0 1 0 1 3 16 

Outros Serviços do 
M.Saúde 

5 1 0 0 0 1 0 0 2 9 

Outros Serviços 
Públicos 

7 0 0 0 0 0 1 1 7 16 

Entidade Privadas de 
Saúde 

10 0 0 0 0 2 0 1 5 18 

Utentes Hospitais 1 0 44 1 2 33 0 1 4 86 

Utentes ACES 0 0 10 2 6 29 0 1 5 53 

Utentes Outros Serv de 
Saúde Públicos 

0 0 3 0 0 3 0 0 2 8 

Utentes Entidades 
Privadas de Saúde 

0 0 28 0 1 10 2 13 6 60 

Interessados Proc. 
curso IGAS 

160 1 1 0 0 2 0 0 11 175 

Particulares -Geral 7 0 9 0 0 27 25 37 84 189 

Total 275 30 95 3 9 109 28 55 143 747 

% 36,8 4,0 12,7 0,4 1,2 14,6 3,7 7,4 19,1 100,0 
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Encaminhamento – Da observação dos dados  constata-se que, numa primeira abordagem,  
49,0% dos contactos/pedidos foi considerado com tratamento satisfatório. Tendo por base o 
stakeholder de origem, verifica-se que os contactos procedentes de entidades/serviços obtêm a 
informação pretendida  no decorrer do contacto inicial, todos eles registam valores acima dos 
50% dos total dos seus pedidos, variando entre os 66,7% e os 94,5%. 

Já quanto aos pedidos cuja fonte são particulares/geral e utentes, verifica-se um 
encaminhamente para os Gabintes do Utente e/ou para o Orgão de Gestão da entidade ou 
serviço alvo, aqui os utentes dos ACES e dos Hospitais, tanto individualmente, com 56,6% e 
45,3%, como no total dos encaminhamentos com  29,7% e 38,6% registam os valores com maior 
relevância.  

Neste contexto há a referir que apenas 14,3% das solicitações, não foram passiveis de 
tratamento/resolução neste primeiro contacto, resultando aí o aconselhamento para expor o 
caso, por escrito, junto desta Inspeção-Geral. Com excepção dos ACES todos os restantes 
stakhorders abordaram matérias com necessidade de uma análise mais cuidada e profunda, 
salientando os utentes dos serviços prestadores de cuidados de saúde, sendo os utentes dos 
hospitais que registam valor mais elevado de 32,6%. Os particulares em geral, por vezes com 
dificuldade em transmitir exatamente o que pretendem, muitas vezes anónimos que recusam 
identificar-se, no sentido de evitar  informação menos adequada ou esclarecimento deficiente, 
são convidados a expor junto da IGAS a questão que pretendem esclarecida, atingindo o valor de 
18,5% do total dos seus pedidos que, no total geral de casos a expor à IGAS vai representar 
32,7% seguido pelos utentes dos hospitais com 26,2%. 
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QUADRO 44 - ENCAMINHAMENTO  

Encaminhamento 
 
Origem 

Expor  
GU/Gestão 

Expor 
ARS/Gestão 

Expor 
outros 
serv. 

do MS 

Expor Ser. 
Públ. 

competente 

Expor 
outras 

entidades 

C/trat. 
cons. 

suficiente 

Expor 
à IGAS 

Total 

Hospitais 0 0 2 0 0 86 3 91 

ARS 0 0 0 0 0 25 1 26 

ACES/ASL 0 1 1 0 0 14 0 16 

Outros Serviços do M.Saúde 0 0 0 0 0 8 1 9 

Outros Serviços Públicos 0 0 2 0 0 12 2 16 

Entidade Privadas de Saúde 1 1 3 0 0 12 1 18 

Utentes Hospitais 39 5 1 0 1 12 28 86 

Utentes ACES 30 9 2 0 0 4 8 53 

Utentes Outros Serv de Saúde Públicos 1 0 4 2 0 0 1 8 

Utentes Entidades Privadas de Saúde 12 0 16 2 15 5 10 60 

Interessados Proc. curso IGAS 4 0 2 2 1 149 17 175 

Particulares -Geral 14 11 47 29 14 39 35 189 

Total 101 27 80 35 31 366 107 747 

% 13,5 3,6 10,7 4,7 4,1 49,0 14,3 100 
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Para concluir, apesar de nem sempre o atendimento ser do agrado do stakeholders, uma 
vez que o esclarecimento prestado não vai ao encontro das suas pretensões, grande 
parte das vezes uma elucidação clara e em tempo útil, permite que o descontentamento 
ou a incompreensão fiquem sanados, promovendo ainda um clima de proximidade entre 
a Administração Pública e o cidadão. 
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4. CONCLUSÕES 

 

 

No quadro das orientações definidas e cumprido o ciclo de gestão de 2014, 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 2014. 

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 121,2%, 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 prevista realizaram-se, em contrapartida, 54 ações inspetivas do que as 
inicialmente planeadas e que correspondem a (27%) das ações realizadas 

Em suma, apesar dos constrangimentos referidos, as atividades desenvolvidas no ano de 2014 
traduzem uma evolução positiva do desempenho global da IGAS, com um DESEMPENHO BOM 
como se demonstra no presente relatório. 
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