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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 Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC), de forma a mitigar os riscos de corrupção
e infrações conexas a que se encontram expostas.

Neste contexto procedeu-se à elaboração do Plano que deu origem ao presente relatório tendo em
consideração a avaliação das medidas de prevenção apresentadas no PGRCIC, incluindo a fase em que
se encontra a implementação das medidas preventivas definidas, caso não estejam implementadas e, a
necessidade da sua atualização.

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 2021, 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 se verifique a impossibilidade de aferição do grau de implementação, identificam-se os motivos inerentes:
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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE C ORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Grau de Implementação

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS

Escala
de Risco

Medidas Preventivas

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Risco

Não
Implementada (2

ACES

Grau de
Probabilidade
de O corrência

Parcialmente
Implementada (1

Funcional/ Área/ Serviço
Apoio

Em fase de
Implementação
(1)

Unidade
O rgânica/

Implementada
(1)

RISCOS

(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, apresentam-se os seguintes
resultados:

Unidades Funcionais

Medidas
Preventivas
Proposta

Medidas Preventivas
Implementadas

Em fase de
Implementação

Parcialmente
Implementação

Impossível aferir grau
de Implementação

Grau de
Implementação

USF STº ANTÓNIO
USF BARCELSAUDE
USF CAVADOSAUDE
USF SRª DA LAPA
USF LIGIOS
USF ALCAIDES FARIA
USF VIATODOS
USF CALÉCIA
USF SÃO BRÁS
USF MARTIM
USF ESPOSENDE NORTE
USF Farol
UCSP CARAPEÇOS
UCSP BARCELOS/ALHEIRA
UCSP DR. VALE LIMA
UCSP FRAGOSO
UCSP SEQUIADE/ SILVEIROS
UCSP APULIA/FÃO
UCC - CONVIDA SAUDE
UCC - BARCELOS NORTE
UCC - BARCELINHOS
URAP
GABINETE DO CIDADÃO
UAG - Área Funcional Gestão Aprovisionamento
UAG - Área Funcional Gestão Informação
UAG- Área Funcional Gestão Património
UAG - Área Funcional Gestão de Frota
UAG - Área Funcional Gestão Financeira
UAG - Área Funcional Gestão Recursos Humanos
UAG - Área Funcional Gestão de Transportes
UAG - Área Funcional Secretariádo
CONSELHO CLÍNICO E DA SAUDE
DIREÇÃO
Total

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
12
1
7
3
5
3
4
8
1
1
4
4
257

10
10
7
10
10
10
7
10
10
10
10
10
7
0
0
9
6
5
7
6
7
2
1
7
3
3
1
4
6,5
0
1
4
4
197,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
9
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
14

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
5
0
2
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
18

0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
1
0
0
0
7,5

100%
100%
70%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
0%¹
0%¹
90%
60%
50%
88%
75%
88%
17%
100%
100%
100%
60%
33%
100%
81%
0%²
100%
100%
100%
77%

77%
¹Unidade Funcional não apresentou Relatório de Execução do PGRCIC.
²Unidade Funcional apresentou Relatório de Execução do PGRCIC.
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No PGRCIC foram identificadas no total 257 medidas preventivas. Destas, 77% foram implementadas, 5%
estão em fase de implementação, 7% estão parcialmente implementadas e 3% não foram implementadas:

Grau de Implementação das medidas propostas no
PGRCIC
3%
5%

Medidas Preventivas
Implementadas
Em fase de Implementação

7%

77%

Parcialmente
Implementação
Impossível aferir grau de
Implementação

Assim, ainda que se verifique uma taxa de execução global das medidas preventivas durante o ano de 2021,
de 77%, mantêm-se alguns constrangimentos na implementação das medidas preventivas que se prendem
nomeadamente com os ajustes necessários para o controlo da pandemia COVID_19, contribuindo assim
para a falta do envolvimento e comprometimento dos colaboradores na gestão do risco. Importa referir que
existem unidades funcionais no ACES que, no ano de 2021, não efetuaram qualquer reporte sobre o grau
de implementação das medidas preventivas propostas: UCSP Barcelos/Alheira, UCSP Dr. Vale Lima.
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:

Baixo
Baixo
Moderado
Moderado

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

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

Determinação de critérios objetivos e baseados em
principios quatificaveis para a negociação.

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

X

X

X

x

x

x

Baixo

Parcialidade na emissão de pareceres.

X

Definição à priori da metodologia/ critérios de
verificação dos requisitos devidamente aprovados
pelo D.C. e ARSN, IP.

x

Baixo

Normalização dos processos. Verificação da
correta aplicação das regras relativas à tramitação
dos procedimentos.

Baixo

Moderado

Decisão baseada em pareceres/ documentos
técnicos

Moderado

Baixo

Incumprimento dos procedimentos
previstos no Código dos Contratos
Públicos.

Procedimentos instituidos, claros e
fundamentados.

Baixo

Baixo
Baixo

Parcialidade na tomada de decisão

Decisão baseada em pareceres emitidos pelo
C.C.S., U.A.G., Coordenadores U.F.

Baixo

Existência de conflitos de interesses que
ponham em causa a transparência dos
processos.

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.

Permeabilidade à influência de entidades
externas com vantagens para estas.

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

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

Baixo

Conselho Clínico e da
Saúde

Gabinete do Cidadão

X (1)

31/12/2021
(1) - Requer a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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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Impossível
aferir grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Em fase de
Implementação
(1)

Medidas Preventivas

Baixo

Permeabilidade à influencia de entidades
externas.

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Diretor Executiv o

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Baixo

ACES

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Grau de Implementação
Implementada
(1)

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Parcialmente
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
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Baixo
Moderado

Moderado

Moderado

Definição de prazos para entrega dos registos de
assiduidade;
Reporte superior dos registos em falta;
Conferência dos registos por amostragem.

Favorecimento na atribuição de trabalho
suplementar.

Baixo

Moderado

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

Moderado

Gestão de
Recursos
Humanos

Registo incorreto de trabalho
suplementar no RHV, privilegiando
trabalhadores.
Enquadramento de faltas como
justificadas indevidamente.
Atribuição de dias de férias em número
superior ao devido.

Modera Modera
Moderado
do
do

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

Baixo

Unidade
de Apoio
à Gestão
(UAG)

Baixo

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.

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

X

X (1)

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Medidas Preventivas

Baixo

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Grau de Implementação
Em fase de
Implementação
(1)

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

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)

31/12/2021
(1) - Requer apresentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer apresentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

1 - Fundamentação adequada, de facto e de direito, de cada pedido apresentado, tendo em vista a tomada de decisão superior.
2 - 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 - O reporte superior e a conferência dos registos não foram plenamente implementados por carência de pessoal.
4 - A atribuição de trabalho suplementar obedece a escalas objetivas elaboradas rotativamente, garantindo a igualdade no que respeita a presenças.
5 - Foi efetuado controlo periódico das ausências registadas no RHV, por amostragem.
6 - Foi efetuada a conferência por outra pessoa de todo o trabalho suplementar registado no RHV.
7 - Foi 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, tendo havido
conferência por amostragem.

.
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Moderado

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

Moderado

Realização de verificação aleatórias dos percursos
registados nos mapas de viaturas e os Km
inerentes à deslocação.

Baixo

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

Moderado

Garantir a segregação de funções - atribuição de
acessos às UF's para codificação dos pedidos de
reembolso.

Baixo

Estabelecer regras de separação de funções de
Tesouraria das de contabilidade, reconciliação
bancária, confirmação de NIB's.

Impossível
aferir grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Medidas Preventivas

Grau de Implementação
Em fase de
Implementação
(1)

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Baixo

Risco

Baixo

Área/ Serviço
Funcional/
Apoio

Baixo

ACES

Moderado

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

X (1)

Moderado

Verificação dos talões de depósito de acordo com
as folhas diárias do Sclínico; Depósitos quando o
valor em cofre é superir a 250,00€

Moderado

Pagamento indevido a fornecedores

Anulação de Recibos

Moderado

Reembolsos indevidamente atribuidos

Baixo

Unidade de
Apoio à
Gestão
( UAG)

Baixo

Utilização indevida de cartão de frota

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Gestão de frota

Moderado

Utilização indevida de viaturas

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

Gestão
Financeira

X (4)

X (5)

x (6)

x (7)

X (2)

X(3)

Desvio de Receita

Gestão de
T ransportes

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

X (8)

31/12/2021
(1) - Requer a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

1) Emitidas as credenciais de autorização de condução pelo Diretor Executivo.
2) Medida a implementar 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) Foram atribuidas pass-words com login de administrador às unidades funcionais com mais de um elementos. Conferência dos processos por dois funcionários.
5) Alternação de profissionais (quem recebe/ paga ,confere valores, diferente de quem lança no ficheiro de prestação de contas; reconciliações e pagamentos sempre conferidos por dois profissionais.
6) Lançamento em ficheiros auxiliares, para verificação de valores em falta.
7) A suspenção das taxas Moderadoras (31/03/2020), não se aplica a valores em divida ou Subsistema. Sempre que existe uma anulação é necessario anexar o recibo da anulação e motivo.
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.
O bloquieo não depende do ACES.
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MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Risco

Grau de
Probabilidade
de O corrência

Baixo

Moderado

x(13)

Moderado

x(12)

Moderad
o

x(11)

Baixo

X(10)

Baixo

X (9)

Definir o procedimento para pedido de acesso e
eliminatção de acessos.

Moderado

X (8)

Baixo

x(7)

Baixo

x(6)

Baixo

x(5)

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

Baixo
Baixo

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.

Moderado

Sensibilizar as unidades / serviços para
manterem os registos patrimoniais atualizados,
comunicando as transferências e abate de bens
de acordo com os procedimentos existentes.

Moderado

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

Baixo

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.

Moderado

Doações de equipamento não controlada

x(4)

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

Baixo

Abate e transferencia de bens sem
comunicação.

Realização de auditorias por amostragem aos
armazens avançados.

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

Moderado

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

x(3)

Elevado

Gestão do Património

Receção não controlada de equipamentos
destinados às unidades/ serviços.

x(2)

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

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

Baixo

Utilização indevida dos acessos
informáticos

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

Elevado

Sistemas de Informação

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Unidade
de Apoio à
Gestão
( UAG)

x(1)

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

Desvio de Existencias

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

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

Baixo

Baixo

Existência dedeficiente de um sistema
estruturado de gestão de Stocks

Medidas Preventivas

Elevado

Gestão de Aprovisionamento

Baixo

Receção não controlada de mercadorias e
equipamentos destinados ao ACES.

Escala de
Risco

Moderado

Área/
Serviço

Moder
Moderado Moderado
ado

Funcional
/ Apoio

Baixo

ACES

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

Unidade
O rgânica/

Grau de Implementação
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

x(14)

x(15)

31/12/2021
(1) - Requer a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

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) Realização de Auditorias periodicas.
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) Nas diversas plataformas existem listagens dos acessos atribuidos, os acessos são atribuidos: ACES, 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 e ainda no âmbito da Pandemia,
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
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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MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Baixo
Elevado
Moderado Moderado

Parcialidade na emissão de pareceres

Baixo

Parcialidade nas tomadas de decisão nas
situações em que o Utente tem
relacionamento extra-profissional

Moderado Baixo

Permeabilidade à influência de utente /
familias no tratamento e
encaminhamento social, em troca de
benefícios.

x

Moderado

Atendimento priviligiado ou
preferêncial/ Tratamento desigual

Procedimento instituidos claros e fundamentados.
Responsabilização dos profissionais.

Moderado Moderado Moderado

Baixo

Unidade de
Pressão da indústria farmacêutica para
Recursos
Prestação de prescrição de suplementos alimentares.
A ssistenciais
Cuidados de Saúde
Partilhados ( URA P)

x

Moderado Moderado

Informação insuficiente/ inadequada aos
Utentes.

Identificação inequívoca com confirmação através
dos documentos de identificação. Instituir um
procedimento.

Baixo

Baixo

Quebra de sigilo/ tráfico de influências.

Moderado Moderado Moderado

Identificação incorreta do Utente.

x

Elaboração e disponibilização de manual de
acolhimento.

Divulgação de carta dos Direitos e Deveres do
Utente (site do ACES e afixação Cartaz).

x

x

Avaliação nutricional e alimentar do Utente e
registo no Sclinico.

x

Existência de M anual de Procedimentos,
implementação de Boas Práticas.

x

Ecxistência de crtérios de referênciação claros e
sua divulgação pelas equipas/ profissionais
referênciados.

x

Conhecimento do processo pela equipa de saúde.

x

Existência de diversos intervenientes no processo.

x

Procedimento instituídos claros e referênciar para
outro Técnico sempre que tal seja possível.

x

Dupla validação de pareceres sempre que
possível.

x

31/12/2021
(1) - Requer a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Impossível aferir
grau de
Implementação (2)

Me didas Pre ve ntivas

Estrito cumprimento dos procedimentos de
tesouraria instituidos no ACES por parte dos
Assistentes Tecnicos.

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Valores de Taxas M oderadoras.

Baixo

Risco

Moderado Baixo

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Baixo

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Não Implementação
(2)

Unidade
O rgânica/

Parcialmente
Implementação (1)

Implementada (1)

Grau de Implementação

Em fase de
Implementação (1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

Baixo
Moderado

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

Moderado

Moderado

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

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

Moderado

Baixo

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

Moderado

Receção não controlada
de existências

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Desvio de existências e
equipamento

Unidade de
Cuidados à
Comunidade
( UCC
Barcelos
Norte)

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

Não dar seguimento ou
não valorizar reclamções/
sugestões dos utentes

x (3)

x(4)

x (5)

x (5)

x (6)

x(7)

X(1)

x (2)

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Grau de Implementação
Em fase de
Implementação
(1)

Medidas Preventivas

Baixo

Risco

Moderado

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

Moderado

ACES

Grau
de
Esca
Proba la
bilida de
de de Risc
O corr o
ência

Moderado

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

31/12/2021
(1) - Requer a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

Dura nte o a no de 2020, foi decl a ra da pel a Orga ni za çã o Mundi a l de Sa úde (OMS), em 11 de ma rço de 2020, a s i tua çã o de pa ndemi a pa ra a
a Infeçã o por SARS-CoV-2 (COVID-19), que s ucedeu à s i tua çã o de Emergênci a de Sa úde Públ i ca de â mbi to i nterna ci ona l .
Sa l i ento o momento exceci ona l referi do e o pedi do pel a TASK Force, no s enti do de a umenta r a percenta gem de utentes va ci na dos o i mpl i cou a uti l i za çã o de mui ta s hora s
nos CVCs pel os profi s s i ona i s da UCC.
Pel o referi do a s a ti vi da des no a no de 2021 fora m executa da s num contexto de el eva da compl exi da de e i ncerteza i nfl uenci a ndo a execuçã o do PGRCIC.

1) - Nem s empre o ma teri a l foi veri fi ca do no momento da Chega da .
2) - Foi efetua da a conta gem fís i ca qua ndo foi pos s ível . “Regi s to de Nã o Conformi da des ”. Ma ntem-s e o ri s co e a s medi da s i denti fi ca da s .
3) - Foi efetua da Moni tori za çã o peri ódi ca da ma nutençã o dos cri téri os de s a úde e s oci a i s dos doentes , s endo pos s ível a s ua veri fi ca çã o a tra vés
dos regi s tos i nformá ti cos (SCl íni co, Ges tCa re) bem como em regi s to de pa pel .
4) Atua l i za çã o peri ódi ca do i nventá ri o é efetua da a qua ndo da entra da / s a ída de exi s tênci a s . Ma ntem-s e o ri s co e a s medi da s i denti fi ca da s .
5) - Moni tori za çã o peri ódi ca da ma nutençã o dos cri téri os de s a úde e s oci a i s dos doentes .
6)- Pos s uímos um model o de “Regi s to de Suges tões /Recl a ma ções /El ogi os ”.
Exi s te, no enta nto à entra da da uni da de uma ca i xa onde os utentes podem col oca r a s
Suges
tõesta
/Recl
a maefetua
ções /El
”,
podendo
mbém
-l oogi
deosforma
ora l vi a tel efone ou correi o el etróni co pa ra a uni da de.
7) - Os profi s s i ona i s es tã o s ens i bi l i za dos pa ra o probl ema .
8) - A uni da de pos s ui e é a pl i ca do um i nquéri to de a va l i a çã o de s a ti s fa çã o dos utentes nos di ferentes projetos da s ua ca rtei ra bá s i ca de s ervi ços .
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

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

Avaliação de satisfação dos utentes

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(1)

Baixo
Moderado
Moderado
Moderado

Existência de "Registo de Reclamações/
Sugestões".

Baixo

Baixo

x (7)

Baixo

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

Não dar seguimento ou não valorizar
reclamções/ sugestões dos utentes

x (4)

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

Moderado

Permanência dos doentes na Equipa de
Cuidados Integrados (ECCI)

x (3)

Moderado

Unidade de
Cuidados à
Prestação de
Comunidade
Cuidados de Saúde
( 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

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

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

x (8)

(1) - Requer a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

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) Quando existem é reportado e certificadas as existências.
4) A atualização do inventário é feita sempre que entra ou sai material/equipamentos feita semestralmente.
5) É realizado mensalmente, o mapa é enviado mensalmente á ECL.
6) Existe livro reclamações. Na entrada da unidade existe uma caixa onde os utentes podem colocar as Sugestões/Reclamações/Elogios”, podendo também efetua-lo de outras formas
(presencial, telefone, email).
7) No inicio do ano 2018 o procedimento de interloucao com o gabinete de cidadão, foi revisto e apresentado em reunião da UCC.
8) A unidade aplica um questionário de avaliação de satisfação dos utentes da ECCI. A UCC está a preparar questionários de avaliação de satisfação dos utentes para os outros projetos da sua
carteira de serviços.
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2018

Baixo
Moderado
Moderado
Moderado
Baixo

Não dar
seguimento ou não
valorizar
reclamções/
sugestões dos
utentes

Atualização periódica do inventário por sala
da unidade.

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

Baixo

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

Existência de "Registo de Reclamações/
Sugestões".

Moderado Moderado

Unidade de
Cuidados à
Comunidade
( UCC Conv ida
Saúde)

Baixo

Desvio de
existências e
equipamento

Responsabilidade por parte de quem recebe
para a conferência e verificação (por mais do
que um profissional) da qualidade/
quantidade de material e produtos.
Realização de contagens fisicas periódicas,
ao material de consumo clínico, produtos
farmacêuticos e equipamentos por mais do
que um profissional.
Existência de " Registo de Não
Conformidades", resultante de registos
efetuados pelos profissionais da unidade
aquando da verificação de discrepâncias de
existências.

Moderado
ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

Receção não
controlada de
existências

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

Avaliação de satisfação dos utentes

xa)

xb)

xc)

xd)

xe)

xf)

xg)

xh)

31/12/2021
(1) - Requer a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

a) O material é conferido no dia da entrega por um dos enfermeiros ao serviço.
b) É efetuada a contagem física periodica.
c) É enviado email para a logiberia e feito o arquivo do " Registo de Não Conformidades".
d) Cada profissional é responsavel pelo equipamento do seu espaço de trabalho.
É feita a atualização periódica do inventário aquando da entrada/saída de existências.
e) É realizado mensalmente, o mapa é enviado mensalmente á ECL.
f) Existe livro de reclamações e caixa para sugestões.
g) É feito tratamento de dados dos questionarios de avaliação de satisfação de utentes e analisados em equipa.
h) Realização anual de avaliação de satisfação de utentes da área de ECCI, saude reprodutiva, saude infantil (Curso Massagem ao bebé).
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Em fase de
Implementação
(1)

Grau de Implementação
Implementada
(1)

Medidas Preventivas

Moderado

Risco

Moderado

Área/
Serviço

Baixo

Funcional/
Apoio

Escala de
Risco

Moderado

ACES

Grau de
Probabilid
ade de
O corrência

Moderado Moderado

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Parcialmente
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
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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

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

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 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.
Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.
Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(1)

x

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

x

Moderado

Desvio de imobilizado

x

Moderado

Desvio de Existencias

x

Moderado

Prestação de
Cuidados de Saúde

x

Moderado

USF Stº
António

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.

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

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo

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

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 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.
Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.
Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(1)

x

Moderado

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

x

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

x

Moderado

Desvio de imobilizado

x

Moderado

Desvio de Existencias

x

Moderado

U SF Barcel
Prestação de
Cuidados de Saúde
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.

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.

Me didas Pre ve ntivas

Moderado

Risco

Baixo

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Moderado

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS
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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

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

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

x

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

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

x

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

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

Moderado

USF Ligios

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.

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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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.

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

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

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 Cáv ado
Saude

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.

(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Não
Implementação
(2)
Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

x

x

31/12/2021

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(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.

Me didas Pre ve ntivas

Moderado

Risco

Baixo

Áre a/ Se rviço

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Moderado

ACES

Funcional/
Apoio

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

x

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo
Baixo

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)

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 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.
Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.
Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

1) Procedimento - USF: "Assiduidade e Folhas de Presença".
2) Cumprimento da circular Normativa nº 5 - 29/08/2018.
3) Cumprimento das Circulares Normativas 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".
6) Procedimento - USF: "Gestão do Aprovisionamento".
6) Procedimento - USF: "Gestão do Aprovisionamento".
6) Procedimento - USF: "Gestão do Aprovisionamento".
6) Procedimento - USF: "Gestão do Aprovisionamento".
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(1)

x (5)

Moderado

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

x (4)

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

x (3)

Moderado

Desvio de imobilizado

x (2)

Moderado

Desvio de Existencias

x (1)

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.

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.

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

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

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
Baixo

X e)

X f)

X g)

X h)

X i)

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

X j)

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

X d)

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 c)

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

X b)

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 a)

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.

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

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

Moderado

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

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

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

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Anulação Indevida de recibos

Medidas Preventivas

Baixo

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Moderado

Risco

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrência

Baixo

ACES

Funcional/
Área/ Serviço
Apoio

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos
Implementada
(1)

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

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

a) O Coordenador da USF Segue as orientações do ACES
b) O Secretariado Clínico segue as orientações em vigor para cumprimento deste procedimento por parte do ACES
c) Cada Secretário Clínico no final do horário de trabalho imprime a folha diaria de taxas moderadoras e anexa o montante correspondente no respetivo cofre,
para posterior envio ao ACES, segundo o protocolo estabelecido. No entanto, em 2021 isto foi suspenso devido à pandemia.
d) Existe manual de procedimentos para acesso dos DIM à UF e respetiva monitorização.
e) Este procedimento segue as orientações do ACES. O registo encontra-se no mapa mensal validado para o efeito. A auditoria é realizada anualmente e os seus resultados
resultados apresentados na reunião multiprofissional, no inicio do ano seguinte. No entanto em 2021 não foi realiazada, uma vez que as taxas moderadoras estiveram suspensas.
f) É realizado o relatório anual das existencias e consumos e apresentado e aprovado em reunião multiprofissional, no inicio do ano seguinte.
g) O desvio do imobilizado está implementado e é atualizado pela equipa responsavel anualmente.
h) Existe implementado um procedimento "Gestão para a movimentação de estranhos à USF" com a respetiva monitorização.
i) Cumprimento segundo o Manual de Procedimentos da USF São Brás.
j) Cumprimento deste procedimento; encontra-se afixada na sala de espera da Unidade disponivel para consulta a lista de entidades convencionadas.
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

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

Baixo
Moderado
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

Prestação de
Cuidados de
Desvio de Existencias
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 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.

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.

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)

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

1) Va l i da do mens a l mente pel a coordena dora conforme Ma nua l de Procedi mento Ges tã o de Recurs os Huma nos ;
2) Nã o a pl i cá vel por di s pens a de pa ga mento da s ta xa s modera dora s conforme Decreto-Lei n.º 96/2020, de 4 de novembro;
3) Nã o a pl i cá vel por di s pens a de pa ga mento da s ta xa s modera dora s conforme Decreto-Lei n.º 96/2020, de 4 de novembro;
4) Aborda gem em reuni ã o mp a qua ndo do control e do PGRCIC; Cumpri mento do procedi mento no a ces s o de DIM's à USF.
5)Nã o a pl i cá vel por di s pens a de pa ga mento da s ta xa s modera dora s conforme Decreto-Lei n.º 96/2020, de 4 de novembro;
6) Semes tra l mente é efetua da a conta gem fís i ca do ma teri a l a dmi ni s tra ti vo, hotel ei ro e fa rma ceuti co conforme procedi mento em vi gor e documenta do em
rel a tóri o própri o;

10) A USF di s poni bi l i za uma ca pa a tua l i za da com toda s a s enti da des convenci ona da s a o di s por do utente.
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Não
Implementação
(2)

Impossível aferir
grau de
Implementação

x (3)

x (5)

x (8)

9) Cumpri mento dos procedi mentos pa ra ma rca çã o de cons ul ta s pa ra todos os proces s os cha ve a prova dos em Cons el ho Gera l .

x (2)

x (4)

x (7)

8) Cumpri mento do Pl a no de Moni tori za çã oes da USF.

Parcialmente
Implementação
(1)

x (1)

x (6)

7) Cumpri mento do procedi mento da Ges tã o de Inventá ri o e procedi mento de Aces s o de pes s oa s es tra nha s a o s ervi ço.

Em fase de
Implementação
(1)

Implementada
(1)

Grau de Implementação

Baixo

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

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

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 extraida do Sclinico.

Baixo

Cobrança indevida de taxas
moderadoras; desvio de taxas
moderadoras.

Medidas Preventivas

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Baixo

Anulação Indevida de recibos

Escala de
Risco

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Grau de
Probabilidade de
O corrência

Moderado

Risco

Moderado

Área/
Serviço

Baixo

Funcional/
Apoio

Moderado

ACES

Baixo

Unidade
O rgânica/

Moderado

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

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

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

x

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.

x

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.

x

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

x

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

x

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

x

31/12/20221
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(1)

Baixo

Baixo
Baixo
Baixo

Baixo

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Baixo

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

x

Baixo

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

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

Baixo

Desvio de imobilizado

x

Baixo

Desvio de Existencias

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

Prestação de
Cuidados de Saúde

x

Baixo

USF Martim

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Baixo

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

Me didas Pre ve ntivas

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.

Baixo

Anulação Indevida de recibos

Baixo

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

Baixo

Risco

Baixo

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Baixo

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

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

x

x

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

x

31/12/2021

(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Em fase de
Implementação
(1)

Implementada
(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

Parcialmente
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo

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

Moderado

Baixo

x

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

Moderado

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

x

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

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

x

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 imobilizado

x

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

Moderado

USF
Prestação de
Esposende
Cuidados de Saúde
Norte
Desvio de Existencias

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.

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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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.

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 RISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

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

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

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 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.
Realização de auditorias aos registos clínicos;
acompanhamento dos indicadores realizado
semestralmente pelo Conselho Técnico.
Promover a ética profissional; Cumprimento de
procedimentos definidos para agendamento de
consultas e marcação de consultas segundo o tipo
e no patamar correspondente.

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(1)

X

Moderado

Prática Clínica orientada para resultados
de produtividade contratualizados ou
outros.

X

Moderado

Desvio de imobilizado

X

Moderado

Desvio de Existencias

X

Moderado

Prestação de
Cuidados de Saúde

X

Moderado

USF Farol

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.

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

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

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.

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

1) Conforme procedimentos instituidos.
2) Conforme procedimentos instituidos.
3) Verificação dos recibos emitidos para comparar com o montante pago e o troco a dar ao utente.
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 normativa 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo
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.

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

Moderado

Desvio de Existencias

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

x

x

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

x

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

x

Baixo

Prestação de
Cuidados de Saúde

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

ACES Cávado III – Barcelos/ Esposende

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.

UCSP
Fragoso

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

Moderado
Baixo
Moderado
Baixo

Moderado
Baixo
Baixo

Moderado
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.

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

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.

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

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

x (a)

x (b)

x (c)

x

x

x

x

Baixo

Desvio de Existencias

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

Moderado

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

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.

Baixo

Anulação Indevida de recibos

Validação mensal da assiduidade pelo superior
hierárquico.

Moderado

Incumprimento da assiduidade/
pontualidade.

UCSP
Prestação de
Carapeços Cuidados de Saúde

Me didas Pre ve ntivas

Risco

Grau de Implementação

Implementada
(1)

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Baixo

ACES

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Em fase de
Implementação
(1)

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

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

x

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

(a)
(b)
(c )

Ausência de manual de procedimentos relativo à cobrança de taxas moderadoras
Existência de protocolo para o acesso dos DIM à UCSP, mas ausência de manual de procedimentos e ausência de monitorização do cumprimento dos procedimentos previstos no referido manual.
Procedimento não aplicável desde a insenção de taxas moderadoras nos Cuidados de Saúde Primários
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Favorecimento de laboratórios e centros
de exames pelo encaminhamento de
utentess

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 Existencias

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

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.

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

31/12/2021
(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.
(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

1) Va l i da çã o mens a l do regi s to da a s s i dui da de pel a coordena dora .
2) Conforme procedi mentos .
3) Va l i da çã o mens a l do regi s to da a s s i dui da de pel a coordena dora .
4) Ai nda nã o, equi pa em perma nente muda nça .
5) Ai nda nã o, equi pa em perma nente muda nça .
6) Ai nda nã o, equi pa em perma nente muda nça .
7) Ai nda nã o, equi pa em perma nente muda nça .
8) Ai nda nã o, equi pa em perma nente muda nça .
9) Conforme procedi mentos .
10) Conforme procedi mentos .
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x

x

x

x

x

Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

Implementada
(1)

Grau de Implementação

Baixo

UCSP
Apulia/
Fão

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.

Me didas Pre ve ntivas

Moderado

Risco

Baixo

Funcional/
Áre a/ Se rviço
Apoio

Moderado

ACES

Grau de
Escala
Probabilidade
de Risco
de O corrê ncia

Baixo

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Em fase de
Implementação
(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
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.

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

Moderado

UCSP
Prestação de
Silv eiros/
Cuidados de Saúde
Desvio de Existencias
Sequeade

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

(2) - Requer a a presentação de argumentos sobre os motivos da não implementação, ou da impossibilidade da sua aferição.

1) Va l i da çã o mens a l do regi s to da a s s i dui da de pel a coordena dora .
2)Conforme procedi mentos .
3)Conforme procedi mentos .
4)Equi pa recente, nã o foi el a bora do ma nua l de DIMS, a pena s a corda do di a s e hora s pa ra os receber entre equi pa .
5) Coordena çã o recente, proces s o conforme procedi mentos .
6)Conforme procedi mentos .
7)Equi pa recente, exi s tênci a de ma pa s ma s fa l ta de a tua l i za çã o.
8)Equi pa recente.
9)Conforme procedi mentos .
10)Conforme procedi mentos .
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Impossível aferir
grau de
Implementação
(2)

Não
Implementação
(2)

Parcialmente
Implementação
(1)

x

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

(1) - Requer a a presentação de breve descrição sobre a implementação propriamente dita das respetivas medidas.

x

x

x

31/12/2021

x

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

Implementada
(1)

Unidade
O rgânica/

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS Riscos

Em fase de
Implementação
(1)

I DENTIFICAÇÃO DOS R ISCOS DE CORRUPÇÃO E I NFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PGRCIC
2018

5. Conclusão/ Recomendações
A análise dos resultados apresentada permite-nos concluir que o 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 e serviços que não têm vindo a apresentar as
medidas preventivas e incrementar o envolvimento dos colaboradores 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 93%
nas USF´s e de 67% nas UCSP´s
O relatório de execução elaborado será remetido pelo Diretor Executivo para aprovação pelo CD da ARS
Norte.

Março 2022
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