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Relação de Siglas e Abreviaturas 
 
 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

ARS  Administração Regional de Saúde  

CD Conselho Diretivo 

CAC Centros Académicos Clínicos 

CHMT Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE 

CHUC Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, EPE 

DAG Departamento de Gestão e Administração Geral 

DFI Departamento de Gestão Financeira 

DPS Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde 

ENSP Escola Nacional de Saúde Pública 

ERS Entidade Reguladora da Saúde 

GAI Gabinete de Auditoria Interna 

GCCI Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Integrado do Ministério da Saúde 

HEPE Hospitais EPE 

IIA The Institute of Internal Auditors 

IGAS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 

IGF Inspeção-Geral de Finanças 

MS Ministério da Saúde 

Oop Objetivo Operacional 

PAAI Plano Anual de Auditoria Interna 

PAO Plano de Atividades e Orçamento 

PPRG Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

REF Relatório de Execução Financeira 

SCI Sistema de Controlo Interno 

SICC Sistema de Informação de Contabilidade Centralizado 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE 

SUCH Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

TdC Tribunal de Contas 

UCT Unidade de Contabilidade 

USF Unidade de Saúde Familiar 

UTAM Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial 
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I. Sumário Executivo 

 

O presente Relatório de Atividades do Gabinete de Auditoria Interna (GAI), apresenta as principais atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2019, na ACSS, decorrentes do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) aprovado 

pela Deliberação do Conselho Diretivo de 20-12-2018, exarada sobre a informação n.º 88243/2018, de 5 de janeiro. 

Findo mais um ano de atividade deste Gabinete, com as suas competências e atribuições previstas no art.º 9.º da 

Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, importa fazer o balanço da atividade desenvolvida vs atividade planeada, dos 

controlos efetuados, das situações identificadas e, por conseguinte, das recomendações propostas e, entretanto, 

implementadas e / ou em fase implementação. 

Como ponto prévio, importa registar a estima e colaboração prestada por parte de todos os dirigentes e 

colaboradores da ACSS, que contribuíram para a prossecução e desenvolvimento das atividades do GAI. 

O PAAI foi executado de modo a dar resposta, quer ás atividades planeadas, quer às atividades não planeadas, 

independentemente da sua origem, sejam elas, oriundas dos elementos do CD, ou das diferentes unidades 

orgânicas da ACSS, procurando este Gabinete pautar a sua de acordo com as boas práticas internacionais do IIA1, 

analisando os processos e formulando recomendações, que visam melhorar e reforçar os procedimentos instituídos, 

sempre que se considerou necessário, acrescentando valor e reforçando o Sistema de Controlo Interno da ACSS. 

Considera-se, que, os resultados alcançados são positivos, sendo o GAI convidado a colaborar nos mais variados 

projetos, permitindo uma melhoria contínua, desenvolvimento técnico e acréscimo de valor para a ACSS, cumprindo 

os objetivos projetados para o GAI, evidenciando-se em 2019 uma consolidação da atividade e da capacidade de 

intervenção, apesar das limitações existentes ao nível, do acesso aos Sistemas de Informação e da carência de 

recursos humanos, comuns a outras áreas da ACSS. 

Nesse contexto, procedeu-se à análise do grau de execução dos objetivos propostos, tendo por base a informação 

produzida ao longo do ano, apurando-se um desempenho positivo, só possível com o empenhamento e 

envolvimento dos recursos humanos do GAI, apesar da saída de uma Técnica Superior, para outra área da ACSS, 

em 31-10-2019, que até à data não foi possível substituir. 

Na sequência da aprovação do “Regulamento de comunicação interna de irregularidades”, verifica-se que durante 

o ano de 2019, não foi recebida nenhuma comunicação enquadrável no mesmo, por parte deste Gabinete. 

Por último, assinala-se que o Plano de Atividades para 2020, aprovado por Deliberação de 05-12-2019, sobre a I-

90283/2019, procura consolidar o nível de exigência, ambição e determinação, na resposta aos desafios que se 

colocam ao GAI e à ACSS no seu todo. 

 

                                                      
1 Disponíveis em http://www.ipai.pt/fotos/gca/ippf_2009_port_normas_0809_1252171596.pdf  

http://www.ipai.pt/fotos/gca/ippf_2009_port_normas_0809_1252171596.pdf
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II. Factos relevantes 

 

Jan 
Nomeação para o Conselho Fiscal do SUCH 
Reportes no âmbito das Instruções n.º 2/2018 e 3/2018, do GCCI  
Relatório de auditoria ao Inventário Patrimonial da ACSS, IP 

 Fev 
Verificação do processo de destruição dos bens informáticos referentes ao Auto de Abate n.º 1/2018 
Expressão de necessidades para a análise de processos, elaboração e atualização de Manuais de 
Procedimentos para áreas específicas da ACSS, IP 

Mar 

Plano de ação para implementação das recomendações do Relatório n.º 3/2019 da IGAS 
Relatório de Análise: Inventário de Existências – Exercício Económico 2018 e Follow-up das recomendações 
formuladas no processo de inventário das Existências de 2017 
Ponto da Situação das Recomendações formuladas no Relatório do Grupo Técnico Independente, criado pelo 
Despacho n.º 9317/2017, de 19 de outubro 

 Abr Relatório de Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – 2018 

Mai Plano de Prevenção de Riscos de Riscos de Gestão – 2019 

 Jun 
Relatório de Execução Financeira da ACSS – 1.º Trimestre 2019 - Despacho n.° 7709-B/2016 
Criação de mecanismos de comunicação de irregularidades internas 

Jul 

Parecer sobre Relatórios e Contas de diversas ordens profissionais 
Relatório de Execução Financeira da ACSS – 4.º Trimestre 2018 - Despacho n.° 7709-B/2016 
Reportes no âmbito das Instruções n.º s 2/2018 e 3/2018, do GCCI 
Colaboração na definição de um novo Plano Estratégico para a ACSS 

 Ago 
Relatório de Execução Financeira da ACSS – 2.º Trimestre 2019 - Despacho n.° 7709-B/2016 
Proposta de candidatura da ACSS ao Programa de Apoio às Reformas Estruturais 

Set Análise dos relatórios elaborados pelos CACS - Centros Académicos Clínicos 

 Out 
Sessão de informação interna sobre o “GAI: O que faz, porque faz e para quem?" 
Participação no júri de seleção do Auditor Interno do CHMT, EPE 

Nov 
Relatório de Execução Financeira da ACSS – 3.º Trimestre 2019 - Despacho n.° 7709-B/2016 
Monitorização intercalar do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – 2019 

 Dez 

Plano de Atividades de Auditoria Interna para 2020 
Análise do Regulamento Interno do CHUC 
Follow-Up ao Processo de apuramento dos Créditos e Débitos no âmbito das Convenções Internacionais - 
2019 
Análise dos relatórios das ARS produzidos no âmbito do Despacho n.º 5803/2019, de 21 de junho, para a 
monitorização das USF modelo B 
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III. Avaliação dos objetivos propostos 

 

Atentas as competências e atribuições do GAI e o seu enquadramento na estratégia da ACSS, foram estabelecidos 

para 2019, três Objetivos Operacionais, enquadrados no Objetivo Estratégico n.º 3 da ACSS, inseridos no Eixo da 

Eficiência, a saber: 

OOp 1 - Contribuir para a melhoria do processo de Gestão de Risco, na ACSS 

Oop 2 – Realizar Auditorias e Relatórios de análise, a áreas e / ou processos da ACSS 

Oop 3 – Cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna 

 

Verifica-se que, todos os Objetivos Operacionais foram atingidos ou superados, apesar dos Indicadores 2.2 e 

2.3 do OOp.2 não terem sido atingidos, devido à falta quer de resposta da área auditada (DAG), quer de recursos 

humanos do GAI originando a transição das auditorias ao “Processo de Entradas e Saídas de Recursos Humanos 

na ACSS” e ao “Cumprimento das Instruções da SPMS na área da Cibersegurança na ACSS”, para 2020 

 

Apura-se assim, uma avaliação positiva valorada em 3,765, correspondente a um desempenho Adequado, 

apesar das limitações existentes, durante 2019, conforme se apresenta no gráfico abaixo e em anexo (Anexo 1) 

com maior detalhe: 
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IV. Evolução de alguns Indicadores de Performance 

 

 

Recursos Humanos 

N.º de colaboradores em 31-12-2019 1 

Média de idades 47 

Média de anos de experiência profissional 19 

Horas de formação por colaborador * 72 

Atividade 

Número de relatórios de auditoria concluídos 10 

Outras atividades / projetos relevantes 80 

% Auditorias concluídas vs planeadas 67% 

N.º de recomendações emitidas 55 

Valor controlado (receita e despesa) 1.217,5M€ 

Qualidade / Eficácia 

% de Recomendações implementadas ou em vias de o ser 82,9% 

 

 

(*) Considerou-se a formação realizada por uma Técnica Superior que desempenhou funções no GAI, até 31-10-2019 
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V. Atividades realizadas 

 

Conforme referido, a atividade durante o ano de 2019 teve como referência o PAAI e as indicações e solicitações 

superior. Em resumo, o trabalho desenvolvido pelo GAI ao longo de 2019, materializou-se em cerca de 180 

Intervenções / documentos / contributos / pareceres produzidos, de que se destacam: 

• A produção de 10 Relatórios de Auditoria e análise de processos internos na ACSS; 

• A análise de Planos de Atividades, Relatórios Trimestrais e Relatórios de Atividades de diversas entidades, 

em articulação com a DFI, salientando-se ainda a representação da ACSS, no Conselho Fiscal do SUCH; 

• O acompanhamento dos trabalhos de encerramento de contas de 2018, da ACSS, em estreita articulação 

com o Fiscal Único, nomeadamente no acompanhamento dos trabalhos de contagens de existências, 

análise de faturação, da dívida e dos créditos de Portugal, no âmbito das Convenções Internacionais, entre 

outras áreas; 

• O acompanhamento das respostas e diligências efetuadas pela ACSS, para acolhimento das 

recomendações formuladas em diversos relatórios de auditoria, por parte da IGAS (26 processos), da IGF 

(12 processos), da ERS (8 processos) e do Tribunal de Contas (4 processos); 

• A elaboração de 4 Relatórios de Execução Financeira (REF) da ACSS, no âmbito do Despacho n.º 7709-

B/2016, de 9 de junho de S.E. o Senhor Secretário de Estado da Saúde; 

• A participação nas reuniões do GCCI com envio de contributos para os documentos produzidos; 

• Envio de contributos e propostas para diversos documentos, nomeadamente, para: o Despacho de 

Articulação ACSS-UTAM; o Programa de Apoio às Reformas Estruturais; O Relatório do Acesso – 2018, A 

atualização e revisão de todos os manuais de procedimentos internos produzidos na ACSS (Arquivo, das 

Aquisições e dos Recursos Humanos) e o Regulamento de utilização e de aluguer de espaços da ACSS;  

• A monitorização e atualização, do Portal da ACSS e do Portal do SNS, no que diz respeito à área dos 

Instrumentos de Gestão, da ACSS e das entidades do MS. 

Na tabela seguinte, apresentam-se cronologicamente, os principais Relatórios realizados pelo GAI, com indicação 

do número de recomendações (internas e externas), bem como, a taxa de implementação das recomendações 

implementadas ao fim de seis meses, para as quais é possível nesta data apurar este indicador: 
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Tabela 1 - Relatórios e processos analisados pelo GAI com recomendações 

 

Em conclusão, verifica-se que o trabalho desenvolvido pelo GAI, versou o reforço do SCI da ACSS e alargou o seu 

âmbito de atuação, sempre que possível, a diversos Departamentos e Unidades da ACSS, tendo em vista 

acrescentar valor e melhorar os procedimentos no SNS. 

Importa ainda dar conhecimento ao GCCI das ações de controlo desenvolvidas, através de modelo próprio, em 

cumprimento da Instrução n.º 2/2018 do GCCI, que se apresenta em anexo, devidamente preenchido (Anexo 2). 

 

 

Designação Data

Relatório de Auditoria ao Inventário Patrimonial da ACSS, IP 22-jan-19

N.º de Recomendações 16 % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas n/d

Destruição dos bens informativos referentes ao Auto de Abate n.º 1/2018 26-fev-19

N.º de Recomendações - % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas -

Relatório de Análise: Inventário de Existências – Exercício Económico 2018 e Follow-up das 

recomendações formuladas no processo de inventário das Existências de 2017
25-mar-19

N.º de Recomendações 10 % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas 100,0%

Relatório de Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - 2018 04-abr-19

N.º de Recomendações 3 % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas 100,0%

Relatório de Execução Financeira  da ACSS – 1 º Trimestre 2019 04-jun-19

N.º de Recomendações 4 % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas 100,0%

Relatório de Execução Financeira do 4.º T imestre de 2018 12-jul-19

N.º de Recomendações - % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas -

Relatório de Execução Financeira do 2.º Trimestre de 2019 08-ago-19

N.º de Recomendações 1 % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas 100,0%

Relatório de Execução Financeira do 3.º Trimestre de 2019 06-nov-19

N.º de Recomendações - % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas -

Monitorização Intercalar – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão - 2019 15-nov-19

N.º de Recomendações - % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas -

Follow-Up ao Processo de apuramento dos Créditos e Débitos no âmbito das Convenções 

Internacionais - 2019
16-dez-19

N.º de Recomendações 21 % de Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas 14,3%

Total das 

Recomendações
55 Média das Recomendações implementadas, em vias de ser e / ou parcialmente implementadas 82,9%

n/d - não disponível

57030/2019

82269/2019

84913/2019

93851/2019

Referência

5851/2019

15489/2019

40689/2019

50409/2019

22507/2019

25359/2019
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VI. Comunicação interna de irregularidades 

 

Conforme referido, por Deliberação do CD de 28-06-2019 foi aprovado o “Regulamento de comunicação interna de 

irregularidades”, que enquadra, a comunicação de situações passiveis de configurar irregularidades na ACSS, 

disponibilizado na PULSAR e divulgado internamente a todos os colaboradores. 

E, dando cumprimento ao exposto no ponto 8.3 do referido Regulamento, importa reportar que durante o ano de 

2019, não foi recebida nenhuma comunicação, por parte deste Gabinete. 

 

 

VII. Formação 

 

Durante o ano 2019, o GAI continuou a apostar na formação contínua, tendo-se proporcionado 144h de formação 

em regime laborar a que corresponde uma média de 72h de formação, por colaborador, conforme se apresenta 

na tabela seguinte, considerando a formação realizada pela Técnica Superior que desempenho funções no GAI, até 

31-10-2019. 

Tabela 2 - Informação Síntese da formação disponibilizada 

 

Assinala-se, ainda que, em julho de 2019, terminou o estatuto trabalhador-estudante do Coordenador do GAI, para 

a frequência de uma formação especializada, na ENSP. 

 

 

VIII. Perspetivas futuras para 2020 

 

Tendo presente o posicionamento estratégico do GAI na ACSS e feito o balanço de atividade desta Unidade, 

pretende-se manter o nível de exigência e determinação até à data, perspetivando-se para 2020, a manutenção da 

estratégia do GAI, com um reforço os recursos humanos, mantendo-se os objetivos operacionais, conforme Plano 

de Atividades aprovado por Deliberação do CD de 05-12-2019, sobre a I-90283/2019.

Elementos do GAI 
Total de Ações 

de Formação

N.º Formações 

Organizadas 

pela ACSS

Total de Horas 

de fornação

Total de Horas 

Formação                  

(em regime 

laborar)

Coordenador 8 6 239 67

Técnica Superior 9 8 127 77

Total 17 14 366 144
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Anexo I – Reporte do GAI para o Relatório de Atividades da ACSS 

 

OP 1 30,0%

ind. 1.1
Elaborar o Relatório do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos (n.º 

de dias para a sua realização)
Realização 115 7 90 45% GAI

Restantes unidades 

orgânicas da ACSS
Superado I-25359/2019 de 04/04/2019

Ind. 1.2
Rever o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão  (n.º de dias para a 

sua realização)
Realização 145 7 120 45% GAI

Restantes unidades 

orgânicas da ACSS
Atingido I-37058/2019 de 21/05/2019

Ind. 1.3
Monitorizar a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão 

(n.º de monitorizações)
Realização 1 1 4 10% GAI

Restantes unidades 

orgânicas da ACSS
Atingido Elaborado uma monitorização do PPRG

OP 2 50,0%

Ind 2.1
Concluir a Auditoria ao Imobilizado da ACSS, IP (n.º de dias para a sua 

realização)
Resultado 30 7 15 15% GAI DAG / UCT Superado I-5851/2019 de 21/01/2019

Ind 2.2
Realizar uma Auditoria ao Processo de Entradas e Saídas de Recursos 

Humanos na ACSS (n.º de dias para a sua realização)
Resultado 200 7 80 15% GAI DAG Não atingido

Por falta de RH, o DAG não enviou os elementos solicitados 

em abril de 2019

Ind 2.3
Realizar uma Auditoria ao cumprimento das Instruções da SPMS na 

área da Cibersegurança na ACSS  (n.º de dias para a sua realização)
Resultado 355 10 200 15% GAI DAG Não atingido Por falta de RH do GAI  não foi possivel realizar esta Auditoria.

Ind 2.4

Cumprir o prazo para a elaboração do Relatório de Execução 

Financeira da ACSS, no âmbito do Despacho SES n.º 7709-B/2016 

(Dez-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Set-2019) (n = prazo Circular ACSS)

Resultado n
n + 8 

dia
n - 15 dias 20% GAI DAG / DFI / UCT Superado

Não foram cumpridos os prazos na elaboração do REF do 

4T2019 e do 1T2019, devido ao atraso no encerramento de 

contas da ACSS, pela implementação do SNC-AP.                                                                          

O REF do 2T2019 foi concluído em 31-07-2019 e o REF 

do 3T2019 em 28-10-2019 (Objetivo superado)

Ind 2.5
Realizar de Follow-up a auditorias realizadas e / o Planos de ação 

definidos (n.º de Follow-up realizados)
Resultado 2 0 4 10% GAI

Unidades objeto de 

anteriores Auditorias
Superado Realizados 2 Follow-up e um Plano de Ação.

Ind 2.6 Percentagem das recomendações implementadas ao fim de 6 meses Impacto 65% 5% 80% 10% GAI
Unidades objeto de 

anteriores Auditorias
Superado Apurou-se uma média de implementação de 82,9%

OP 3 20,0%

Ind 3.1 N.º de Auditorias internas realizadas durante 2019 Resultado 5 1 7 50% GAI Atingido Realizaram-se 2 Auditorias e 2 Follow-Up

Ind 3.2
Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna para 2020  (n.º de dias 

para a sua realização)
Resultado 345 7 329 50% GAI Superado Plano de atividades elaborado em 02-12-2019

 Parâmetro do 

Oop 

Eficácia

Contribuir para a melhoria do processo de Gestão de Risco, na ACSS

Qualidade

 Tipo de 

Indicador 

Eficiência

 QUAR 

Cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna

 Observações  Meta 

 

Tolerânci

a 

 Valor critico 
 Responsável pela 

Execução 
 Classificação  Peso 

Indicador

Indicador

 Eventuais dependências  Objetivos Operacionais 

Indicador

Realizar Auditorias e Relatórios de análise, a áreas e / ou processos da ACSS
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