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1.

Introdução

O Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC) determinou, através da Recomendação nº 1/2009, de 1 de julho,
publicada no DR, 2ª série, nº 140, de 22 de julho de 2009, que as entidades gestoras de dinheiros, valores e
patrimónios públicos, independentemente da sua natureza, passassem a dispor de um Plano de Gestão de Risco de
Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), de forma a minimizar o risco de corrupção e infrações conexas a que se
encontram expostas.
Neste contexto, em 2018 procedeu-se à revisão/ atualização do PGRCIC do ACES Cávado III Barcelos/ Esposende, onde
se identificaram os riscos de corrupção e infrações conexas relativos a cada Unidade Funcional, serviços de apoio e
órgão de gestão e as medidas para prevenirem a sua ocorrência.
A Recomendação supracitada, refere, ainda, que os organismos abrangidos deverão elaborar anualmente um
Relatório de Execução do respetivo PGRCIC. Assim, o presente Relatório, para além de expor a metodologia adotada,
baseia-se na análise dos relatórios de execução apresentados pelos coordenadores das Unidades Funcionais,
responsáveis dos serviços e órgãos do ACES, tendo em consideração a avaliação das medidas de prevenção
apresentadas no PGRCIC, incluindo a fase em que se encontra a implementação das mesmas, caso não estejam
implementadas e a necessidade da sua atualização.
Este Relatório, elaborado pelo ACES Cávado III Barcelos/ Esposende será enviado à Unidade de Auditoria e Controlo
Interno (UACI) da ARSN, I.P., para aprovação do Conselho Diretivo (CD).

2.

Metodologia

Para elaboração do presente relatório foi solicitado aos coordenadores, aos responsáveis dos serviços e aos órgãos
do ACES que efetuassem a avaliação das medidas implementadas nas respetivas unidades, bem como da necessidade
de incluir novos riscos e/ou novas medidas.
Com base nessa análise foram elaborados os quadros seguintes, que refletem o balanço da implementação das
medidas preventivas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do ACES Barcelos/Esposende
até dezembro de 2019, por unidades/serviços. Nestes quadros enumeram-se todas as medidas previstas no Plano,
apresenta-se o grau de implementação das medidas, com breve descrição sobre a implementação das mesmas e caso
não tenha sido possível a implementação de alguma medida, ou na impossibilidade da sua aferição, os motivos
procedentes:
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Medidas Preventivas

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Risco

Não
Implementação
(2)

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Parcialmente
Implementação
(1)

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Grau de Implementação
Em fase de
Implementação
(1)

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

(1) requer a apresentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas
(2) requer a apresentação de argumentação sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua
aferição

3.

Resultados e cumprimento das medidas do PGRCIC

Com base na informação remetida pelas Unidades Funcionais (UF), serviços de apoio e órgãos do ACES, relativa ao
grau de cumprimento das medidas propostas no PGRCIC do ano de 2019, apresentam-se os seguintes resultados:
Medidas
preventivas
propostas

Medidas
Implementadas

Medidas em fase de
Implementação

Medida
parcialmente
Implementada

Medida não
implementada

USF STº ANTÓNIO

10

10

0

0

0

0

100%

USF BARCELSAUDE

10

9

1

0

0

0

90%

USF CAVADOSAUDE

10

8

2

0

0

0

80%

USF SRª DA LAPA

10

10

0

0

0

0

100%

USF LIGIOS

10

10

0

0

0

0

100%

USF ALCAIDES FARIA

10

10

0

0

0

0

100%

USF VIATODOS

10

10

0

0

0

0

100%

USF CALÉCIA

10

9

0

0

1

0

90%

USF SÃO BRÁS

10

10

0

0

0

0

100%

USF MARTIM

10

10

0

0

0

0

100%

USF ESPOSENDE NORTE

10

10

0

0

0

0

100%

UCSP CARAPEÇOS

10

7

0

1

2

0

70%

UCSP BARCELOS/ALHEIRA

10

0

0

0

10

0

0%

UCSP DR. VALE LIMA

10

0

0

0

10

0

0%

UCSP FRAGOSO

10

9

0

0

1

0

90%

UCSP SEQUIADE/ SILVEIROS

10

0

0

0

10

0

0%

UCSP APULIA/FÃO

10

5

0

0

5

0

50%

USF FAROL ESPOSENDE

10

9

1

0

0

0

90%

UCC - CONVIDA SAUDE

8

7

1

0

0

0

88%

UCC - BARCELOS NORTE

8

8

0

0

0

0

100%
88%

Unidade Orgânica/Funcional/Apoio

UCC - BARCELINHOS
URAP
GABINETE DO CIDADÃO
UAG
CONSELHO CLÍNICO E DE SAUDE
DIRETOR EXECUTIVO
ACES

Impossível aferir grau
Grau de
de implementação
Implementação (1)

8

7

1

0

0

0

12

0

10

2

0

0

0%

1

1

0

0

0

0

100%

31

22

0

4

4

1

71%

4

4

0

0

0

0

100%

4

4

0

0

0

0

100%

256

189

16

7

43

1

73,8%

Nota: Nas UF´s/ serviços que não responderam, considerou-se que não foi implementada qualquer medida.

No PGRCIC foram identificadas no total 256 medidas preventivas. Destas, 74% foram implementadas, 6% em fase de
implementação, 3% parcialmente implementadas e 16% não implementadas:
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Assim, verifica-se um aumento considerável da taxa de execução global das medidas preventivas no ano de 2019 em
relação ao ano anterior, na ordem dos 25%, no entanto mantêm-se os constrangimentos na implementação de
algumas medidas preventivas e que se prende nomeadamente com a escassez de recursos humanos existente neste
ACES, contribuindo também para a ausência no envolvimento e comprometimento dos colaboradores na gestão do
risco.
Importa referir que existem unidades funcionais no ACES que, no ano de 2019, tal como no ano de 2018, não
efetuaram qualquer reporte sobre o grau de implementação das medidas preventivas propostas: UCSP
Barcelos/Alheira, UCSP Dr. Vale Lima, UCSP Sequeade/ Silveiros. Outras não apresentaram o relatório de execução
face ao ano de 2019, pelo que se considerou o mesmo grau de cumprimento das propostas do Relatório de Execução
do PGRCIC do ano de 2018: USF Sto. António, USF Lígios, USF Esposende Norte e UCSP Apúlia/ Fão.
Os resultados decorrentes da aplicação do PGRCIC, apresentam-se sistematizados nas matrizes de risco a seguir
apresentadas.
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4.

Grau de Implementação das medidas preventivas

Apresenta-se nos quadros abaixo o resultado da avaliação efetuada, por área de risco, reportadas por
cada UF, serviços e pelos órgãos do ACES:

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Baixo

Determinação de critérios objetivos e baseados em
princípios quantificáveis para a negociação.

X

Decisão/Parecer baseados nas opiniões emitidas
pelo CCS (4 elementos), UAG e Coordenadores
das UF.

X

Definição à priori da metodologia/ critérios de
verificação dos requisitos devidamente aprovados
pelo DC e ARSN,I.P.

X

Gabinete do Cidadão

Furto de dados/ M anipulação de dados/
Fornecimento de informação a terceiros/
Favorecimento de terceiros.

Medidas Preventivas

Criar e implementar procedimentos:
atribuição de privilégios de acesso;
garantir a transição de informação segura;
controlo de acesso às instalações;
controlo de acesso do pessoal.

X (1)

Não Implementada
(2)

Impossível aferir
grau de
Implementação (2)

Impossível
aferir grau de
Implementação
(2)

Risco

Não
Implementada
(2)

Área/
Serviço

Grau de Implementação

Parcialmente
Implementada
(1)

Funcional/
Apoio

Baixo

ACES Cávado III –
Barcelos/ Esposende

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

Implementada
(1)

Flexibilização da validação dos critérios
para atribuição da verba relativa aos
incentivos institucionais e financeiros

X

Moderado

Permeabilidade à influência de entidades
externas com vantagens para estas.

A obtenção de concordância entre os quatro
elementos do CCS e a sua submissão ao Superior
Hierárquico (DE/ARSN).

Baixo

Conselho Clínico e de
Saúde

Medidas Preventivas

Baixo

Baixo

Favorecimento/detrimento de Unidades
Funcionais em Sede de Contratualização
Interna.

Baixo

Parcialidade na emissão de pareceres.

Baixo

Risco

Baixo

ACES CÁVADO III - Barcelos/Esposende

ACES

Grau de
Probabilidade Escala de
de
Risco
O corrência

Parcialmente
Implementada (1)

Unidade
O rgânica/

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Em fase de
Implementação (1)

Grau de Implementação

Implementada (1)

I DENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

1) Arquivo de documentação pessoal e confidencial em armário fechado, assim como gabinete permanentemente encerrado na ausencia dos profissionais como forma de garantia de
confidencialidade da documentação.
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Baixo
Moderado

Zelar pelo cumprimento dos normativos
legais;
Definição prévia de critérios gerais e
abstratos de concessão de benefícios;
Garantir a inexistência de conflitos de
interesse nos processos de decisão.

Moderado

Moderado

Definição de prazos para entrega dos
registos de assiduidade;
Reporte superior dos registos em falta;
Conferência integral dos registos de
assiduidade

Baixo

Moderado

Registo incorreto de ausências no RHV
ou não registo de faltas c/ desconto no
vencimento, favorecimento
trabalhadores.

Baixo

Moderado

Registo incorreto de trabalho
suplementar no RHV, privilegiando
trabalhadores.

Moderado

Enquadramento de faltas como
justificadas indevidamente.

Moderado

Atribuição de dias de férias em número
superior ao devido.

Moderado

Unidade de
Apoio à
Gestão
( UAG)

Benefício de trabalhadores ao nível do
cumprimento dos deveres de
assiduidade e pontualidade.

Gestão de Recursos Favorecimento na atribuição de trabalho
suplementar.
Humanos

Baixo

Fundamentação incorreta ou deficiente
nas informações que confiram direitos
aos trabalhadores (qualificação de
incidentes/ acidentes de trabalho,
acumulação de funções, subsídios de
transporte, prestações familiares, etc.),
privilegiando trabalhadores.

Baixo

Divulgação de documentos somente com
despacho superior e solicitação de
confirmação de leitura.

Baixo

Divulgação de documentos que sejam
sigilosos. A não divulgação de
documentos importante para o
conhecimento dos profissionais

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Secretáriado

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementada (2)

Medidas Preventivas

Parcialmente
Implementada (1)

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Baixo

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Grau de Implementação
Em fase de
Implementação
(1)

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

X(1)

X (2)

X (3)

X (4)

Verificação periódica do cumprimento dos
procedimentos instituidos;
Controlo periódico do trabalho efetuado,
através de amostragem;
Elaboração de escalas do Trabalho
Suplementar (TS) obedecendo a critérios
objetivos;
Conferência do TS e da assiduidade por
pessoa diferente, garantindo a segregação de
funções.

X (5)

X (6)

X (7)

X (8)

1) O procedimento foi estabelecido em 2017 e continua em vigor.
2) Fundamentação adequada, de facto e de direito, de cada pedido apresentado, tendo em vista a tomada de decisão superior.
Dificuldade na definição de critérios gerais e abstratos de concessão de alguns benefícios face à inexistência de orientações uniformizadoras por parte das entidades
competentes, de que é exemplo a matéria da acumulação de funções.
3) Encontra-se em vigor a Circular Normativa do ACES nº 6, de 13/11/2018. Ainda que durante o ano de 2019 tenha sido possível iniciar o processo de conferência de
registos, verifica-se ainda algum atraso entre o mês a que se reporta a assiduidade e o momento da sua conferência.
4) A atribuição de trabalho suplementar obedece a escalas objetivas elaboradas rotativamente, garantindo a igualdade no que respeita a presenças.
5) É efetuada conferência por outra pessoa das ausências registadas no RHV.
6) É efetuada a conferência por outra pessoa de todo o trabalho suplementar registado no RHV.
7) É efetuada conferência do enquadramento legal das faltas justificadas por pessoa diferente da que regista no RHV.
8) A atribuição dos dias de férias a que os trabalhadores têm direito afere-se pela existência de contagens de tempo de serviço fornecidas pela ARS Norte, IP, havendo
conferência por amostragem.
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Realização de verificação aleatórias dos
percursos registados nos mapas de viaturas
e os Km inerentes à deslocação.

M onitorização dos consumos das viaturas
através de analise dos mapas de viaturas.

Garantir a segregação de funções - atribuição
de acessos às UF's para codificação dos
pedidos de reembolso.
Estabelecer regras de separação de funções
de Tesouraria das de contabilidade,
reconciliação bancária, confirmação de
NIB's.
Verificação dos talões de depósito de acordo
com as folhas diárias do Sclínico; Depósitos
diários; Incrementar a utilização do TPA nas
UF's.

X (6)

Realização de auditorias à atribuição de
dispensas de taxas moderadoras - utilização
do código 14; monitorização do
procedimento instituído.

X (7)

Parametrização da aplicação informática
SGTD, de modo a permitir o bloqueio
imediato das situações que não reúnam as
condições legais.

X (1)

X (2)

X (3)

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementada (2)

Parcialmente
Implementada (1)

Moderado

Em fase de
Implementação
(1)

Moderado

Autorização prévia do condutor e
verificação de documentação legal de
condução.

Baixo

Baixo

Reembolsos indevidamente atribuidos

Me didas Pre ve ntivas

Moderado

Baixo
Baixo
Utilização indevida de cartão de frota

Moderado

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Baixo

Risco

Moderado

Áre a/ Se rviço
Funcional/
Apoio

Moderado

ACES

Grau de Implementação

Moderado

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

Unidade de
Apoio à
Gestão
( UAG)

Gestão
Financeira
Pagamento indevido a fornecedores

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Gestão de
frota

Baixo

Utilização indevida de viaturas

Gestão de
T ransportes

Aprovação de transportes a utentes que
não reúnam as condições exigidas por
lei.

Moderado

Baixo

T esouraria Desvio de Receita

X (4)

X (5)

X (8)

1) Emitidas as credenciais de autorização de condução pelo Diretor Executivo.
2) Efetuada através da análise dos mapas de utilização dos veículos e comparação com as distâncias em sites especializados, p.e. Google Maps ou Viamichelin.
3) Realizada análise mensal dos consumos e consequente envio para a ARS Norte.
4) Em 2018, foram solicitados à ARSN,IP, acessos com login de administrador para as UF´s com mais de um trabalhador, ainda não criados. Processamento e conferência dos processos
de reembolso é efetuado por diferentes trabalhadores.
5) De acordo com Manual de Procedimentos da Gestão Financeira.
6) É efetuado o controlo sobre a entrega da receita por UF. Todas as unidades funcionais possuem TPA, no entanto, existem ainda UF´s que não utilizam este meio de pagamento.
7) Reconciliação em ficheiro próprio das dispensas de Tx. Moderadoras- código 14, por UF, com os mapas extraidos do SINUS. Não foi realizada qualquer auditoria neste âmbito.
8) Situação ainda não parametrizada no SGTD. Neste momento, qualquer aprovador pode validar credenciais de transporte com mais de 120 dias e a utente sem insuficiência económica
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Moderado

Controlo efetivo das existências adquiridas e das
prestações de serviços faturadas. Assegurar a
segregação de funções no processo.

X(7)

X (8)
X (9)

X(10)

X(11)

Moderado Moderado

X(6)

Baixo

X(5)

Baixo

Assegurar a continuidade do sistema de controlo
que permita a visualização das quantidades
existentes no momento das contagens físicas.

Moderado

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementada (2)

Parcialmente
Implementada (1)

X(4)

Baixo

Baixo
Baixo
Elevado
Elevado

Em fase de
Implementação
(1)

Realização de auditorias por amostragem aos
armazens avançados.

Sensibilizar os colaboradores para salvaguarda da
sua password atenta à sua caraterística pessoal,
intransmissível e encerramento da sessão de
trabalho, sempre que se ausente do posto de
trabalho.

Elevado

Doações de equipamento não
controlada

X(3)

Definir o procedimento atinente ao pedido de
acesso e eliminatção de acessos.

Conhecimento atempado da aquisição através da
receção de autos de receção remetidos pela UA da
ARSN, I.P. só sendo permitida a entrega a
trabalhador da UF que comprove devidamente a
receção. Efetuar etiquetagem dos bens
inventariáveis em tempo oportuno.
Responsabilização das UF e serviços pelos
equipamentos à sua guarda através da afixação das
listas de inventário por sala/gabinete, assinados
pelo responsável hierárquico, com periocidade
semestral. Implementar procedimentos de
contagem por amostragem, pelo serviço de
aprovisionamento, com periocidade a definir.
Sensibilizar as unidades / serviços para manterem
os registos patrimoniais atualizados, comunicando
as transferências e abate de bens de acordo com os
procedimentos existentes.
Atualização semestral dos registos de inventário.
Aferir eventuais difêrenças no n.º de equipamentos
existentes não justificáveis.

X(14)

Atualização semestral dos registos de inventário.
Aferir eventuais difêrenças no n.º de equipamentos
existentes não justificáveis.

X(15)

Gestão do
Património

Abate e transferencia de bens sem
comunicação

Assegurar a continuidade da gestão de stocks, que
permita verificar em tempo real o Stock
(existências).

Baixo

Falta de inventarização de bens no
registo (EXCEL) de património do
ACES

X (2)

Moderado

Receção não controlada de
equipamentos destinados às
unidades/ serviços.

Responsabilidade da gestão de quem recebe para a
conferência e verificação.

Baixo
Utilização indevida dos acessos
informáticos

Baixo

Gestão da
Informação

X (1)

Solicitar a listagem dos acessos atribuidos de
todos os trabalhadores do ACES.

Baixo

Unidade de
Apoio à
Gestão
( UAG)

Envio às unidades de saúde/ serviços de
mercadoria com guias de transporte/ receção e
envio ao Aprovisionamento de comprovativo das
mercadorias rececionadas.

Efetuar consulta pelo menos a três candidatos,
sempre que possível. Estabelecimento de vários
níveis de responsabilidade na contratação.

Moderado

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Favorecimento de candidatos;
Fornecimentos diferente ou de
menor qualidade em favorecimento
da entidade adjudicatária.

Me didas Pre ve ntivas

Baixo

Baixo

Desvio de Existencias

Moderado Moderado Moderado Moderado

Baixo

Gestão de
A prov isionamento

Grau de Implementação

Moderado Moderado

Existência deficiente de um
sistema estruturado de gestão de
Stocks

Baixo

Receção não controlada de
mercadorias e equipamentos
destinados ao ACES.

Baixo

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Baixo

ACES

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
Unidade
O rgânica/

X(12)

X(13)

1) e 2) As UF´s remetem para a UAG - Aprovisionamento o comprovativo da receção quantitativa e qualitativa de mercadorias, conforme manual de procedimentos, com identificação clara
de quem recebe a mercadoria e a data.
3) e 5) Mantem-se operacional o programa "Primavera - módulo gestão de Stocks", o que permite efetuar a gestão do material adquirido através do Fundo de Maneio.
4) Face à escassez de recursos, não foi possível realizar qualquer auditoria neste âmbito ainda que previstas no plano de atividades da UAG.
6) Sempre que possível são consultados 3 candidatos. Os processos de aquisição são realizados por 2 trabalhadores em diferentes níveis de responsabilidade.
7) As prestações de serviços são confirmadas quantitativa e qualitativamente, através de email, pelas UFs/ serviços que as requisitaram.
8) Os acessos atribuídos são registados em ficheiro único, embora não se encontre atualizado. Quando solicitada listagem de acessos, é fornecida mediante autorização superior e
efetuada pesquisa pelas várias plataformas em colaboração com a AFSI e SPMS.
9) O procedimento de acesso e eliminação é efetuado através de pedido, remetido via e-mail, pelo serviço de Recursos Humanos, após autorização superior.
10) A divulgação de diversas informações a todos os colaboradores do ACES sobre a segurança da informação e adoção de boas práticas tem sido prática comum através
de comunicação interna e através do portal dos serviços da ARS.
11) Mantém-se o procedimento de etiquetagem dos bens no ACES, dado que os bens adquiridos pela Unidade de Aprovisionamento da ARSN,IP, são entregues sem o correspondente nº de
inventário.
12) Dadas as alterações significativas ocorridas nos diferentes serviços da UAG, ao nível dos colaboradores e diversos momentos de instabilidade por entradas e saídas de recursos, bem
como a constante necessidade de prestar apoio administrativo ao nível da prestação de cuidados, não foi possível assegurar a execução das contagens. A contagem periodica realizada
pelas UF´s encontra-se definida no Manual de Procedimentos - Gestão de Património, assim como no Manual de Articulação ACES/UF.
13) São comunicadas as necessidades de abate e transferências de equipamento pelas UF´s/ serviços, de acordo com os procedimentos instituídos.
14) e 15) Ainda que estas medidas preventivas constem do Manual de Procedimentos, não foi possível executar estas atividades pelo motivo referido no ponto 12).
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Baixo
Moderado
Moderado

Existência de "Registo de Reclamações/
Sugestões".

Sensibilização dos profissionais de saúde para o
tratamento de reclamações/ sugestões.

Avaliação de satisfação dos utentes

Baixo

Moderado

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Em fase de
Implementação
(1)

x(8)

Baixo

x (7)

Baixo

x (6)

M onitorização periódica da manutenção dos
critérios de saúde e sociais dos doentes.

Moderado

Não dar seguimento ou não valorizar
reclamções/ sugestões dos utentes

x (5)

Atualização periódica do inventário por sala da
unidade.

Moderado

Permanência dos doentes na Equipa de
Cuidados Integrados (ECCI)

x (4)

Existência de " Registo de Não Conformidades",
resultante de registos efetuados pelos
profissionais da unidade aquando da verificação de
discrepâncias de existências.

Moderado

Prestação de
Cuidados de Saúde

x (3)

Moderado

Unidade de
Cuidados à
Comunidade
( UCC
Barcelos
Norte)

x (2)

Realização de contagens fisicas periódicas, ao
material de consumo clínico, produtos
farmacêuticos e equipamentos por mais do que um
profissional.

Moderado

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Desvio de existências e equipamento

x (1)

Responsabilidade por parte de quem recebe para a
conferência e verificação (por mais do que um
profissional) da qualidade/ quantidade de material
e produtos.

Baixo

Receção não controlada de existências

Grau de Implementação

Medidas Preventivas

Moderado

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Moderado

ACES

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Moderado

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

1) O material sempre que chega ao Serviço é conferido e verificado sempre que possível por dois Enfermeiros (as) . Quando existem não conformidades são comunicadas ao
armazém central ARS Norte, I.P. Mantêm-se o risco e as medidas identificadas.
2) É efetuada a contagem física periódica.
3) É efetuado o “Registo de Não Conformidades”. Mantêm-se o risco e as medidas identificadas.
4) Atualização periódica do inventário é efetuada aquando da entrada/ saída de existências. Mantêm-se o risco e as medidas identificadas.
5) É efetuada monitorização periódica da manutenção dos critérios de saúde e sociais dos doentes, sendo possível a sua verificação através dos registos informáticos (SClínico,
GestCare) bem como em registo de papel. Monitorização periódica da manutenção dos critérios de saúde e sociais dos doentes.
6) Foi criado modelo de “Registo de Sugestões/Reclamações/Elogios”.
Existe no entanto à entrada da unidade uma caixa onde os utentes podem colocar as Sugestões/Reclamações/Elogios”, podendo também efetuá-lo de forma verbal, via
telefone ou correio eletrónico para a unidade.
7) Efetuada a sensibilização dos profissionais em todas as reuniões quer formais quer informais da unidade.
8) A unidade tem criado um modelo de avaliação de satisfação dos utentes para os diferentes projetos da sua carteira de serviços sendo o mesmo aplicado. No entanto,
continua a aguardar-se a definição de um modelo único pela Tutela.
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Baixo
Moderado
Moderado
Moderado

Atualização periódica do inventário por sala da
unidade.

Baixo

M onitorização periódica da manutenção dos
critérios de saúde e sociais dos doentes.

Baixo

Existência de "Registo de Reclamações/
Sugestões".

Moderado

Sensibilização dos profissionais de saúde para o
tratamento de reclamações/ sugestões.

Moderado

Avaliação de satisfação dos utentes

Baixo

Existência de " Registo de Não Conformidades",
resultante de registos efetuados pelos
profissionais da unidade aquando da verificação de
discrepâncias de existências.

Moderado
Prestação de
Cuidados de Saúde
Permanência dos doentes na Equipa de
Cuidados Integrados (ECCI)

Não dar seguimento ou não valorizar
reclamções/ sugestões dos utentes

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Em fase de
Implementação
(1)

x (3)

Moderado

Unidade de
Cuidados à
Comunidade
( UCC
Barcelinhos)

x (2)

Realização de contagens fisicas periódicas, ao
material de consumo clínico, produtos
farmacêuticos e equipamentos por mais do que um
profissional.

Moderado

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Desvio de existências e equipamento

x (1)

Responsabilidade por parte de quem recebe para a
conferência e verificação (por mais do que um
profissional) da qualidade/ quantidade de material
e produtos.

Baixo

Receção não controlada de existências

Grau de Implementação

Me didas Pre ve ntivas

Moderado

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Moderado

ACES

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Moderado

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

x(4)

x (5)

x (6)

x (7)

x (8)

1) O material é conferido no dia da entrega por um dos enfermeiros ao serviço.
2) Trimestralmente são tiradas listagens de stock e conferido o material.
3) Sempre que constatadas, as não conformidades são reportadas e verificadas as existências.
4) A atualização do inventário é efetuada sempre que entra ou sai material/equipamentos. No entanto, não foi efetuada nenhuma conferência física durante o ano de 2019.
5) É realizado mensalmente. O mapa é enviado mensalmente à ECL atraves do GESTCARE
6) Existe livro reclamações.
7) No início do ano 2018, o procedimento de articulação com o gabinete de cidadão foi revisto e apresentado em reunião da UCC. O procedimento mantém-se.
8) É realizada aos utentes integrados na ECCI.
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Baixo
Moderado
Moderado
Moderado
Baixo

Existência de "Registo de Reclamações/
Sugestões".

Sensibilização dos profissionais de saúde para o
tratamento de reclamações/ sugestões.

Avaliação de satisfação dos utentes

Baixo

Baixo

x (7)

x (8)

1) Todo o material que dá entrada na UCC é conferido pelo Enf. que o recebe e confirmado pelo Enf. responsável da Gestão de Stocks.
2) Periodicamente são extraídas listagens do material e em simultâneo é feita a contagem física do mesmo.
3) Foi implementado o "Registo de não Conformidade" .
4)A atualização do inventário é realizada anualmente ou sempre que se recebe, transfere ou abate algum equipamento.
5) A monitorização é feita atraves da avaliação contínua do estado dos utentes e reportada mensalmente à ECL.
6) Existe livro de Reclamações e Caixa de Sugestões.
7) No início do ano 2018, o procedimento de articulação com o gabinete de cidadão foi revisto e apresentado em reunião da UCC.
8) É feita avaliação de satisfação dos utentes da UF.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Em fase de
Implementação
(1)

x (6)

M onitorização periódica da manutenção dos
critérios de saúde e sociais dos doentes.

Moderado

x (5)

Atualização periódica do inventário por sala da
unidade.

Moderado

x(4)

Existência de " Registo de Não Conformidades",
resultante de registos efetuados pelos
profissionais da unidade aquando da verificação de
discrepâncias de existências.

Moderado
Não dar seguimento ou não valorizar
reclamções/ sugestões dos utentes

x (3)

Moderado

Unidade de
Cuidados à
Prestação de
Comunidade
Cuidados de Saúde
( UCC Conv ida
Saúde)
Permanência dos doentes na Equipa de
Cuidados Integrados (ECCI)

x (2)

Realização de contagens fisicas periódicas, ao
material de consumo clínico, produtos
farmacêuticos e equipamentos por mais do que um
profissional.

Moderado

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Desvio de existências e equipamento

x (1)

Responsabilidade por parte de quem recebe para a
conferência e verificação (por mais do que um
profissional) da qualidade/ quantidade de material
e produtos.

Baixo

Receção não controlada de existências

Grau de Implementação

Me didas Pre ve ntivas

Moderado

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Moderado

ACES

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Moderado

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
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Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo

X (5)

X (6)

X (7)

X (8)

X (9)

Facultar ao utente a lista de entidades
convencionadas, afixando-a na sala de espera, para
que possa haver uma escolha isenta.

X (10)

Moderado

Atendimento preferencialmente a utentes;
não cumprimento de regras de marcação
de consultas.

X (4)

M onitorização dos procedimentos instituidos;
Validação do mapa mensal de dispensa de taxas
moderadoras por parte do Coordenador da UF.
Realização de auditorias.

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

X (3)

Realização de contagens físicas periódicas aos
artigos em armazem, por mais do que um
profissional e de preferência por profissional que
não seja o responsável pelo armazém.

Moderado

Desvio de imobilizado

X(2)

Realização de pelo menos duas contagens por ano
com registo informático. Afixação de mapas em
cada gabinete com as existencias, com identificação
do respetivo responsável, elaborado por 2
profissionais da UF e validado pelo Coordenador;
Controlo do acesso às instalações.

Moderado

Desvio de Existencias

X (1)

Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.

Moderado

USF Sª da
Prestação de
Cuidados de Saúde
Lapa

Sensibilização dos profissionais nas reuniões
multidisciplinares; Elaboração do manual de
procedimentos para acesso dos DIM à UF;
M onitorização do cumprimento dos
procedimentos previstos no referido manual.

Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

1) Conforme procedimentos instituidos.
2) Conforme procedimentos instituidos.
3) Cumprimento das Circulares Normativas do ACES nº 4, de 09/05/2017 e nº 5, de 29/08/2018
4) Cumprimento das medidas preventivas implementadas na USF.
5) Preenchimento mensalmente o mapa justificativo da dispensa de taxas moderadoras - código 14, de acordo com a Circular Normativado ACES n.º4 de 09/05/2017.
6) Cumprimento das medidas preventivas implementadas na USF.
7) Cumprimento das medidas preventivas implementadas na USF.
8) Realização de auditorias aos registos clínicos; acompanhamento dos indicadores realizado semestralmente.
9) Cumprimento dos procedimentos adotados pela USF para o agendamento de consultas abertas, programadas e visitação domiciliária.
10) Exposta a lista de entidades convencionadasna sala de espera, para que possa haver uma escolha isenta.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Em fase de
Implementação
(1)

Grau de Implementação

Baixo

Dispensa de pagamento de Taxas
M oderadoras mediante atribuição do
código 14 do SINUS - Anomalias não
imputáveis ao utente

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Aceitação de montantes monetários ou
outros, por parte dos profissionais, em
troca de favorecimento

Controlo diário dos valores movimentados e
confronto com listagens; Estabelecimento de
regras de segregação de funções.

Baixo

Cobrança indevida de taxas moderadoras;
desvio de taxas moderadoras.

Os recibos anulados são remetidos ao serviço de
tesouraria com registo do motivo da anulação e
assinados pelo profissional e utente e apensos à
listagem diária ectraida do Sclinico.

Moderado

Anulação Indevida de recibos

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Medidas Preventivas

Moderado

Risco

Baixo

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Moderado

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
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Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo

x (5)

x (6)

x(7)

x (8)

x (9)

Facultar ao utente a lista de entidades
convencionadas, afixando-a na sala de espera, para
que possa haver uma escolha isenta.

x (10)

Moderado

Atendimento preferencialmente a
utentes; não cumprimento de regras de
marcação de consultas.

x (4)

M onitorização dos procedimentos instituidos;
Validação do mapa mensal de dispensa de taxas
moderadoras por parte do Coordenador da UF.
Realização de auditorias.

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

x (3)

Realização de contagens físicas periódicas aos
artigos em armazem, por mais do que um
profissional e de preferência por profissional que
não seja o responsável pelo armazém.

Moderado

Desvio de imobilizado

x (2)

Realização de pelo menos duas contagens por ano
com registo informático. Afixação de mapas em
cada gabinete com as existencias, com identificação
do respetivo responsável, elaborado por 2
profissionais da UF e validado pelo Coordenador;
Controlo do acesso às instalações.

Moderado

Desvio de Existencias

x (1)

Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.

Moderado

Prestação de
Cuidados de Saúde

Sensibilização dos profissionais nas reuniões
multidisciplinares; Elaboração do manual de
procedimentos para acesso dos DIM à UF;
M onitorização do cumprimento dos
procedimentos previstos no referido manual.

Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

1) Procedimento - USF: "Assiduidade e Folhas de Presença".
2) Cumprimento da Circular Normativa do ACES nº 5 - 29/08/2018.
3) Cumprimento das Circulares Normativas do ACES nº4 - 09/05/2017; nº5 - 29/08/2018.
4) Procedimento - USF: "Regulamento de Acesso a Pessoas estranhas à Unidade".
5) Cumprimento da Circular Normativa nº4 - 09/05/2017.
6) Procedimento - USF: "Gestão do Aprovisionamento".
7) Procedimentos - USF: "Inventário e Acesso a Pessoas estranhas à Unidade".
8) Auditoria: Politica da qualidade dos registos clínicos - nov/2018.
9) Procedimento - USF: "Gestão das Agendas das consultas".
10) Dossier colocado na Sala de espera.
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Não
Implementação
(2)
Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Em fase de
Implementação
(1)

Grau de Implementação

Baixo

USF
Alcaides
Faria

Dispensa de pagamento de Taxas
M oderadoras mediante atribuição do
código 14 do SINUS - Anomalias não
imputáveis ao utente

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Aceitação de montantes monetários ou
outros, por parte dos profissionais, em
troca de favorecimento

Controlo diário dos valores movimentados e
confronto com listagens; Estabelecimento de
regras de segregação de funções.

Baixo

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Os recibos anulados são remetidos ao serviço de
tesouraria com registo do motivo da anulação e
assinados pelo profissional e utente e apensos à
listagem diária ectraida do Sclinico.

Moderado

Anulação Indevida de recibos

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Medidas Preventivas

Moderado

Risco

Baixo

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Moderado

ACES

Grau de
Probabilidade Escala
de
de Risco
O corrência

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2019

Atendimento preferencialmente a
utentes; não cumprimento de regras de
marcação de consultas.

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentes.

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo
Baixo

X(5)

X(6)

X(7)

X(8)

X(9)

Facultar ao utente a lista de entidades
convencionadas, afixando-a na sala de espera, para
que possa haver uma escolha isenta.

X(10)

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

X(4)

M onitorização dos procedimentos instituidos;
Validação do mapa mensal de dispensa de taxas
moderadoras por parte do Coordenador da UF.
Realização de auditorias.

Moderado

Desvio de imobilizado

X(3)

Realização de contagens físicas periódicas aos
artigos em armazem, por mais do que um
profissional e de preferência por profissional que
não seja o responsável pelo armazém.

Moderado

Desvio de Existências

X(2)

Realização de pelo menos duas contagens por ano
com registo informático. Afixação de mapas em
cada gabinete com as existencias, com identificação
do respetivo responsável, elaborado por 2
profissionais da UF e validado pelo Coordenador;
Controlo do acesso às instalações.

Moderado

Prestação de
Cuidados de Saúde

X(1)

Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.

Moderado

USF São
Brás

Sensibilização dos profissionais nas reuniões
multidisciplinares; Elaboração do manual de
procedimentos para acesso dos DIM à UF;
M onitorização do cumprimento dos
procedimentos previstos no referido manual.

Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

Em fase de
Implementação
(1)
Parcialmente
Implementação
(1)
Não
Implementação
(2)
Impossível aferir
grau de
Implementação

Grau de Implementação

Baixo

Dispensa de pagamento de Taxas
M oderadoras mediante atribuição do
código 14 do SINUS - Anomalias não
imputáveis ao utente

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Aceitação de montantes monetários ou
outros, por parte dos profissionais, em
troca de favorecimento

Controlo diário dos valores movimentados e
confronto com listagens; Estabelecimento de
regras de segregação de funções.

Moderado

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Os recibos anulados são remetidos ao serviço de
tesouraria com registo do motivo da anulação e
assinados pelo profissional e utente e apensos à
listagem diária ectraida do Sclinico.

Moderado

Anulação Indevida de recibos

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Medidas Preventivas

Baixo

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Moderado

ACES

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

1) Cumprimento dos procedimentos instituídos.
2) Cumprimento dos procedimentos instituídos.
3) Cumprimento dos procedimentos instituídos.
4) Existe manual de procedimentos para acesso dos DIM à UF e respetiva monitorização.
5) Este procedimento segue as orientações do ACES.
6)Foi realizado o relatório das existências e consumos e apresentado e aprovado em reunião multiprofissional.
7) O desvio do imobilizado - o procedimento está implementado/atualizado pela equipa responsável.
8) Realização De auditoria semestral aos Registos clínicos, conform procedimento; análise dos indicadores da USF pelo CT e CG, trimestralmente
9) Cumprimento segundo o Manual de Procedimentos da USF São Brás.
10)Cumprimento deste procedimento; encontra-se afixada na sala de espera da Unidade, disponível para consulta, a lista de entidades convencionadas.
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Atendimento preferencialmente a
utentes; não cumprimento de
regras de marcação de consultas.

Favorecimento de laboratórios e
centros de exames pelo
encaminhamento de utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo

x (5)

x (6)

x (7)

x (8)

x (9)

Facultar ao utente a lista de entidades
convencionadas, afixando-a na sala de espera, para
que possa haver uma escolha isenta.

x (10)

Moderado

Prática Clínica orientada para
resultados de produtividade
contratualizados ou outros.

x (4)

M onitorização dos procedimentos instituidos;
Validação do mapa mensal de dispensa de taxas
moderadoras por parte do Coordenador da UF.
Realização de auditorias.

Moderado

Desvio de imobilizado

x (3)

Realização de contagens físicas periódicas aos
artigos em armazem, por mais do que um
profissional e de preferência por profissional que
não seja o responsável pelo armazém.

Moderado

Prestação de
Cuidados de
Desvio de Existencias
Saúde

x (2)

Realização de pelo menos duas contagens por ano
com registo informático. Afixação de mapas em
cada gabinete com as existencias, com identificação
do respetivo responsável, elaborado por 2
profissionais da UF e validado pelo Coordenador;
Controlo do acesso às instalações.

Moderado

USF
Viatodos

Sensibilização dos profissionais nas reuniões
multidisciplinares; Elaboração do manual de
procedimentos para acesso dos DIM à UF;
M onitorização do cumprimento dos
procedimentos previstos no referido manual.

x (1)

Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.

Moderado

Dispensa de pagamento de Taxas
M oderadoras mediante atribuição
do código 14 do SINUS Anomalias não imputáveis ao
utente

Controlo diário dos valores movimentados e
confronto com listagens; Estabelecimento de
regras de segregação de funções.

Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

Impossível aferir
grau de
Implementação

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Em fase de
Implementação
(1)

Grau de Implementação

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Aceitação de montantes
monetários ou outros, por parte
dos profissionais, em troca de
favorecimento

Baixo

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Os recibos anulados são remetidos ao serviço de
tesouraria com registo do motivo da anulação e
assinados pelo profissional e utente e apensos à
listagem diária ectraida do Sclinico.

Baixo

Anulação Indevida de recibos

Me didas Pre ve ntivas

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Moderado

Risco

Moderado

Áre a/
Se rviço

Baixo

Funcion
al/ Apoio

Moderado

ACES

Grau de
Escala
Probabilida
de
de de
Risco
O corrê ncia

Baixo

Unidade
O rgânic
a/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

1) Validado mensalmente pela coordenadora conforme procedimento.
2) Cumprimento do procedimento da Circular Normativa do ACES nº 5 de 29/08/2018.
3) Diáriamente são guardados no cofre os valores referentes às taxas moderadoras com registo em impresso próprio conforme procedimento.
4) Abordagem em reunião aquando do controle do PGRCIC; Cumprimento do procedimento no acesso de DIM's à USF.
5) Cumprimento dos procedimentos em vigor relativamente ao código 14 e restantes códigos de atribuição da isenção da taxa.
6) Semestralmente é efetuada a contagem física do material administrativo, hoteleiro e farmacêutico conforme procedimento em vigor e documentado
em relatório próprio.
7) Cumprimento do procedimento da Gestão de Inventário.
8) Cumprimento do Plano de Monitorização da USF.
9) Cumprimento do procedimento para marcação de consultas aprovado em Conselho Geral.
10) A USF disponibiliza no LiterACES um dossier atualizado com todos os convencionados ao dispor do utente.
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Atendimento preferencialmente a
utentes; não cumprimento de regras de
marcação de consultas.

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo
Baixo

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

Moderado

Desvio de imobilizado

Realização de contagens físicas periódicas aos
artigos em armazem, por mais do que um
profissional e de preferência por profissional que
não seja o responsável pelo armazém.

Moderado

Desvio de Existencias

Realização de pelo menos duas contagens por ano
com registo informático. Afixação de mapas em
cada gabinete com as existencias, com identificação
do respetivo responsável, elaborado por 2
profissionais da UF e validado pelo Coordenador;
Controlo do acesso às instalações.

Moderado

Prestação de
Cuidados de Saúde

M onitorização dos procedimentos instituidos;
Validação do mapa mensal de dispensa de taxas
moderadoras por parte do Coordenador da UF.
Realização de auditorias.

Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.

Moderado

USF Calécia

Sensibilização dos profissionais nas reuniões
multidisciplinares; Elaboração do manual de
procedimentos para acesso dos DIM à UF;
M onitorização do cumprimento dos
procedimentos previstos no referido manual.

Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

x

x

x

x

x

x

x

Facultar ao utente a lista de entidades
convencionadas, afixando-a na sala de espera, para
que possa haver uma escolha isenta.

x

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

x

x
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Em fase de
Implementação
(1)

Grau de Implementação

Baixo

Dispensa de pagamento de Taxas
M oderadoras mediante atribuição do
código 14 do SINUS - Anomalias não
imputáveis ao utente

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Aceitação de montantes monetários ou
outros, por parte dos profissionais, em
troca de favorecimento

Controlo diário dos valores movimentados e
confronto com listagens; Estabelecimento de
regras de segregação de funções.

Moderado

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Os recibos anulados são remetidos ao serviço de
tesouraria com registo do motivo da anulação e
assinados pelo profissional e utente e apensos à
listagem diária ectraida do Sclinico.

Moderado

Anulação Indevida de recibos

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Me didas Pre ve ntivas

Baixo

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Moderado

ACES

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
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Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentes.

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo

Moderado

Atendimento preferencialmente a
utentes; não cumprimento de regras de
marcação de consultas.

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

Moderado

Desvio de imobilizado

Realização de contagens físicas periódicas aos
artigos em armazem, por mais do que um
profissional e de preferência por profissional que
não seja o responsável pelo armazém.
Realização de pelo menos duas contagens por ano
com registo informático. Afixação de mapas em
cada gabinete com as existencias, com identificação
do respetivo responsável, elaborado por 2
profissionais da UF e validado pelo Coordenador;
Controlo do acesso às instalações.

Moderado

Desvio de Existências

M onitorização dos procedimentos instituidos;
Validação do mapa mensal de dispensa de taxas
moderadoras por parte do Coordenador da UF.
Realização de auditorias.

Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.

Moderado

USF Farol
Prestação de
Esposende Cuidados de Saúde

Sensibilização dos profissionais nas reuniões
multidisciplinares; Elaboração do manual de
procedimentos para acesso dos DIM à UF;
M onitorização do cumprimento dos
procedimentos previstos no referido manual.

Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

x (1)

x (2)

x (3)

x (4)

x (5)

x (6)

x(7)

x (8)

x (9)

Facultar ao utente a lista de entidades
convencionadas, afixando-a na sala de espera, para
que possa haver uma escolha isenta.

x (10)

1) Procedimento - USF: "Assiduidade e Folhas de Presença".
2) Cumprimento da Circular Normativa do ACES nº 5 - 29/08/2018.
3) Cumprimento das Circulares Normativas do ACES nº4 - 09/05/2017; nº5 - 29/08/2018.
4) Cumprimento das medidas preventivas implementadas na USF
5) Cumprimento da Circular Normativa do ACES nº4 - 09/05/2017.
6) Procedimento - USF: "Gestão do Aprovisionamento".
7) Procedimentos - USF: "Inventário e Acesso a Pessoas estranhas à Unidade".
8) Acompanhamento dos indicadores realizados semestralmente. Cronograma das auditorias dos registos clinicos em fase de implementaçao
9) Manual de procedimentos da USF
10) Lista das entidades convencionadas na Sala de espera para uma escolha isenta
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Não
Implementação
(2)
Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Em fase de
Implementação
(1)

Grau de Implementação

Baixo

Dispensa de pagamento de Taxas
M oderadoras mediante atribuição do
código 14 do SINUS - Anomalias não
imputáveis ao utente

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Aceitação de montantes monetários ou
outros, por parte dos profissionais, em
troca de favorecimento

Controlo diário dos valores movimentados e
confronto com listagens; Estabelecimento de
regras de segregação de funções.

Baixo

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Os recibos anulados são remetidos ao serviço de
tesouraria com registo do motivo da anulação e
assinados pelo profissional e utente e apensos à
listagem diária ectraida do Sclinico.

Moderado

Anulação Indevida de recibos

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Medidas Preventivas

Moderado

Risco

Baixo

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Moderado

ACES

Grau de
Probabilidade Escala
de
de Risco
O corrência

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2019

Página 24 de 27

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO 2019

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentes.

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo
Baixo
Baixo

Moderado

Atendimento preferencialmente a
utentes; não cumprimento de regras de
marcação de consultas.

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

Moderado

Desvio de imobilizado

Realização de contagens físicas periódicas aos
artigos em armazem, por mais do que um
profissional e de preferência por profissional que
não seja o responsável pelo armazém.
Realização de pelo menos duas contagens por ano
com registo informático. Afixação de mapas em
cada gabinete com as existencias, com identificação
do respetivo responsável, elaborado por 2
profissionais da UF e validado pelo Coordenador;
Controlo do acesso às instalações.

Moderado

Desvio de Existências

Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.

Moderado

UCSP
Prestação de
Carapeços Cuidados de Saúde

M onitorização dos procedimentos instituidos;
Validação do mapa mensal de dispensa de taxas
moderadoras por parte do Coordenador da UF.
Realização de auditorias.

Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

x

X

x

x

x

x

Facultar ao utente a lista de entidades
convencionadas, afixando-a na sala de espera, para
que possa haver uma escolha isenta.

x

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementada (2)

x

x
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Parcialmente
Implementada (1)

x

Baixo

Dispensa de pagamento de Taxas
M oderadoras mediante atribuição do
código 14 do SINUS - Anomalias não
imputáveis ao utente

Sensibilização dos profissionais nas reuniões
multidisciplinares; Elaboração do manual de
procedimentos para acesso dos DIM à UF;
M onitorização do cumprimento dos
procedimentos previstos no referido manual.

Moderado

Aceitação de montantes monetários ou
outros, por parte dos profissionais, em
troca de favorecimento

Controlo diário dos valores movimentados e
confronto com listagens; Estabelecimento de
regras de segregação de funções.

Moderado

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Os recibos anulados são remetidos ao serviço de
tesouraria com registo do motivo da anulação e
assinados pelo profissional e utente e apensos à
listagem diária ectraida do Sclinico.

Moderado

Anulação Indevida de recibos

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Baixo

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Me didas Pre ve ntivas

Risco

Moderado

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Baixo

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Grau de Implementação

Em fase de
Implementação
(1)

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
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5.

Conclusão

A análise dos resultados apresentada permite-nos concluir que as unidades funcionais, serviços de apoio e órgão de
gestão do ACES Cávado III Barcelos/ Esposende, tem desenvolvido esforços no sentido de promover uma cultura de
prevenção de risco, em relação aos riscos de corrupção e infrações conexas. No entanto, é necessário tornar esta
ferramenta de gestão de risco mais abrangente, integrando-se as matrizes de risco das UF´s que não têm vindo a
apresentar as medidas preventivas e incrementar o envolvimento dos trabalhadores na gestão de risco.
No que respeita à execução das medidas preventivas no PGRCIC pelas diversas unidades, verifica-se que existe uma
grande variação no grau de implementação das mesmas, com execuções na ordem dos 100% nas USF´s e de 0% nas
UCSP´s.
Deste modo, apresentam-se algumas recomendações a considerar de forma a tornar este plano mais consistente,
envolver e comprometer os diversos responsáveis nesta matéria:


Incluir as matrizes de risco não consideradas na versão atual: Equipa Coordenadora Local (ECL), Unidade de
Saúde Pública (USP), Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP);



Elaborar relatório de execução semestral, que deve ser apresentado ao Diretor Executivo do ACES e
divulgado por todos os profissionais;



Reavaliar os riscos existentes e respetivas medidas de prevenção propostas que se encontram totalmente
implementadas, em articulação com os responsáveis e propor novas medidas no prazo que vier a ser definido
para a elaboração do relatório de execução semestral;



Distribuir funções e responsabilidades dos intervenientes de acordo com a Recomendação do Conselho de
Prevenção da Corrupção de 2015;



Realizar auditorias ao grau de implementação das medidas de prevenção identificadas no PGRCIC e
reportadas pelos responsáveis.

Janeiro 2020
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