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I.  Estrutura Orgânica  

A Adminsitração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS) é, nos termos da lei, um Instituto Público de regime especial, 

de administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. 

A ACSS prossegue as atribuições do Ministério da Saúde, sob superintendência e tutela do respetivo Ministro, tem 

jurisdição sobre todo o território, sem prejuízo das atribuições de âmbito nacional que lhe sejam conferidas por diplomas 

próprios. 

A ACSS tem por missão, assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde (MS) e do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) bem como, das instalações e equipamentos do SNS, proceder à definição e 

implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas da sua intervenção, 

em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, I. P., no domínio da contratação da prestação de cuidados. 

A organização interna da ACSS a 31/12/2016, representa-se pelo seguinte organograma: 
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A estrutura orgânica existente assenta nas disposições constantes do Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de fevereiro, na 

sua atual redação, no quadro determinado pelas linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da Administração 

Central (PREMAC), consagrado no Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, na autal redação, que aprovou a Lei 

Orgânica do Ministério da Saúde e na Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, que aprovou os Estatutos da ACSS e nas 

Deliberações do CD que procederam à criação e / ou extinção de unidades flexíveis. 

Os responsáveis pela Direção e os Dirigentes intermédios da ACSS responsáveis por cada uma das unidades 

Orgânicas, em 31/12/2016, os que abaixo se apresentam: 

 

Orgão / 

Unidade
Cargo Período Titular

01/01/2016 a 13/01/2016 Dr.  Rui dos Santos Ivo

14/01/2016 a 31/12/2016 Drª. Marta Temido 

Vice-Presidente 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Carla Gonçalo

Vogal 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr. Pedro Alexandre

01/01/2016 a 16/03/2016 Eng.º Luís Nunes 

17/03/2016 a 31/12/2016 Dr. Ricardo Mestre 

GJU Coordenador 01/01/2011 a 31/12/2016 Dr. Aquilino Paulo Antunes

GAI Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr. Vitor Alexandre

DFI Diretor 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Armanda Moura

UCT Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr. José Guerreiro

01/01/2016 a 24/03/2016 Dr. Miguel Rodrigues

01/05/2016 a 31/12/2015 Drª. Anabela Mendonça 

UGR Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Carla Oliveira

Diretor 01/01/2016 a 16/03/2016 Dr. Ricardo Mestre

Responsável a) 23/11/2016 a 31/12/2016 Dra. Sofia Mariz

DRS Diretor 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Gabriela Maia

UIE Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Arqt.ª Sofia Coutinho

01/01/2016 a 31/07/2016 Dr.ª Filomena Parra

19/09/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Idília Durão

DAG Diretor 01/01/2065 a 31/12/2016 Dr.ª Manuela Carvalho

UAG Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Celeste Silva

URJ Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Sandra Parreira

UGF Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Dr.ª Isaura Vieira

UGI Coordenador b) 01/01/2016 a 26/04/2016 Eng. António Alves 

UAH Coordenador 01/01/2016 a 31/12/2016 Eng. Gustavo Ferreira 

UGCM Coordenador 01/05/2016 a 31/12/2016 Dr. João Paulo Cruz 

a) Nomeada Responsável pelo DPS por Deliberação do CD de 23/11/2016

b) Unidade extinta por Deliberação n.º 4/CD/2016  de 14/04/2016

Presidente

DPS

DRH Diretor

CD

Vogal

UOC Coordenador
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II. Avaliação do Sistema de Controlo Interno (SCI) 

A responsabilidade na execução do Plano reparte-se do seguinte modo: 

i. Compete ao Conselho Diretivo, criar e manter um sistema de controlo interno adequado, abrangendo todos os 

riscos relevantes da ACSS; 

ii. Compete aos Diretores de Departamento e Coordenadores das Unidades Orgânicas, a responsabilidade pela 

implementação das medidas preventivas e de controlo e o controlo dos riscos identificados nas suas áreas; 

iii. Compete ao GAI – Gabinete de Auditoria Interna, a elaboração do relatório anual de execução do Plano e a 

avaliação do seu grau de cumprimento através de auditorias aos processos neles mencionados. 

De seguida apresenta-se a avaliação do sistema de controlo interno e que sumariamente apresenta um 

conjunto de medidas tomadas no sentido de mitigar alguns dos riscos identificados, relacionados com gestão 

da própria ACSS. 

 

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente e Controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações 
técnicas do sistema de controlo interno? 

X   
Durante o ano de 2016: 
 Ocorreu a aprovação do Plano Estratégico da ACSS 

(2015-2017) 
 Foi aprovado e implementado um novo Plano de 

Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
corrupção e infrações conexas; 

 Foi aprovado o plano anual de formação de acordo 
com as necessidades reportadas; 

 Foram realizadas reuniões regulares com o CD e os 
dirigentes da ACSS; 

 Foram aprovados novos Manual de Procedimentos 
para a Gestão de Recursos Financeiros e para a 
Gestão de Aquisições; 

 Foi aprovado o Regulamento Interno do 
Funcionamento, Atendimento e Horário de Trabalho; 

 Para além das auditorias internas desenvolvidas pelo 
GAI, a ACSS foi objeto de auditorias externas, de 
diversas entidades, nomeadamente, do Fiscal Único e 
da PwC; 

 Foram desenvolvidos os procedimentos para a 
realização de formação subordinada ao tema da Ética 
na Administração Pública, em articulação com o CPC. 

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva 
sobre a legalidade, regularidade e boa gestão? 

X   

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria 
possuem a habilitação necessária para o exercício 
da função? 

X   

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de 
integridade que regem o serviço (ex. códigos de 
ética e de conduta, carta do utente, princípios de 
bom governo)? 

X   

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que 
garanta a adequação do mesmo às funções e 
complexidade das tarefas? 

X   

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos 
contactos regulares entre a direção e os dirigentes 
das unidades orgânicas? 

X   

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e 
controlo externo? 

X   

2 – Estrutura Organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece 
às regras definidas legalmente? 

X   
 A estrutura organizacional da ACSS encontra-se 

estabelecida na Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, 
existindo um conjunto de unidades flexíveis criadas 
por Deliberação do CD da ACSS. 

 A avaliação de desempenho, no âmbito do SIADAP foi 
efetuada com recurso à plataforma do GeADAP, 
disponível em www.siadap.gov.pt.  

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço 
avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3? 

SIADAP 2: 
100% 

SIADAP 3: 
100% 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço 
que frequentaram pelo menos uma ação de 
formação? 

49% 

http://www.siadap.gov.pt/
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

3 – Atividade e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X    Despacho do Sr. SES n.º 3427/2016, publicado na 2.ª 
Série do DR, de 7 de março, no qual foram delegadas 
um conjunto de competências no CD da ACSS. 

 Deliberação n.º 1151/2016, publicada na 2.ª Serie do 
DR, de 20 de julho, que delega competências nos 
membros do CD, retificando todos os atos com efeitos 
a 29 de março de 2016, bem como, competências 
para autorização de Despesas. 

 Deliberação n.º 1502/2016, publicada na 2.ª série do 
DR de 30 de setembro que ratifica os atos da Vice-
Presidente do CD da ACSS, durante o período em 
que, por motivo de gozo de férias, inexistiu quórum do 
CD.  

 É promovida a tomada de decisões colegiais (reunião 
de CD) 

 Foi elaborado o Orç. De Compras para 2016. 
 Sempre que possível existe rotação de funções entre 

trabalhadores da ACSS. 
 Existem Manuais de Procedimentos para diversas 

áreas e processos onde se encontram definidos as 
etapas, os controlos e os outputs esperados. 

 O Sistema de Gestão Documental – Smartdoc`s 
encontra-se implementado em todas as áreas da 
ACSS. 

 Existe um Plano de Gestão de Riscos de Gestão 
monitorizado ao longo de 2016. 

3.2 A competência para autorização da despesa está 
claramente definida e formalizada? 

X   

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X   

3.4 Está implementado um sistema de rotação de 
funções entre trabalhadores? 

X   

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes 
tarefas, conferências e controlos estão claramente 
definidas e formalizadas? 

X   

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros 
de responsabilidade por cada etapa e dos padrões 
de qualidade mínimos? 

X   

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente 
definidos de forma a evitar redundâncias? 

X   

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas? 

X   

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas é executado e monitorizado? 

X   

4 - Fiabilidade dos Sistemas de Informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao 
processamento de dados, nomeadamente, nas 
áreas de contabilidade, gestão documental e 
tesouraria? 

X   

 A ACSS utiliza as aplicações informáticas 
disponibilizadas pela SPMS – Serviços Partilhados do 
Ministério da Saúde para diferentes áreas 
operacionais. 

 A Gestão Documental é assegurada pelo Smartdoc`s 
que se encontra implementado em todas as áreas da 
ACSS; 

 O acesso à informação constante das bases de dados 
informáticas dependente de um processo de 
autenticação; 

 A segurança da informação e a existência de Backups 
está salvaguardada nos servidores da SPMS; 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas 
permitindo o cruzamento de informação? 

X   

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que 
garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos 
outputs dos sistemas? 

X   

4.4 A informação extraída dos sistemas de 
informação é utilizada nos processos de decisão? 

X   

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o 
acesso de terceiros a informação ou ativos do 
serviço? 

X   

4.6 A informação dos computadores de rede está 
devidamente salvaguardada (existência de 
backups)?  

X   

4.7 A segurança na troca de informações e software 
está garantida?  

X   

5 – Outros 

A ACSS dispõe de um Código de Conduta Ética devidamente aprovado e divulgado pelos seus colaboradores, e, divulga 
internamente da sua Intranet, http://pulsar.min-saude.pt/  informação relativa às politicas e procedimentos de Controlo Interno e 
externamente  através no seu site institucional, em http://www.acss.min-saude.pt/ , os seus Instrumentos de Planeamento e Gestão 
(IPG). 
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No âmbito da avaliação do Sistema de Controlo Interno,  o Gabinete de Auditoria Interna, desenvolveu as seguintes 

ações: 

 

Designação da ação 

Auditoria ao Processo de tratamento das reclamações, denúncias e sugestões  

Objetivos: 

 Contribuir para melhoria dos procedimentos internos de controlo, registo e resposta instituidos, relativos às 

reclamações apresentadas na e da ACSS. 

Entidades/ 
Serviço 

Auditado 

Período de 
incidência da 

análise 
Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

DAG, GAP, 
AEC 

2015 a março 2016 
Não é possível 

quantificar 
Plano  Concluída 13 

Principais conclusões: 

 

Verificou-se que as reclamações registadas no Livro de Reclamações da ACSS, não tiveram o tratamento e a resposta 

de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na atual redação, nomeadamente, no que diz 

respeito à resposta ao reclamante, ao envio à AMA ou à ERS (de acordo com o conteúdo de cada uma) e à Tutela, 

dentro dos prazos previstos. 

Apurou-se que existem um conjunto de reclamações / questões registadas no Smartdoc (SI de Gestão Documental) 

em aberto, há mais de 30 dias, concluindo-se que, nem toda a correspondência registada na ACSS relacionada com 

esta temática, tem o tratamento e a resposta devida, nos prazos previstos na Lei. 

A ACSS recebeu um elevado número de reclamações / denúncias / críticas diretamente e / ou com conhecimento de 

diversas entidades do MS, por exemplo: Entidade, ARS respetiva, IGAS e outras, relativas à prestação de serviços de 

saúde, sem que a ACSS tivesse dado o encaminhamento devido ou remetido as mesmas à ERS para conhecimento. 

No relatório de atividades da ACSS não foram apresentados indicadores que quantifiquem as solicitações entradas e 

as respetivas respostas, a que se refere o n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º135/99, de 22 de abril, nomeadamente, 

no que diz respeito às sugestões, criticas e pedidos de informação. 

O Gabinete de Atendimento ao Público, cuja criação já havia sido sugerida em reclamação apresentada no Livro de 

Reclamações” em 2014, revelou alguns constrangimentos, nomeadamente, pela escassez de RH, a não afixação do 

organograma da ACSS e outra informação relevante. 
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Designação da ação 

Follow-up das Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria às Receitas Próprias da ACSS, IP. 

Objetivos: 

 Avaliar o grau de cumprimento das recomendações anteriormente formuladas. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

 UCT, SPMS 2015 
 Não é possível 

quantificar 
Extraplano concluída 0 

Principais Conclusões: 

Cerca de 70% das recomendações foram implementadas e/ou encontra-se em implementação 

Depende dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS) um grande número de recomendações que se 

encontram por implementar. 

 

Designação da ação 

Acompanhamento do processo de contagens anuais de existências finais da ACSS, IP - exercício de 2015 

Objetivos: 

 Validação das contagens do material existente no armazém geral e avançado com vista ao encerramento de contas 

do exercício económico de 2015. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

DAG/NAM 2015 64.329,79€ Extraplano Concluída 8 

Principais Conclusões: 

O valor das existências em armazém da ACSS, IP representou um valor muito reduzido no seu Balanço. 

Existência de itens cuja rotação foi muito baixa ou nula e cujo o prazo de validade se encontra expirado ou a expirar, 

tendo sido recomendada a análise da situação  e abate se necessário e/ou o reconhecimento de imparidades / provisão 

para depreciação de existências em articulação com a UCT. 

Pelo facto da UCT apenas registar os consumos uma vez por ano, foi recomendado a aumento da periodicidade 

(preferencialmente mensalmente) de imputação do consumos à contabilidade da ACSS, IP. 
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Designação da ação 

Follow-up das Recomendações formuladas no âmbito da Auditoria ao processo de tratamento de reclamações, 

denúncias e sugestões 

Objetivos: 

 Avaliação do cumprimento das recomendações formuladas pelo Gabinete de Auditoria Interna, no Relatório de 

Auditoria ao processo de tratamento de reclamações, denúncias e sugestões. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

 DAG, GAP, AEC 
Julho a setembro 

2016 
Não é possível 

quantificar  
 Plano  Concluído 2 

Principais Conclusões: 

Verificou-se a diminuição do tempo médio de resposta, em 41 dias e um menor número de unidades envolvidas, o que 

demonstrou enfoque na receção e reencaminhamento das reclamações, denúncias e sugestões. 

O Follow-up realizado permitiu avaliar que 67 % das recomendações se puderam considerar implementas e / ou em 

implementação. 

 

Apesar de algumas melhorias verificadas no encaminhamento, tratamento e análise dos registos de entradas sob o 

tema de “reclamação”, “denuncia” e / ou “sugestão”, verificou-se a existência de um elevado número de questões em 

aberto da amostra inicial e da amostra agora analisada (julho a setembro de 2016), requerendo um maior envolvimento 

por parte dos Dirigentes Intermédios na monitorização dos assuntos “pendentes”. 
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Designação da ação 

Processo de Avaliação de Desempenho 

Objetivos: 

 Análise dos procedimentos instituídos internamente no âmbito do SIADAP 1, 2 e 3, com vista a melhorar os 

procedimentos instituídos e garantir o cumprimento das disposições legais aplicáveis à ACSS. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

UAG/DAG 
Biénio 2013-2014 e 

2015-2016 
Não é possível 

quantificar  
Plano Concluído 11 

Principais Conclusões: 

Verificou-se incumprimento dos prazos e inexistência de mecanismos de controlo e monitorização instituídos, de forma 

ao cumprimento da legislação aplicável à ACSS, no âmbito do SIADAP 1, 2 e 3. 

Verificou-se que não foram desenvolvidos os procedimentos relativos ao SIADAP 2 e 3, na ACSS, no biénio 2013-2014. 

Verificou-se que até à data, não tinham sido contratualizados objetivos com todos os Dirigentes Intermédios e 

trabalhadores da ACSS, para o biénio 2015-2016, no portal do GEADAP. 
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Designação da ação 

Relatório de Execução Financeira - 2.º Trim. 2016 

Objetivos: 

 Verificar os valores declarados pela ACSS, junto da DGO e do SIGEF; - Validar se os documentos de reporte 

periódico traduzem de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes a sua execução 

orçamental;  

 Analisar eventuais desvios e / ou variações, identificando eventuais pontos positivos e / ou negativos da execução 

financeira até à data, bem como, eventuais riscos e ameaças à boa execução prevista para o final do período. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

UCT Julho 2016 
Não é possível 

quantificar  
Extraplano  Concluída 5 

Principais Conclusões: 

 

Constatou-se pela necessidade de reforço da Rúbrica 04.03.05 - Transferências Correntes, com verbas suficientes para 

fazer face aos encargos previsíveis até ao final do ano de 2016, com o Programa de centralização de pagamento a 

Farmácias e SIGIC. 

 

Face à execução orçamental previsível para o final do ano de 2016 da ACSS, verificou-se ser necessário solicitar 

autorização do Ministério das Finanças para a dispensa do cumprimento da regra do equilíbrio orçamental. 

Verificou-se que nem todas as entidades do Ministério da Saúde procederam à Transferência dos Saldos de Gerência 

de 2015, em cumprimento do exposto na LOE 2016. 

Constatou-se pela necessidade de melhoria de integração de informação de outros suportes aplicacionais, com impacto 

financeiro, nomeadamente ao nível dos consumos e amortizações da ACSS 

Verificou-se que a aplicação de contabilidade SIDC / SICC, não “trancada”, os Balancetes de Controlo Orçamental – 

Despesa (7.1) e Receita (7.2), tendo em consideração, a data do mapa e as alterações orçamentais efetuadas 

posteriormente. 
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Designação da ação 

Relatório de Execução Financeira - 3.º Trim. 2016 

Objetivos: 

 Verificar os valores declarados pela ACSS, junto da DGO e do SIGEF; 

 Validar se os documentos de reporte periódico traduzem de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 

materialmente relevantes a sua execução orçamental; 

 Analisar eventuais desvios e/ou variações, identificando eventuais pontos positivos e/ou negativos da execução 

financeira até à data, bem como, eventuais riscos e ameaças à boa execução prevista para o final do período. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

UCT Novembro 2016 
Não é possível 

quantificar 
Extraplano Concluída 5 

Principais Conclusões: 

Necessidade de efetuar a atualização do Imobilizado, procedendo as convenientes regularizações. 

Necessidade de efetuar uma circularização intercalar de saldos com entidades terceiras, para além da habitualmente 

realizada aquando do encerramento de contas. 

Necessidade de conclusão do processo de encerramento de Contratos Programa das entidades EPE, de forma a 

regularizar os montantes registados no Balanço, no Ativo em adiantamentos e no Passivo em Fornecedores e outros 

Credores, muitos deles por regularizar desde 2012. 

Ao nível das responsabilidades com Convenções Internacionais, de forma a minimizar o impacto na Certificação Legal 

de Contas da ACSS no exercício de 2016 e em futuros, importa reforçar e melhorar os procedimentos instituídos na 

ACSS. 

Não obstante a ACSS, no passado já ter tentado junto das entidades competentes, a instalação de contadores próprios 

de Água e Luz nos edifícios ocupados no Parque da Saúde de Lisboa (PSL), torna-se necessário desenvolver novas 

diligências no sentido de conseguir este propósito, envolvendo e articulando-se sempre que necessário outras 

entidades do Ministério da Saúde que ocupam o PSL e dando nota desta questão à SGMS. 
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Designação da ação 

Análise dos Relatórios de Execução Financeira das entidades do MS - 2.º Trim. 2016 (56 Entidades) 

Objetivos: 

 Efetuar um ponto da situação do envio e produção dos relatórios, dentro dos prazos definidos;  

 Verificar se os valores apresentados são coincidentes com os reportados junto da ACSS, IP e DGO; 

 Verificar se os Relatórios remetidos à ACSS, IP, respeitam a estrutura base definida;  

 Aferir a articulação com os Fiscais Únicos, sempre que aplicável e se os Relatórios produzidos foram aprovados 

pelos órgãos de gestão, vinculando assim estes, às conclusões e recomendações formuladas; 

 Analisar eventuais desvios e/ou variações, identificando eventuais pontos positivos e / ou negativos da execução 

financeira até à data, bem como, eventuais riscos e ameaças à boa execução prevista para o final do período; 

 Formular recomendações, sempre que se mostre adequado, transversais ou dirigidas, às entidades tuteladas pelo 

MS. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

Não exequível 
Agosto a setembro 

2016 
Não é possível 

quantificar 
Extraplano Concluída 4 

Principais Conclusões: 

Detetou-se pela necessidade de alteração da Circular Normativa da ACSS n.º 14/2016, no sentido de alargamento dos 

prazos de envio dos relatórios e clarificação de alguns dos pontos que suscitaram diferentes interpretações. 

Foi necessário oficializar os SPMS, no sentido da resolução das incongruências reportadas pelas Entidades a nível dos 

Sistemas de Informação em causa (SIDC e SICC), bem como providenciar a criação de perfis de consulta nas 

aplicações informáticas em causa, para elementos do Serviço de Auditoria Interna/Controlo Interno das Entidades 

atendendo ao cariz inerente de independência preconizado, e devem ainda ser programadas ações de formação 

específicas neste âmbito. 

Necessidade de solicitar à Tutela, que providencie junto do Ministério das Finanças a recondução e/ou nomeação de 

Fiscal Único, para as Entidades com esta situação pendente. 

Necessidade de partilhar a informação remetida com os diferentes Departamentos/Unidades da ACSS com intervenção 

nos diferentes processos referidos pelas Entidades, para a prossecução das diligências necessárias à resolução / 

minimização das questões referidas, no âmbito da ACSS. 
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Designação da ação 

Análise dos Relatórios de Execução Financeira das entidades do MS - 3.º Trim. 2016 (58 Entidades) 

Objetivos: 

 Efetuar um ponto da situação do envio e produção dos relatórios, dentro dos prazos definidos;  

 Verificar se os valores apresentados são coincidentes com os reportados junto da ACSS, IP e DGO; 

 Verificar se os Relatórios remetidos à ACSS, IP, respeitam a estrutura base definida;  

 Aferir a articulação com os Fiscais Únicos, sempre que aplicável e se os Relatórios produzidos foram aprovados 

pelos órgãos de gestão, vinculando assim estes, às conclusões e recomendações formuladas; 

 Analisar eventuais desvios e/ou variações, identificando eventuais pontos positivos e / ou negativos da execução 

financeira até à data, bem como, eventuais riscos e ameaças à boa execução prevista para o final do período; 

 Formular recomendações, sempre que se mostre adequado, transversais ou dirigidas, às entidades tuteladas pelo 

MS. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

Não exequível 
Novembro a 

Detembro 2016 
Não é possível 

quantificar 
Extraplano Concluída 4 

Principais Conclusões: 

Verificou-se pela necessidade de oficializar os SPMS, EPE, uma vez que continuaram a existir diversas incongruências 

/ divergências reportadas pelas Entidades relativamente à aplicação de contabilidade - SICC. 

Foi necessário partilhar a informação remetida com os diferentes Departamentos/Unidades da ACSS com intervenção 

nos diferentes processos referidos pelas Entidades, para a prossecução das diligências necessárias à resolução / 

minimização das questões referidas, no âmbito da ACSS. 

Necessidade de atualização do Despacho Conjunto dos Ministros da Saúde e Segurança Social n.º 315/97, de 28 de 

agosto, de forma a reformular o circuito administrativo da faturação da Prestação de Serviços a cidadãos da UE. 

Foi necessário clarificar junto da Tutela se a ERS estaria obrigada ou não à elaboração do Relatório de Execução 

Financeira. 
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Designação da ação 

Análise da Área dos Instrumentos de Gestão – Portal do SNS 

Objetivos: 

 Analisar o conjunto dos documentos publicados de cada Entidade, na área dos instrumentos de Gestão, no Portal do 

SNS, nomeadamente no que diz respeito à verificação do grau de cumprimento da publicação dos documentos, a 

uniformização dos documentos publicados e a atualidade dos documentos publicados. 

 Identificar de eventuais propostas de melhoria ao processo de publicação dos documentos no Portal do SNS. 

Entidades/ 
Serviço Auditado 

Período de incidência 
da análise Valor controlado 

Plano/                                
Extraplano 

Status 
N.º de 

recomendações 

Não exequível 
Novembro a 

Detembro 2016 
Não é possível 

quantificar 
Extraplano Concluída 7 

Principais Conclusões: 

Verificou-se que alguma da informação publicada no Portal da Saúde SNS na área “Instrumentos de gestão” não 

configurava Instrumentos de Gestão. Sendo que, ao nível dos documentos “Caraterização da Entidade” e “Ficha 

Síntese da Entidade”, para que não houvesse informação duplicada ou inconsistência com a informação publicada na 

página resumo de abertura de cada Entidade, recomendou-se também a possibilidade de supressão destes 

documentos. 

Verificou-se não existir interlocutor nomeado, em cada entidade, para garantir a atualização destes documentos, bem 

como pela inexistência de emissão de orientações, nas quais fosse definido os timings para publicação dos 

documentos, nos sites de cada entidade, para posterior publicação no Portal do SNS. 

Constatou-se  existir necessidade de normalização da estrutura base de alguns documentos, nomeadamente, do 

Relatório de Controlo Interno e do Regulamento Interno. Detetou-se  que os documentos publicados em “Relatório e 

Contas” e “Relatório de Gestão”  seriam os mesmos, sugerindo-se a possibilidade de agregar estes separadores, 

permanecendo apenas um dos separadores, eventualmente designado de “Relatório e Contas / Relatório de Gestão”. 

Quanto à informação e formato que o Relatório do Serviço de Auditoria Interna, foi recomendada a adotação de um 

modelo, tendo em conta a sensibilidade / confidencialidade da informação constante no referido relatório, verificando-se 

falta de orientação superior da Tutela. 
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