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1. Introdução
No âmbito da determinação estabelecido pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), constituído pela Lei
n.º 54/2008, de 04 de setembro, o ACeS Tâmega II – Vale do Sousa Sul (ACeS VSS), realizou o seu Plano de
Prevenção de Risco de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), destinado a servir de orientador na avaliação
dos riscos de corrupção nas áreas da sua atuação, nomeadamente da prestação de cuidados de saúde primários
pelas Unidades Funcionais, Unidades de Apoio e outros serviços bem como pela atuação dos Órgãos de Gestão
e Fiscalização.
Dadas as alterações sofridas na organização do ACES VSS desde a última atualização do PPRCIC até à
atualidade, torna-se necessário neste relatório, atualizar a informação relativa ao Organograma e à identificação
dos responsáveis, mantendo-se a sua missão e atribuições inalteradas. Estas e as demais alterações constarão da
atualização do PPRCIC do ACES para 2022.
Seguindo o mesmo Guião apresentado pelo CPC em setembro de 2009 como modelo, em concordância com a
Recomendação de 01 de Julho de 2009, o PPRCIC da ARSN,I.P. foi elaborado de acordo com a estrutura
sugerida - dividido em quatro partes como se evidencia a seguir -, decorrente de propostas apresentadas pelos
Responsáveis das respetivas Unidades Orgânicas, incluindo gabinetes, as funções e os cargos de topo, nos
termos agora recomendados pelo CPC, na sua Recomendação de 01 de junho de 2015.

Por ser um instrumento de gestão dinâmico, o PPRCIC então elaborado, estabeleceu o objetivo de imprimir na
cultura organizacional e nos processos de gestão da ARSN, I.P., uma atitude assertiva e transparente quanto à
prevenção da ocorrência de corrupção e de infrações conexas e que o ACES VSS assume como forma natural e
permanente na prossecução das suas atribuições.

Assim, procede-se à elaboração do Relatório de Execução do Plano de Riscos e Infrações Conexas deste ACeS
VSS, referente ao ano de 2021, tendo em consideração a avaliação das medidas de prevenção apresentadas no
PPRCIC, a fase da sua implementação e a necessidade da sua atualização.
Este será submetido para aprovação do Exmo. Senhor Diretor Executivo do ACeS VSS e posteriormente
remetido à Unidade de Auditoria e Controlo Interno (UACI) da ARSN,IP, para aprovação do Conselho Diretivo
(CD).
Em cumprimento da Recomendação n.º 1/2010, de 07 de abril, do CPC deverá ser publicitado no Portal da
ARSN,IP..
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2.
2.1.

ATRIBUIÇÕES DO ACES, ORGANOGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
Atribuições do ACES VSS

O ACES VSS é um serviço desconcentrado da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., sujeito ao seu
poder de direção. A missão e as atribuições do ACES VSS são aquelas que se encontram explanadas no Art.º 3.º
do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro na sua redação atual e já elencadas no PPRCIC

O ACES VSS tem uma população de utentes inscritos de aproximadamente 175.000 utentes, a que
correspondem 216.000 Unidades Ponderadas. A área de influência do ACES VSS abrange todas as freguesias
dos Concelhos de Paredes, Castelo de Paiva e Penafiel com a exceção da freguesia de Rio Mau.
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2.2.

Organograma e Identificação dos Responsáveis

O organograma do ACES VSS encontra-se organizado com a identificação dos responsáveis de cada
Orgão/Unidade.
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2.3.

Identificação Unidades Funcionais, Órgãos e Serviços Apoio

O ACES VSS, de acordo com o Art.º 7.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, na sua redação atual,
compreende as seguintes unidades funcionais:
a) Unidades de Saúde Familiar (USF);
b) Unidades Cuidados Saúde Personalizados (UCSP);
c) Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC);
d) Unidade de Saúde Pública (USP);
e) Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP),
f) Outras unidades ou serviços, propostos pela respetiva ARS, I. P., e aprovados por despacho do
Ministro da Saúde, e que venham a ser considerados como necessários.

De acordo com o Art.º 18.º D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, na sua redação atual, são órgãos do ACES VSS:
a) O diretor executivo;
b) O conselho executivo;
c) O conselho clínico e de Saúde;
d) O conselho da comunidade.

No ACES funciona, na dependência do diretor executivo, os seguintes serviços de apoio:
a) a) Unidade de apoio à gestão;
b) b) Gabinete do cidadão.
c) C) Comissão da Qualidade e Segurança do Doente
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 DIRETOR EXECUTIVO (DE)
As competências do DE encontram-se elencadas no Artigoº 20.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, na sua
redação atual, bem como na Deliberação n.º 165/2021 de 15 de fevereiro de 2021.

 CONSELHO EXECUTIVO (CE)
Competências definidas no Artigoº 20.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro

O CE é composto, nos termos do Artigoº 23.º do D.L nº 28/2008 de 22 de Fevereiro:
a) Pelo diretor executivo, que preside;
b) Pelo presidente do conselho clínico;
c) Pelo presidente do conselho da comunidade.

 CONSELHO CLÍNICO E DA SAÚDE (CCS)
Competências definidas no Artigoº 25.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro,

 UNIDADE DE APOIO À GESTÃO (UAG)
Nos termos do Artigoº 25.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro a UAG, organizada numa lógica de
concentração dos serviços não assistenciais do ACES, presta apoio administrativo e geral ao DE, ao CCS e às
unidades funcionais cujas atribuições estão descritas.

 GABINETE DO CIDADÃO (GC)
As funções encontram-se no Artigo 25.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro.

 COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO DOENTE
As funções encontram-se no Artigo 37-A.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, na sua redação atual.

 UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA (USP)
Nos termos do Artigo12º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, a USP funciona como observatório de saúde da
área geodemográfica do ACES.

A autoridade de saúde a nível dos ACES integra-se na cadeia hierárquica direta das autoridades de saúde, nos
termos do disposto na base XIX da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto.
O coordenador da USP indica, de entre os profissionais de Saúde Pública dos ACES, e sempre que solicitado, o
seu representante nos Órgãos Municipais com responsabilidades de saúde.

Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega II – Vale do Sousa Sul
Travessa da Rua Marquês do Pombal, s/n 4560 – 682 Penafiel
Telefone: 255718530
aces.valesousasul@arsnorte.min-saude.pt

7

 UNIDADES DE SAÚDE FAMILIAR (USF)
Nos termos do D.L nº 297/2007 de 22 de agosto, as USF são as unidades elementares de prestação de cuidados
de saúde, individuais e familiares, que assentam em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos,
enfermeiros e por pessoal administrativo e que podem ser organizadas em três modelos de desenvolvimento: A,
B e C. (Art.º 3º).

 UNIDADES CUIDADOS SAÚDE PERSONALIZADOS (UCSP)
Nos termos do Artigo 10º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, as UCSP tem estrutura idêntica à prevista para
USF e presta cuidados personalizados, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos.
As equipas das UCSP são compostas por médicos, enfermeiros e administrativos não integrados em USF.

 UNIDADES DE CUIDADOS NA COMUNIDADE (UCC)
Nos termos do Artigo 11.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, a UCC presta cuidados de saúde e apoio
psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais
vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira
acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e
na implementação de unidades móveis de intervenção.
A equipa da UCC é composta por enfermeiros, assistentes sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas, terapeutas da fala e outros profissionais, consoante as necessidades e a disponibilidade de
recursos.
O ACES participa, através da UCC, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, integrando a
equipa coordenadora local. À UCC compete constituir a equipa de cuidados continuados integrados, prevista no
D.L. n.º 101/2006, de 6 de junho.

 UNIDADE DE RECURSOS ASSISTENCIAIS PARTILHADOS (URAP)
Nos termos do Artigo 13.º do D.L nº 28/2008 de 22 de fevereiro, a URAP presta serviços de consultoria e
assistenciais às unidades funcionais do ACES e organiza ligações funcionais aos serviços hospitalares.
A equipa da URAP é composta por médicos de várias especialidades, que não de medicina geral e familiar e de
saúde pública, bem como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de saúde oral e
outros profissionais não afetos totalmente a outras unidades funcionais.

No ACES VSS funcionam ainda:
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 O Centro Diagnóstico Pneumológico no Centro de Saúde de Penafiel que presta cuidados a todos os
utentes da área geográfica do ACES VSS no âmbito da Tuberculose. O RX adstrito ao CDP é também
utilizado para a realização dos exames de radiologia cuja referenciação é feita pelas USF União Penafidelis,
USF S. Martinho e USF 3 Rios.

 Gabinete de Saúde Oral de Penafiel que dá resposta aos utentes do concelho de Penafiel.
 Gabinete de Saúde Oral de Castelo de Paiva que dá resposta aos utentes do concelho de Castelo de Paiva.
 Juntas Médicas de Incapacidade
Nas instalações do Centro de Saúde de Castelo de Paiva, além da USF Paiva Douro, funcionam um pólo da
URAP onde são realizadas consultas de Psicologia, Terapia da Fala, Nutrição e serviço Social e o Serviço de
Atendimento Permanente aos fins-de-semana e feriados das 13 às 20 horas.

Nas instalações do Centro de Saúde de Paredes, além da USF Terras de Souza, USF Paredes e Unidade de
Saúde pública, funciona um pólo da URAP onde são realizadas consultas de Psicologia, Terapia da Fala,
Nutrição e serviço Social e o Serviço de Atendimento Permanente aos fins-de-semana e feriados das 9 às 20
horas.
Por necessidade de dar resposta à Pandemia Covid 19, foram criadas novas Unidades, com base em orientações,
procedimentos, normas e leis emanadas pelo Ministério da Saúde, Direção Geral da Saúde e Administração
Regional de Saúde do Norte, nomeadamente:


Área Dedicada aos Doentes Respiratórios (ADR-C) – Responsável - CCS



Centro de Vacinação Covid Paredes – Responsável - Maria José Reis



Centro de Vacinação Covid Penafiel – Responsável - Maria Emília Redondeiro



Centro de Vacinação Covid Castelo de Paiva – Responsável – Maria de Fátima Pinheiro

A responsável pela organização do Processo de Vacinação no ACES VSS – Iolanda Couto
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3.

METODOLOGIA

De acordo com o Guião publicado em setembro de 2009 pelo CPC as Partes II e III do PPRCIC, relativamente
aos ACES da ARSN,I.P., caraterizam-se nos seguintes termos:
Parte II

 Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas tendo em conta as funções da entidade.
Devem ser identificados e caracterizados por unidade orgânica os respetivos potenciais riscos de
corrupção e infrações conexas. Estes riscos devem ser classificados segundo uma escala de risco
elevado, risco moderado e risco fraco, em função do grau de probabilidade de ocorrência (elevado,
moderado ou fraco). Por sua vez, este grau de probabilidade deverá ser aferido a partir da própria
caracterização de cada uma das funções.
Grau de
Probabilidade
de Ocorrência

Fatores de
classificação

Baixa

Moderada

Elevada

Existe possibilidade de
ocorrer. Poderá ser
minimizado quando
aplicadas as medidas de
controlo disponíveis.

Existe possibilidade de
ocorrer. Poderá ser
minimizado quando
tomadas decisões e
desenvolvidas ações
adicionais.

Existe grande possibilidade
de ocorrer. Não existem
condições de o minimizar,
mesmo aplicando as medidas
de controlo e emitindo
decisões e desenvolvendo
ações adicionais.

Parte III

 Medidas preventivas dos riscos identificados. Devem ser indicadas as medidas que previnam a sua
ocorrência, tais como mecanismos de controlo interno, segregação de funções, declarações de
interesses, definição prévia de critérios gerais e abstratos de concessão de benefícios públicos,
criação de gabinetes de auditoria interna em especial nas entidades de maior dimensão, controlo
efetivo das situações de acumulações de funções públicas com atividades privadas e respetivos
conflitos de interesses. Esta é uma enumeração meramente exemplificativa.

De acordo com a informação n.º 186/2017 de 13/12 da UACI da ARSN, no relatório de execução devem constar
as medidas de prevenção apresentadas no PPRCIC do ano anterior, incluindo a fase em que se encontram a sua
implementação utilizando para tal a tabela que foi aqui utilizada com os graus de implementação, tendo-se
acrescentado a referencia à necessidade de atualização para o PPRIC do período seguinte.
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IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, MEDIDAS
PREVENTIVAS DOS RISCOS, GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO

ACES
VSS

Conselho
Executivo

Permeabilidade à
influência de
entidades
externas com
vantagens para
estas.
Existência de
conflitos de
interesses na
tomada de
decisão

Baixo

Moderado
Moderado
Baixo

Conflitos na
Gestão
Recursos
Humanos.

Moderado

Diretor
Executivo Existência de
conflitos de
interesses na
tomada de
decisão

Escala de
Risco

Moderado

ACES
VSS

Baixo

Permeabilidade à
influência de
entidades
externas

Grau
Probabili
dade de
Ocorrênci
a

Baixo

Risco

Baixo

Área/
Serviço

Baixo

Unidade
Funcion
al

Moderad o
Moderado

Existência de
conflitos de
interesses que
ponham em
causa a
transparência
dos
procedimentos
Permeabilidade á
influência de
entidades
externas com
prejuízo para o
interesse
pública

Moderado

Conselho
Clínico e
da Saúde

Baixo

ACE
S
VSS

Baixo

Baixo

Parcialidade na
tomada de
decisões

PARTE III
MEDIDAS
PREVENTIVAS
DOS RISCOS

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO

Decisão baseada nos
pareceres emitidos por
X
várias entidades com
responsabilidades.
Cumprimento de toda a legislação
X
em vigor.

Em
fase
de
Implementação
Parcialmente
Implementada
Não
Implementada
Impossível aferir
grau
de
Implementação

PARTE II
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E
INFRAÇÕES CONEXAS

Implementada

4.

Necessida
de de
Se Sim
atualizaçã quais?
o (S/N)

N

N

Procedimentos claros e
fundamentados que não
ponham em causa a
transparência dos mesmos.

X

N

Adoção e cumprimento de toda a
legislação em vigor.

X

N

X

N

X

N

Decisão baseada nos
pareceres emitidos por
várias entidades com
responsabilidades.

X

N

Decisão de acordo com as
orientações do CD da ARSN.

X

N

Pareceres fundamentados com
base no interesse publico.

X

N

Decisão de acordo com as
orientações do CD da ARSN.
Atividades baseadas após
autorização do DE e pareceres
das diversas unidades com
responsabilidade no assunto
(UAG/UF e ou documentos
técnicos e legislação
aplicável).

X

N

X

N

Decisão baseada nos
pareceres emitidos por
várias entidades com
responsabilidades.
Clarificação dos processos com
fundamentação adequada.

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados.
Procedimentos
implementados após
autorização do DE.

X

S

Validação dos pareceres pelo DE. X

N

Vinculação á Lei.

N

X

Atualizaç
ão de
procedim
entos
conforme
normas
em vigor
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N

X

N

X

N

X

S

X

N

X

N

Moderado

Moderado

X

Receber qualquer
mercadoria com
registo nos receção
dos autos de receção
remetidos pela UA da
ARSN,IP ou UAG.

X

N

Elevado

Moderado

N

Escolha efetuada com base
em mais do que um
orçamento.

X

N

Baixo

Moderado

Moderado

Moderado

Moderado Moderado

Moderado Moderado
Moderado
Moderado

Utilização global do
sistema de gestão
documental da UAG.
Partilha da informação
após autorização do DE.

Controlo
indevido da
assiduidade
devido a
atividades
externas

Validação do sistema
biométrico por superior
hierárquico.

Receção não
Instalações
controlada de
e
equipamentos.
Equipament
os
Favoritismo por
determinados
fornecedores.
Aprovision
amento
Gestão
ineficiente de
stocks.

Moderado

UAG

X

Pareceres devidamente
fundamentados com base
no interesse público e ou
legislação aplicável.

Emissão de pareceres por
mais de um técnico e
validação pelo DE.

Favoritismo a
clientes internos

Direção
de
Enferm
agem

N

Permeabilidade à
influência de
entidades externas
com vantagens
para estas.

Permeabilidade à
Secretariad
influência de
o Direção
entidades
externas/interna s
com
vantagens para
estas.
Favoritismo por
determinados
clientes
internos.

ACES
VSS

X

Moderado

ACES
VSS

Todos os pareceres no
âmbito de competência
são dirigidos ao DE do
ACES que o Conselho
integra.

Moderado

Riscos de falhas no
registo de
informação.

Baixo

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

Moderado Moderado

Conselh
o da
Comuni
dade

Baixo

ACES
VSS

Baixo

Parcialidade nos
pareceres emitidos
com influência de
entidades externas
ou com vantagens
para estas.

Procedimentos de registo de
informação com priorização
de acordo com a
importância e tempos de
resposta.
Partilha da Informação
recebida/remetida após
autorização do DE.
Partilha da Informação
recebida/remetida após
autorização do Presidente
Direção de Enfermagem.

Análise de stock através dos
X
registos e informação da
aplicação Ibéria.
Contagem periódica e física
dos materiais, aferindo de
validades e
quantidades adequadas
ao ponto de encomenda
atribuído por parte do
Responsável Logibéria
do ACES.

Alterar
para DE

N

X

S

Atualizar
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Baixo
Baixo

Baixo

Processamentos
indevidos de:

Baixo

Ineficiente gestão
da frota
automóvel

Baixo

Gestão de
Frota

Baixo

Inadequado
registo do
Inventário inventário e
gestão do
imobilizado.

- Trabalho
Suplementar.

Não submissão de
trabalhadores a
Junta Médica da
ADSE.

Elevado

Elevado

Baixo

Baixo

N

S

X

X

S

X

N

X

N

X

N

Regulamento geral de
assiduidade a emitir pela
ARSN.

X

N

Implementação de alertas de
controlo na aplicação RHV.

X

N

Verificação mensal do
registo de horas
extraordinárias.

Baixo

X
X
X

Baixo

X

Moderado

Atribuição de dias
de férias em
número superior
ao que o
trabalhador tem
direito aquando da
elaboração do
Mapa de Férias.

Baixo

- Licenças sem
Vencimento;
- Equiparação a
Bolseiro;
- Acumulação de
Funções;
- Abonos.

X

Desatuali
zado
Desatuali
zado

Verificação anual do
cumprimento dos
requerimentos.

Baixo

Recursos
Humanos

Considerar
indevidamente
que se encontram
cumpridos os
requisitos
aquando da
análise de
requerimentos
de:

Baixo

UAG

Atualização anual da
frota/rota a realizar pelas
unidades.
Reporte da necessidade de
aquisição de viaturas de
modo a assegurar
todos os transportes
necessários à atividade
realizada.

Autorização de pagamento
pelo DE.
Verificação mensal do
registo de assiduidade
através do controlo
biométrico em todas as
unidades.

Dificuldade no
registo e
controlo da
assiduidade.

Processamento
indevido de faltas
justificadas.

Atualização anual do
registo de inventário ou
sempre que seja adquirido
equipamento. Inventário
realizado de acordo com o
Estado de conservação dos
equipamentos.

Atualização permanente
de acordo com as
alterações ao mapa de
férias inicial.

N
N
N
N

X

N

Registo mensal na aplicação X
informática RHV e SAG.

N

Implementação de alerta de
controlo na aplicação RHV.

N

X
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Pagamento de
despesas não
autorizadas

Baixo
Moderado
Moderado

Baixo

Anulação indevida
de recibos de taxas

Baixo
Elevado

Transporte de
numerário de
taxas
moderadoras
arrecadadas entre
as Unidades
Funcionais e a
UAG ou
Instituição
Bancária.

Eleva
do

Baixo

Desvio de
numerário taxas
moderadoras

Elevado

Gestão
Financeira

Segregação de
funções;
implementação de
aplicação de registos
de documentação e
elaboração de
informação interna a
remeter a autorização
para superior
hierárquico para início
de processo de
aquisição.

X

N

Confirmação dos dados
do fornecedor através de
consulta no Portal da
Autoridade Tributária e
Aduaneira de informação
relativa ao sujeito passivo
(NIF).

X

N

X

N

X

N

X

N

Solicitar comprovativo
bancário e segregação de
funções (quem efetua
pagamento não insere
dados do fornecedor).
Segregação de funções
entre quem processa as
transferências bancárias,
quem as valida e quem
procede à reconciliação
bancária.
Segregação de funções.
Depósito diário das taxas
moderadoras ou remessa á
UAG no caso de inexistir
dependência bancária.

Moder
ado

UAG

Baixo

Possibilidade de
alteração do valor e
do NIB
Nas transferências
bancárias.

Baixo

Inserir/registar um
NIB diferente do
apresentado
pelo
fornecedor.

Modera
Moderado
do

Faturas
emitidas por
Entidades
fictícias.

Baixo

Gestão
Financeira

Baixo

Incumprimento
procedimentos
instituídos como o
Regulamento
Fundo Maneio;
incorreta
classificação
contabilística de
documentos.

X

S

X

N

X

N

X

N

X

N

Contratação de uma empresa X
de transporte de valores.

S

Envio do recibo anulado
(constante na aplicação X
SClinico ou conferindo pela

S

Conferência diária
das taxas
moderadoras
através dos outputs
da aplicação
SClínico pelos
Secretariados.
Conferencia das taxas
por 2 AT da GF e
respetivos talões de
depósito emitidos.
Reconciliação bancária das
contas da CGD e IGCP.
Conferencia semanal dos
registos e contagem física do
numerário.

Atualizar
para
sempre
que se
receba
taxas da
JMAI

Não
aplicável

Não
aplicáve
l
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moderadoras

sequencia numérica dos
recibos manuais emitidos)
com aposição de duas
assinaturas de profissionais
da UF e justificação da
anulação.

Manipulação de
dados dos
ficheiros.
Unidades
de
Cuidados
à
Comunid
ade

U
C
C

Prestação de
cuidados:
receção de
materiais

X

N

X

N

Cumprimento do
procedimento de gestão
reclamações.

X

N

Existência de diversos
intervenientes no Gabinete
do Cidadão

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

Baixo
Moderado

Moderado

para decisão/parecer
Supervisão e parecer

Moderado
Moderado

Baixo

Moderado
Baixo

Moderado
Moderado

Informação não
integrada –
Ferramentas
informáticas que
não comunicam
entre si (ex:
GestCare CCI,
SClínico).

Moderado

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

Moderado

Favoritismo por
determinados
clientes
internos/externos

Moderado

G
C

N

ARSN.

Moderado

Gabinete
do
Cidadão

X

Não
aplicável

do PCCS e ACPS da

Moderado

Não tratamento de
reclamações e sua
informação à ERS

S

recebida/remetida

Moderado

Incumprimento do
previsto na Portaria
nº 142- B/2012,
relativamente á
incapacidade do
utente p/ transporte
(médicos)

X

Síntese da informação

Moderado

SGTD

Existência de
conflitos de
interesses que
ponham em
causa a
transparência
dos
procedimentos.
Favoritismo por
determinadas
instituições quanto
a transportes
(Hemodiálise)

Baixo

Validação pela R. UAG.

Síntese da informação
recebida/remetida para
decisão/parecer e partilha
da Informação
Procedimentos
instituídos, claros e
fundamentados que
garantam a legislação
e garanta os direitos e
deveres dos utentes.

Ferramentas
informáticas que
comuniquem entre si e
que permitam
relatórios
Procedimentos
instituídos, claros e
fundamentados.
Implentar Noc e
Auditorias.
Controlo mensal dos
materiais requisitados e
em stock. Controlo pelo
responsável logibéria e
coordenador.
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Elevado
Moderado

Dificuldade na
monitorização dos
indicadores
relativos à
contratualização
interna.

X

N

Moderado

Moderado
Moderado
Moderado

Acompanhamento da ECL.
Supervisão da ECR.

X

N

Avaliação trimestral do
cumprimento dos prazos
estabelecidos RNCCI.

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

Revisão de cada parecer, pelo X
menos por mais um técnico.

N

X

N

Cumprimento dos

Elevado

Comprometiment o
do direito de acesso
a cuidados
continuados por
deficiente
interpretação dos
critérios de
admissão

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados e
validação em todos os atos
praticados.

procedimentos instituídos
no processo de admissão.
Auditorias da ERC.

Elevado

E
C
L

Moderado

Equipa
Coorden
adora
Local

Incumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela RNCCI.

Moderado

ECCI

Cumprimento do
direito de acesso a
cuidados
continuados por
deficiente
interpretação dos
critérios de
admissão.
Incumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela RNCCI.

Procedimentos instituídos,
transversais e
fundamentados quer de
registo, monitorização e
avaliação.

Moderado

Elevado
Moderado
Moderado

Ferramentas
informáticas que
comuniquem entre si e
que permitam
relatórios

Participação paritária na
decisão e sua comunicação.

Baixo

Permeabilidade à
influência de
entidades externas
na emissão de
pareceres técnicos
envolvendo as
mesmas.

Validação do sistema
biométrico por superior
hierárquico

Elevado

USP

Baixo

Unidade
de Saúde
Pública

éticos e
deontológicos:
parcialidade, falta
de isenção,
tratamento e
diferenciação de
utentes ou
unidades/instituiç
ões.
Controlo
indevido da
assiduidade
devido a
atividades
externas
Monitorização e
validação de
resultados nas
diferentes
aplicações ou
registo manual
não efetivo (SISO,
PASSE, PRESSE
e outros).

Moderado

Violação dos
princípios gerais,

Validação por superior
hierárquico.
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Moderado
Elevado
Baixo
Moderado
Baixo
Baixo
Baixo
Moderado

Baixo

Elevado

Moderado
Moderado
Baixo
Moderado
Baixo
Moderado

X

N

Existência de critérios de
referenciação claros.

X

N

Contratualização de
indicadores de acesso.
Ferramentas
informáticas que
comuniquem entre si e
que permitam
relatórios e controlo de
recibos.

X

N

X

S

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados e
validação em todos os atos
praticados.

X

N

Formação contínua e
responsabilização dos
profissionais pela violação
dos deveres ético e
deontológicos.

X

N

Implementação do sistema
referenciação SClinico

X

N

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados e
registo sistemático

X

N

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados

X

N

Ferramentas
informáticas que
comuniquem entre si e
que permitam
relatórios e controlo de
recibos.

X

S

X

N

X

N

X

N

X

N

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados e
validação em todos os atos
praticados.

Elevado

Centro de
Diagnóstico
CDP
Pneumológico

Falha na inserção
de dados
informáticos dos
utentes no
Secretariado
Clínico.
Encaminhamento de
doentes para
determinadas
instituições
convencionadas,
sem respeito pela
opção do utente.

Adequação dos sistemas de
informação (SCLINICO) a
todas as áreas.

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados e
validação em todos os atos
praticados.

Moderado

Desvio de
numerário –
Taxas
moderadoras.

Moderado

Manipulação de
dados dos
ficheiros (do
SAM, SAPE e
outros).

Baixo

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

Baixo

Não tratamento
situações
referenciadas

Moderado

Falha na inserção
de dados
informáticos dos
utentes no
Secretariado
Clínico
Informação
inadequada aos
utentes; quebra de
sigilo; tráfico
de influências

Baixo

Desvio de
numerário –
Taxas
moderadoras

Auditorias aos
Stock com
avaliação dos
prazos de validade
dos produtos.
Atribuição de
responsabilidade no sistema
implementado Ibéria.

Gestão Indevida
Stocks.

Moderado

Unidade de
Recursos
URAP
Assistenciais
Partilhados

Informação não
integrada Ferramentas
informáticas que
não comunicam
entre si.
Iniquidade no
acesso aos
cuidados de
saúde

Não
Aplicável

Não
aplicável
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X

N

Auditorias regulares das
precauções básicas de
controlo de infecção

X

N

Ferramentas informáticas
que comuniquem entre si
e que permitam relatórios

X

N

Verificação mensal
do registo
biométrico e e
cumprimento dos
pressupostos legais

X

N

X

N

X

N

Elevado

Procedimentos
instituídos, claros e
fundamentados e
validação em todos os
atos praticados.

X

N

Procedimentos
instituídos, claros
e fundamentados
e registo
sistemático.

X

N

X

N

X

N

Baixo

Baixo
Baixo
Elevado

Elevado

Moderado Moderado Baixo

Baixo

Organização dos carros de
emergência

Baixo

Moderado
Moderado Baixo
Baixo

N

Baixo

Elevado

X

Baixo
Moderado

Encaminhamento
de doentes para
determinadas
instituições
convencionadas,
sem respeito pela
opção do utente.
Existência de
conflitos de
interesses que
ponham em causa a
transparência dos
procedimentos.
Erro na
identificação do
utente
Erro na
identificação do
fármaco a
administrar ao
utente

Identificação inequívoca do
utente.

Implementação de NOCs
e divulgação de
fluxogramas das mesmas.
Auditoria pelo CCS.

Moderado

Prescrição
inadequada de
antibióticos

N

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados

Baixo

Unidade
de Saúde
Familiar
(Mod. A e
B)

Monitorização e
validação de
resultados nas
diferentes
aplicações ou
registo manual não
efetivo (prescrição;
CTH –
referenciação e
tempo de resposta
da consulta
hospitalar).
Controlo indevido
Atendimen da assiduidade processamento de
to Médico
faltas como
justificadas-código
de faltas não
apropriado.
Manipulação de
dados dos ficheiros
(do SAM, SAPE e
outros).

Moderado

Infeções associadas
aos cuidados de
saúde

X

Baixo

Erro na
identificação do
utente
Falta de
equipamento para a
prestação de
cuidados

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados e
registo sistemático

Baixo

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

Identificação inequívoca do
utente.
Cumprimento dos
procedimentos de
arrumação e
etiquetagem de
vacinas e
medicamentos
LASA.
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Moderado

Baixo

Infeções associadas
aos cuidados de
saúde

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

Moderado
Moderado
Elevado

Moderado

N

Ferramentas
informáticas que
comuniquem entre si e
que permitam
relatórios.

X

N

X

N

X

N

Envio do recibo anulado
(constante na aplicação
SClinico ou conferindo pela
sequencia numérica dos
recibos manuais emitidos)
com aposição de duas
assinaturas de profissionais
da UF e justificação da
anulação.

X

S

Auditorias aos Stock
com avaliação dos
prazos de validade
dos produtos.

X

N

Atribuição de
responsabilidade no sistema
implementado Ibéria.

X

N

X

S

X

N

N

N

Baixo
Baixo

Identificação inequívoca do
utente.

Baixo

Atualizar e consultar o RNU. X
Informar o utente.

Moderado

Moderado

Baixo

Moderado

X

Baixo

Erro na atribuição
de isenção de taxa
moderadora ao
utente
Falta de
informação acerca
das entidades
convencionadas

Atribuição de
responsabilidade no sistema
implementado Ibéria.

Baixo

Erro na
identificação do
utente

N

Ferramentas informáticas
que comuniquem entre si
e que permitam relatórios
e controlo de recibos.

Afixação das listagens das
entidades convencionadas
remetidas pela DE/
UAG/ARSN.

Moderado

Desvio de
numerário – Taxas
moderadoras.

X

Procedimentos instituídos,
claros e fundamentados e
registo sistemático.

Gestão Indevida
Stocks.
Atendim
ento
Secretari
ado
Clinico

Auditorias aos
Stock com
avaliação dos
prazos de validade
dos produtos.

Implementação registo
biométrico e verificação
do cumprimento dos
pressupostos legais.

Anulação indevida
de recibos de taxas
moderadoras

Unidade
de Saúde
Familiar
(Mod. A e
B)

N

Baixo

Controlo indevido
da assiduidade processamento de
faltas como
justificadas-código
de faltas não
apropriado.

X

Baixo

Elevado

Informação não
integrada Ferramentas
informáticas que
não comunicam
entre si (ex:
programas de
rastreio Siima).

Moderado

Atendim
ento
Enferma
gem

Moderado

Unidade
de Saúde
Familiar
(Mod. A e
B)

Moderado

Gestão Indevida
Stocks.

Implementação das
precauções básicas de
controlo de infeção

X

Não
aplicável

Não
aplicável
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Seleção adversa de
utentes

Baixo

Moderado

Moderado Moderado

Elevado

Moderado

Baixo
Moderado Baixo

Falta de
informação acerca
das entidades
convencionadas

Elevado

Inadequação da
atividade
contratualizada em
detrimento do
direito dos utentes
Controlo indevido
da assiduidade processamento de
faltas como
justificadas-código
de faltas não
apropriado.
Desvio de
numerário – Taxas
moderadoras.

Moderado Moderado

Gestão Indevida
Stocks.

Moderado

Unidade
de
Cuidados
--de Saúde
Personaliz
a dos
(UCSP)

Moderado Baixo

Anulação indevida
de recibos de taxas
moderadoras

Elevado

Controlo indevido
da assiduidade processamento de
faltas como
justificadas-código
de faltas não
apropriado.

Implementação registo
biométrico e verificação
do cumprimento dos
pressupostos legais.

Envio do recibo anulado
(constante na aplicação
SClinico ou conferindo pela
sequencia numérica dos
recibos manuais emitidos)
com aposição de duas
assinaturas de profissionais
da UF e justificação da
anulação.
Auditorias aos Stock
com avaliação do s
prazos de validade
dos produtos.
Atribuição de
responsabilidade no sistema
implementado Ibéria.
Monitorização da atividade
com base num plano
adequado e ajustado as
características de cada
UCSP
Implementação registo
biométrico e verificação
do cumprimento dos
pressupostos legais.

Ferramentas informáticas
que comuniquem entre si
e que permitam relatórios
e controlo de recibos.
Afixação das listagens das
entidades convencionadas
remetidas pela DE/
UAG/ARSN.
Definição e regras de
prioridade de inscrição de
utentes

X

N

Não
aplicável

X

S

X

N

X

N

X

N

X

N

X

S

X

N

X

N

Não
aplicável
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5.

CONCLUSÃO

Com a realização do presente relatório houve a necessidade de se fazer uma reflexão sobre as medidas de
prevenção definidas no PPRCIC do ACES VSS pensadas num contexto de laboração normal pré-pandemia e as
circunstancias vivido nos últimos dois anos derivados da pandemia, do processo de vacinação e do novo
paradigma de prestação do Cuidados de Saúde Primários. Aliado a esta conjuntura, há um conjunto de normas,
leis e procedimentos que nos remete para a necessidade de uma atualização do PPRIC bem como a de revisões
periódicas dos riscos e das medidas de prevenção, tendo o ACES VSS assumido o PPRCIC como um
instrumento de gestão dinâmico, conferindo na cultura organizacional e nos processos de gestão, uma atitude
assertiva e transparente quanto à prevenção da ocorrência de corrupção e de infrações conexas.

Sobre as medidas de prevenção dos riscos identificados foram em 2021 efetuadas verificações/auditorias intra e
inter equipas, órgãos de gestão e unidades de apoio. Foram identificados 100 possíveis riscos e estruturadas 123
medidas preventivas. Em fase de implementação existem 2 medidas preventivas e 4 parcialmente
implementadas. O grau de implementação das ações definidas para todas as áreas é elevado, mostrando que os
seus responsáveis envolvem as equipas incutindo-lhes a necessidade de obedecerem ao determinado no plano de
gestão de riscos de corrupção e infrações conexas concluindo-se assim que as medidas de controlo interno são
satisfatórias apesar das necessárias atualizações conforme já referido.

Para a atualização do PPRCIC no que toca à definição dos riscos e das medidas preventivas, propõe-se um
maior envolvimento dos novos responsáveis e de unidades funcionais que ainda não se encontram aqui
espelhadas como por exemplo as UCC’s. Assim que o esteja aprovado deve ser amplamente divulgado e
discutido nas equipas por forma a manter desempenho atual.

O relatório de execução elaborado será remetido pelo Diretor Executivo para aprovação pelo CD da ARS Norte
e com o conhecimento da Unidade de Auditoria e Controlo Interno (UACI) da ARSN, I.P. Este poderá
posteriormente ser publicitado no Portal da ARSN,I.P.
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