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Número 1   20 de novembro de 2020 

APRESENTAÇÃO 

A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS) produz e divulga informação sobre a melhoria 

da gestão do sistema de saúde e o direito à proteção da saúde. Nesta publicação apresentamos 

uma súmula de conclusões e recomendações, retiradas de relatórios de auditorias, inspeções, 

fiscalizações e ações disciplinares, que podem apoiar a melhoria dos processos de gestão. Neste 

primeiro número divulgamos recomendações para corrigir aspetos do controlo interno nas 

entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e melhorar o rigor e a transparência. 

RECOMENDAÇÕES   

TEMAS CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

AJUSTE DIRETO Falta de fundamentação da decisão 
de escolha do procedimento, em 
especial no que respeita à adoção 
do procedimento por ajuste direto 
com base em critérios materiais. 

Abertura e desenvolvimento de um 
procedimento por ajuste direto com 
base em critérios materiais, quando 
foi aprovado pelo Conselho de 
Administração a abertura de um 
procedimento concursal (no caso 
concreto e atento o valor, de um 
concurso público com publicidade 
internacional). 

Os fundamentos deste procedimento estão 
enunciados no Código dos Contratos Públicos 
(CCP), nos artigos 19.º e seguintes (valor 
estimado do contrato a celebrar) e 23.º e 
seguintes (critérios materiais, 
independentemente do valor do contrato a 
celebrar). A fundamentação da opção pelo ajuste 
direto, em detrimento de outro procedimento, 
deve sempre constar do processo. Esta 
fundamentação deverá mencionar as normas 
legais (fundamentação de direito) e o 
enquadramento da aquisição no âmbito de 
aplicação objetiva deste procedimento 
(fundamentação de facto). 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

ANÚNCIO DA 
ADJUDICAÇÃO 

Não existe evidência do envio do 
anúncio da adjudicação, ao Serviço 
de Publicações Oficiais das 
Comunidades Europeias. 

Por forma a instituir momentos de controlo no 
ciclo de vida das aquisições públicas a entidade 
pública adjudicante deve proceder à publicitação 
do anúncio da adjudicação. 

Código dos Contratos Públicos (art. 78.º). 

AUTORIZAÇÕES 
DE 
PAGAMENTO 

Não foi evidenciado a existência de 
um manual de procedimentos com a 
definição de critérios relativamente à 
prioridade dos pagamentos. 

A liquidação da fatura deverá ter em conta a 
antiguidade da data limite de pagamento das 
faturas ou a data contratualizada. 
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COBRANÇA Ausência de definição de 
procedimentos de cobrança da 
receita, de forma ordenada e 
eficiente. 

Elaborar normativos e definir mecanismos que 
asseguram um controlo ordenado e eficiente na 
recuperação de dívida de clientes. 

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, que aprova a 
Lei de Enquadramento Orçamental (art. 49.º, n.º 4). 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que 
aprova o Sistema de Normalização Contabilística 
para administrações públicas (SNC-AP), 
nomeadamente a Norma de Contabilidade Pública 
(NCP) 13 Rendimento de Transações com 
Contraprestação. 

CONSELHO 
FISCAL 

O Conselho Fiscal pronuncia-se 
sobre documentos que não se 
encontram na versão final, não se 
encontrando os mesmos assinados 
pelo Conselho de Administração. 

Os documentos sobre os quais recai 
o relatório ou parecer do Conselho 
Fiscal não fazem parte integrante do 
mesmo. 

Assegurar que o Conselho Fiscal, enquanto 
órgão de controlo da legalidade, da regularidade 
e da boa gestão financeira e patrimonial, apenas 
se pronuncia sobre documentos devidamente 
validados pelo Conselho de Administração. 

Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, que aprova a lei-
quadro dos institutos públicos (art. 26.º). 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que 
aprova o regime jurídico e estatutos aplicáveis às 
unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) (art. 16.º dos anexos II e III e art. 17.º do 
Anexo IV). 

DESPESA Fragilidade dos procedimentos 
internos no que respeita à execução 
do circuito integral da despesa, não 
permitindo um controlo de 
economia, de eficiência e de 
eficácia. 

Definir e implementar procedimentos que 
assegurem o cumprimento da lei 
dos compromissos e pagamentos em atraso e os 
demais requisitos legais da realização da 
despesa. 

A execução integral do ciclo da despesa, permite 
um cumprimento de objetivos de gestão, de 
análise, de controlo e de informação, diminuindo 
assim o risco associado a eventual fraude nos 
procedimentos afetos à despesa. 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as 
regras aplicáveis à assunção de compromissos e 
aos pagamentos em atraso das entidades públicas 
(LCPA). 

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que 
aprova o SNC-AP (Anexo II, NCP 26 - 
Contabilidade e Relato Orçamental). 



 

Página 3 de 6 IGAS DESTAQUE N.º 1/2020 

Controlo Interno 

TEMAS CONCLUSÕES RECOMENDAÇÕES 

DESPESAS 
COM PESSOAL 

Pagamento de remunerações a 
trabalhadores que já não exercem 
funções na entidade e pagamento 
de suplementos de exercício de 
funções correspondente a 14 
meses, em violação da lei. 

Estabelecer os mecanismos de controlo interno 
quanto aos circuitos de assiduidade, 
processamento e pagamento de remunerações. 

Proceder ao pagamento dos suplementos 
remuneratório a 12 meses. 

A implementação de um mecanismo sistemático 
de articulação entre os serviços financeiros e os 
recursos humanos para controlo de pagamento 
de remunerações é uma prática essencial no 
âmbito do sistema de controlo interno. 

Decreto-Lei n.º 25/2015, de 6 de fevereiro, Explicita 
as obrigações ou condições específicas que podem 
fundamentar a atribuição de suplementos 
remuneratórios aos trabalhadores abrangidos pela 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, bem 
como a forma da sua integração na Tabela Única 
de Suplementos. 

DÍVIDA O procedimento de contabilização 
das faturas não reflete o valor real 
da dívida a fornecedores, 
desvirtuando deste modo os valores 
reportados no mapa de antiguidade 
de saldos e consequentemente uma 
potencial ocultação de dívida. 

Implementar procedimentos de contabilização 
das faturas que reflitam o valor real da dívida a 
fornecedores. 

Decreto- Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que 
aprova o SNC-AP (Anexo I). 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova a 
LCPA. 

Decreto-Lei n.º 155/92,de 27 de agosto, que 
estabelece o regime da administração financeira do 
Estado (arts. 9.º e 10.º). 

ÉTICA Ausência de ações de formação 
para os novos trabalhadores sobre o 
código de ética e de conduta 
profissional existente na 
organização. 

Criar programas de formação especializada que 
vise uma maior consciencialização, por parte dos 
novos trabalhadores, sobre a fraude e os riscos 
de corrupção inerentes ao desempenho das suas 
funções, fazendo referência às normas e ao 
código de conduta da organização. 

Resolução da Assembleia da República n.º 
47/2007, que aprova a Convenção contra a 
Corrupção, adotada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em 31 de Outubro de 2003 (art. 7.º, 
n.º, al. d)). 

EXECUÇÃO 
ORÇAMENTAL 

Verifica-se que na execução 
orçamental, as dotações corrigidas e 
as provisões corrigidas não estão 
equilibradas, ou seja o total do 
orçamento da receita difere do 
orçamento da despesa, não 
respeitando assim o princípio do 
equilíbrio orçamental. 

Providenciar que as dotações corrigidas e as 
provisões corrigidas respeitem o princípio do 
equilíbrio orçamental. 

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, que aprova a 
Lei Enquadramento Orçamental (arts. 62.º e 63.º). 
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EXISTÊNCIAS Fragilidades ao nível das instalações 
de armazenamento de produtos 
farmacêuticos, que comprometem o 
controlo das existências. 

Envidar esforços no sentido de incluir no plano 
de investimento uma intervenção ao nível dos 
armazéns no sentido de proceder à melhoria das 
condições de armazenamento. 

No âmbito da política de prevenção da fraude, 
considera-se uma boa prática, qualquer 
intervenção que reforce o controlo sobre a 
salvaguarda dos ativos e dos recursos da 
entidade. 

EXPEDIENTE Ausência de procedimentos 
padronizados no registo da 
documentação recebida, 
designadamente de faturas. 

Elaborar e implementar procedimentos de 
controlo efetivo que assegurem o registo da 
documentação recebida por forma a evitar perda 
ou extravio de informação e a reforçar o sistema 
de controlo interno.  

FUNDO DE 
MANEIO 

O regulamento do fundo de maneio 
encontra-se desatualizado e os 
responsáveis pelo mesmo 
desconhecem alguns dos 
procedimentos da sua execução e 
os documentos elegíveis. 

Elevada concentração das 
aquisições por fundo de maneio num 
único fornecedor, com pagamento 
apenas no final do mês.   

Concluir o processo de atualização do 
regulamento de fundo de maneio e oferecer 
formação aos responsáveis pelo mesmo, que 
inclua matérias sobre os procedimentos de 
execução e os documentos elegíveis. 

Proceder à análise das aquisições de fundo de 
maneio por fornecedor, agregando as aquisições 
de maior concentração em procedimentos de 
contratação pública, seguindo o processo normal 
de despesa. 

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que 
aprova os procedimentos necessários à aplicação 
da lei dos compromissos e dos pagamentos em 
atraso (art. 10.º). 

Decreto-Lei n.º 155/92,de 27 de agosto, que 
estabelece o regime da administração financeira do 
Estado (art. 32.º). 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, que 
estabelece as normas de execução do Orçamento 
do Estado para 2019 (arts. 27.º e 33.º). 

FUNDO FIXO Existência de um valor elevado em 
caixa, mas apenas a realização de 
um depósito bancário num período 
de quatro dias contrariando o próprio 
regulamento do fundo fixo. 

Assegurar junto dos responsáveis pelos fundos 
fixos a necessidade do cumprimento do 
estipulado no regulamento, concretamente o 
relativo ao depósito de valores nas instituições 
bancárias e atualizar o referido regulamento no 
sentido de especificar o limite máximo a ter em 
caixa a partir do qual se torna obrigatório efetuar 
depósito na instituição bancária. 
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ORGANIZAÇÃO 
DOS 
PROCESSOS 
DE 
CONTRATAÇÃO 

Deteção de lapsos em documentos 
que compõem os processos de 
contratação pública, em termos de 
datas e valores. As informações de 
abertura dos procedimentos não se 
encontram datadas, nem contemplam 
os elementos essenciais à tomada de 
decisão pelo órgão competente. 

As peças processuais de contratação pública, 
devem estar organizadas e serem sujeitas a 
mecanismos de controlo interno por forma a 
prevenir a ocorrência de lapsos nomeadamente 
na fase de adjudicação e na execução. 

PAGAMENTOS Agravamento da dívida nos diversos 
prazos, com exceção da dívida 
vencida, resultado do seu frágil 
equilíbrio patrimonial, não cumprindo 
assim o estipulado no artigo 7.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
(LCPA). 

Promover os procedimentos e as normas 
adequados por forma a dar cumprimento ao 
artigo 7.º da LCPA e proceder à elaboração de 
normas para o serviço de tesouraria.  

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova LCPA 
(art. 7.º). 

Circular n.º 1396, da Direção-Geral do Orçamento 
(DGO), de 31 de março de 2020 - Instruções 
aplicáveis à execução orçamental de 2020. 

PARTICIPAÇÃO 
DE ANOMALIAS 

O impresso associado ao sistema 
interno de alerta para participação 
de situações anómalas não é claro, 
designadamente não indica a quem 
deve ser dirigido o alerta, bem como 
a forma de garantir, caso assim o 
denunciante entenda, o seu 
anonimato. 

O preenchimento do formulário de participações 
deve ser fácil, indicando, designadamente, a 
quem o mesmo deve ser dirigido e garantir o 
anonimato do participante, se tal for requerido. 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que 
aprova o regime jurídico e estatutos aplicáveis às 
unidades de saúde do SNS (art. 20.º do anexo II e 
III e art. 17.º do Anexo IV). 

PLANEAMENTO 
DAS COMPRAS 

Existência de fragilidades no 
planeamento das compras. 

Elaborar um planeamento anual de compras 
adequado às necessidades da organização, de 
forma a garantir a abertura atempada dos 
procedimentos de aquisição. O planeamento 
deverá incluir um calendário realista, incluindo os 
possíveis procedimentos de recurso, até à 
adjudicação do contrato e à fase de execução. 

Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, que aprova a lei-
quadro dos institutos públicos (art. 5.º).  

Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, que estabelece os 
princípios e normas a que obedece a organização 
da administração direta do Estado (art. 3.º).  

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que 
aprova o regime jurídico e estatutos aplicáveis às 
unidades de saúde do SNS (art. 5.º). 

PREÇO-BASE 

 

Adjudicações efetuadas por valor 
superior ao preço-base, inclusive ao 
limite de valor até ao qual poderia 
ser utilizado o tipo de procedimento 
em causa. 

A apresentação de uma proposta de adjudicação 
com um valor superior ao preço-base deverá 
implicar a sua exclusão.  

Código dos Contratos Públicos (arts. 47.º e 70.º, n.º 
2, al. d)). 
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PUBLICITAÇÃO 
DE 
CONTRATOS 

Inexistência de publicitação de 
contratos celebrados na sequência de 
ajuste direto ou de consulta prévia, no 
portal da Internet dedicado aos 
contratos públicos. 

Para a condição de eficácia de um contrato 
público, na sequência de consulta prévia ou 
ajuste direto, a celebração de quaisquer 
contratos deve ser publicitada pela entidade 
adjudicante, no portal dos contratos públicos. 

Código dos Contratos Públicos (art. 127.º, n.ºs 1 e 
3). 

REGULAMENTO 
INTERNO 

Foi criada uma unidade que não se 
encontra mencionada no 
regulamento interno da organização. 

Atualizar o regulamento interno para que este 
reflita a realidade atual da organização. 

Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, que aprova a lei-
quadro dos institutos públicos (art. 12.º).  

Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro , que estabelece os 
princípios e normas a que obedece a organização 
da administração direta do Estado. (art. 23.º-A). 

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que 
aprova o regime jurídico e estatutos aplicáveis às 
unidades de saúde do SNS (art. 38.º). 

 

RESPONSÁVEL: 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Equipa Multidisciplinar para a Prevenção da Fraude (EMPF) 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP) 

T. + 351 21 340 8100 / igas@igas.min-saude.pt 

www.igas.min-saude.pt  

Junte-se a nós nas redes sociais: 

FACEBOOK / INSTAGRAM / LINKEDIN / TWITTER 
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