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Lista de abreviaturas 
 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

CD Conselho Diretivo 

CHPL Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

GCCI Grupo Coordenador Sistema Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde 

IGAS Inspeção Geral das Atividades em Saúde 

IGF Inspeção Geral de Finanças 

PSL Parque de Saúde de Lisboa 

SAI Serviço de Auditoria Interna 

SES Secretário de Estado da Saúde 

SPA Setor Público Administrativo 

SUCH Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Serviço de Auditoria Interna (SAI), foi criado em conformidade com o Anexo IV 
do Decreto-Lei nº 18/2017, que aprovou os Estatutos dos Hospitais do Setor 
Público Administrativo (SPA). 
 
O Serviço de Auditoria Interna rege-se de acordo com as normas estabelecidas 
no Regulamento Interno aprovado em 30/07/2019 e em conformidade com o 
disposto no Decreto-Lei nº 18/2017 e demais legislação aplicável. 
 
Por deliberação do Conselho Diretivo foi nomeada em 21/08/2018 a Dra. Maria 
do Carmo Costa da Silva Carvalho Diretora do Serviço de Auditoria Interna, que 
entretanto cessou funções em 30/09/2019 por motivo de aposentação não tendo 
sido possível a sua substituição até ao final do ano. 
 
Em fevereiro de 2020 foi nomeado como Auditor Interno pelo Conselho Diretivo 
do CHPL o autor do presente relatório, Pedro Tavares Monteiro. 
 
No Relatório de Atividades do Serviço de Auditoria Interna, constam as principais 
atividades desenvolvidas em 2019 no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 
(CHPL), decorrentes do Plano Anual de Auditoria Interna aprovado por 
Deliberação do Conselho Diretivo em 12/12/2018. 
 

2. MISSÃO 

 
Compete ao SAI, conforme art.º 16 dos Estatutos, a avaliação dos processos de 
controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, 
operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o 
aperfeiçoamento contínuo. 
 
Ao SAI compete: 
 
a) Fornecer ao CD análises e recomendações para a melhoria do funcionamento 

dos serviços analisados; 
 
b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e 

funcionamento do CHPL, apresentadas pelos demais órgãos estatutários, 
trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral; 

 
c) Elaborar o plano de auditoria interna; 
 
d) Elaborar anualmente um relatório das atividades desenvolvidas. 

 

3. OBJETIVOS 

 
No Plano de Atividades do SAI para 2019, foram definidos os seguintes objetivos 
para 2019: 
 
a) Revisão do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos e Infrações Conexas; 
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b) Elaboração do Relatório do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos e 

Infrações Conexas; 
 
c) Elaboração dos Relatórios de Execução Financeira, trimestrais; 
 
d) Elaborar Relatório de Atividades do SAI de 2018; 
 
e) Acompanhar os inventários aos armazéns (farmácia e armazém geral); 
 
f) Auditoria aos Serviços Farmacêuticos, compras e armazém; 
 
g) Auditoria ao Serviço de Aprovisionamento, compras e armazém; 
 
h) Tratamento das Comunicações de Irregularidades; 
 
i) Auditoria aos tempos de faturação de medicamentos (a definir pelo GCCI) 
 
j) Elaborar plano de auditoria para 2020. 
 

4. TRABALHOS REALIZADOS 

 
Como referido anteriormente devido a aposentação o CHPL ficou sem Auditor 
Interno a 30 de setembro de 2019 pelo que a atividade desenvolvida pelo SAI 
não cumpriu com os objetivos que foram delineados no Plano Anual de Auditoria 
Interna, apresenta-se seguidamente os trabalhos que foram desenvolvidos até 
setembro de 2019. 
 
Relativamente aos objetivos definidos no Plano: 
 
a) Revisão do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos e Infrações 

Conexas 
 

Não foi possível concluir o processo de revisão do Plano de modo a alargar o 
universo das áreas a considerar e respetivos riscos, prevendo-se a sua 
conclusão em 2020 de acordo com o Plano de Atividades para 2020 aprovado 
em 19 de fevereiro do corrente ano. 
 
A reavaliação do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos e Infrações será 
efetuada conjuntamente com os responsáveis das diferentes áreas. 

 
b) Elaboração do Relatório do Plano de Prevenção de Gestão de Riscos e 

Infrações Conexas 
 

Em março de 2018 foi atualizado o Quadro de Referência de Risco, passando 
nele a constar a identificação do risco em incumprimento das normas, optou-
se assim por incidir a análise a realizar ao período de 2018 na verificação dos 
procedimentos relativos a “Realização de trabalho suplementar em 
incumprimento das normas”. 
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O relatório foi aprovado pelo Conselho Diretivo em 07.08.2019 com a 
conclusão que se verifica o cumprimento da legislação em vigor, com a 
exceção de apenas um caso em que não existia a prévia autorização para a 
realização do trabalho extraordinário de um técnico de análises clínicas. No 
entanto importa ressalvar que no momento do pagamento do abono, a 
autorização já tinha sido emitida e a situação regularizada.  

 
c) Elaboração dos Relatórios de Execução Financeira, trimestrais 

 
Foram elaborados e enviados à ACSS, IGF e IGAS os relatórios referentes ao 
4º trimestre de 2018, 1º e 2º trimestre de 2019, nos termos do Despacho nº 
7709-B/2016 de 9 de Setembro do SES. Os relatórios foram articulados com 
o Fiscal Único, nos termos da Circular Normativa nº 20/2016/ACSS de 
12/10/2016.  
 
O Relatório de Execução Financeira do 3º trimestre já não foi efetuado devido 
à aposentação da Auditora Interna. 
 

d) Elaborar Relatório de Atividades do Serviço de Auditoria Interna de 2018 
 

Foi elaborado, aprovado pelo CD e remetido às entidades respetivas, o 
relatório das atividades realizadas no SAI no ano de 2018. 

 
e) Acompanhar os inventários aos armazéns (farmácia e armazém geral) 

 
Foi elaborado um relatório relativo à conferência das existências em 
armazém, quer nos Serviços Farmacêuticos como no Armazém Geral, 
relatório que mereceu a aprovação do Conselho Diretivo em 25/02/2019. 
 
As contagens foram acompanhadas pelo fiscal único do CHPL e concluiu-se 
que não foram detetados erros ou omissões materialmente relevantes, os 
desvios detetados resultaram do registo de entradas ou saídas de bens muito 
idênticos. 

 
f) Tratamento das Comunicações de Irregularidades 

 
Não foram efetuadas comunicações de irregularidades que tenham chegado 
ao conhecimento do SAI durante o ano de 2019. 
 

 
Foram ainda efetuados os seguintes trabalhos não constantes do Plano de 2019: 

 
g) Conferência da tesouraria em 31/12/2018 

 
Não se verificaram faltas no valor em caixa. 
 
Foi detetado um valor de 272,60€ em caixa que ultrapassa o fundo fixo de 
caixa autorizado referente a valores entregues dos fundos de maneio de 2018 
não depositados. 
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Foi efetuada a recomendação para a extinção do Fundo Fixo de Caixa, que 
mereceu despacho de aprovação do CD em 19/02/2019. 
 

h) Elaboração do Regulamento do Serviço de Auditoria Interna 
 

Regulamento aprovado pelo CD em 30 de janeiro 2019. 
 

i) Auditoria ao estacionamento dentro do Parque de Saúde de Lisboa 
 

O acesso com automóvel ao Parque da Saúde de Lisboa é condicionado, no 
âmbito do protocolo estabelecido entre o CHPL e o SUCH que faz a gestão 
do acesso. A receita líquida obtida com o estacionamento deverá ser aplicada 
na manutenção do Parque de Saúde de Lisboa. 
 
Neste âmbito procedeu-se a uma auditoria à execução das receitas e 
despesas de 2018. 
 
Foram efetuadas várias sugestões de melhoria como a contabilização de 
acréscimos de rendimentos dos valores indevidamente não cobrados e da 
necessidade de garantir a equidade de tratamento no acesso a todos os 
trabalhadores do PSL.  
 

5. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 
Em 2019 foram dados passos importantes como a elaboração do Regulamento 
do Serviço de Auditoria Interna, pelo que a concretização das atividades 
previstas para 2019 constitui a base para prosseguir a consolidação da 
intervenção do Serviço de Auditoria Interna do CHPL. 
 
O Plano Anual de Auditoria Interna para 2020 reflete a ambição de contribuir 
para a melhoria do processo de controlo interno e gestão de risco nas diversas 
áreas de intervenção. 

 

6. CONCLUSÃO 

 
O trabalho desenvolvido pelo Serviço de Auditoria Interna foi afetado pela 
aposentação da Auditora uma vez que era o único elemento afeto a este 
Serviço.  
 
Por este motivo não foi possível realizar todas as atividades previstas no Plano 
de Anual de Auditoria. 
 
Ao longo dos trabalhos desenvolvidos não foram detetadas situações de 
irregularidades, considerando-se importante realçar a colaboração dos vários 
serviços envolvidos. 
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