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Lista de abreviaturas 
 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

CD Conselho Diretivo 

CHPL Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

CPC Conselho de Prevenção da Corrupção 

DGTF Direção Geral de Tesouro e Finanças 

GCCI Grupo Coordenador Sistema Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde 

IIA Institute of Internal Auditors 

IGAS Inspeção Geral das Atividades em Saúde 

IGF Inspeção Geral de Finanças 

IPAI Instituto Português de Auditoria Interna 

PAAI Plano Anual de Auditoria Interna 

PSL Parque de Saúde de Lisboa 

SAI Serviço de Auditoria Interna 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SUCH Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  
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1. Introdução 

O presente Relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo 
Serviço de Auditoria Interna do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa durante 
o ano de 2020 decorrentes do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), aprovado 
pela Deliberação do Conselho Diretivo de 18-02-2020. 

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. 

A atividade do Serviço de Auditoria Interna rege-se de acordo com as normas 
estabelecidas no Regulamento Interno aprovado em 30/07/2019, pelo Decreto-
Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, pelas deliberações do Conselho Diretivo e 
demais legislação aplicável, nomeadamente as normas para a prática profissional 
de Auditoria Interna do IIA – The Institute of Internal Auditors. 

Conforme consta no organigrama do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, o 
Serviço de Auditoria Interna é um órgão de apoio à gestão, que reporta 
funcionalmente ao Conselho Diretivo e depende em termos orgânicos da 
Presidente do Conselho Diretivo. 

Em fevereiro de 2020 foi nomeado como Auditor Interno pelo Conselho Diretivo 
do CHPL o autor do presente relatório, Pedro Tavares Monteiro. 

No decurso do ano de 2020, do conjunto das atividades desenvolvidas destacam-
se, a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo riscos de 
corrupção e infrações conexas, as ações de auditoria interna e o cumprimento 
dos deveres de reporte a que a instituição está sujeita, relativamente a Auditoria 
Interna. 

No domínio do conhecimento, foi privilegiada a autoformação, através da 
participação em webinars organizados pelo IIA e IPAI, a par das instruções e 
recomendações emanadas por outras entidades, designadamente, o Grupo 
Coordenador do Sistema de Controlo Integrado do Ministério da Saúde (GCCI), a 
Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e o Conselho de Prevenção da 
Corrupção (CPC). 

 

2. Enquadramento 

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. 
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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. Atividade desenvolvida 

A atividade desenvolvida pelo Auditor Interno teve por base o PAAI apresentado 
para o ano de 2020, tendo decorrido no contexto dos constrangimentos 
provocados pela situação pandémica do Covid-19. 

 Adicionalmente às atividades previstas no PAAI, está a ser desenvolvido um 
Manual de Controlo Interno integrado do CHPL, dando cumprimento à 
recomendação da IGF, emanada no âmbito da auditoria de conformidade à 
contratação pública do CHPL e na sequência das instruções da Sra. Presidente do 
CHPL, após a Divulgação do Plano de Controlo Interno Integrado do Ministério da 
Saúde e das Instruções n.º 2/2020 e n.º 3/2020 do GCCI. Prevê-se que este 
documento esteja concluído no 1º semestre de 2021; 

 Procedeu-se à monitorização sistemática do Portal do CHPL e da área dos 
Instrumentos de Gestão do SNS, referente aos documentos de divulgação 
obrigatória a publicar nestas plataformas e o pedido de atualização da 
informação sempre que necessário; 

 Elaboração e entrega do Relatório Síntese de Atividades do Serviço de Auditoria 
Interna em 2019; 

 Elaboração dos Relatórios de Execução Financeira trimestrais, no âmbito do 
Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de junho de S.E. o Senhor Secretário de Estado 
da Saúde; 

 Comunicação semestral ao GCCI, sobre a execução das ações de Controlo Interno 
desenvolvidas, no âmbito das instruções nº 2/2018 e nº 3/2018; 

 Relatório anual de Controlo Interno do CHPL; 

 Relatório de Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão 
incluindo riscos de corrupção e infrações conexas; 
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 Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo riscos de corrupção 
e infrações conexas, aprovado por despacho do Conselho Diretivo de 23 de 
dezembro; 

 Acompanhamento dos trabalhos de encerramento de contas, em estreita 
articulação com o Fiscal Único, nomeadamente no acompanhamento das 
contagens de existências e dívidas de terceiros; 

 Análise do processo de controlo de entradas e cobrança de estacionamento no 
PSL no âmbito do protocolo com o SUCH, tendo-se verificado que o Covid-19 
teve um grande impacto neste procedimento, pelo que se concluiu ser vantajoso 
elaborar um relatório conjunto dos anos 2019 e 2020 a ser entregue no primeiro 
semestre de 2021. 

 Foram realizadas três ações de Auditoria Interna, referentes ao processo de 
Contratação Pública no CHPL, às retribuições por atividades fora do período 
normal de trabalho e ao Serviço Farmacêutico, tendo sido produzidas um total 
de 36 recomendações de melhorias a implementar, Estas recomendações serão 
alvo de planos de ação para o acompanhamento da sua implementação, ou 
mesmo de auditorias de acompanhamento. 

  Em 2020 o Serviço de Auditoria Interna apenas recebeu uma Comunicação de 
Irregularidades. De acordo com o estabelecido no Regulamento Regras e 
Procedimentos de comunicação Interna de Irregularidades do CHPL, após 
análise, verificou-se que se tratava de uma questão de atraso na consulta médica 
devido ao plano de contingência para fazer face à pandemia do Covid-19, tendo 
então o SAI procedido ao envio desta comunicação para o Serviço de Gestão de 
Doentes. 

 Das ações planeadas para o ano de 2020, não foi possível realizar a auditoria ao 
imobilizado e a auditoria ao sistema de back-ups e salvaguarda da informação. 

 

4. Perspetivas futuras 

Em 2020 foram dados passos importantes para reforçar a cultura de Controlo 
Interno da instituição, nomeadamente, a revisão do Plano de Prevenção dos 
Riscos de Gestão incluindo riscos de corrupção e infrações conexas, a elaboração, 
ainda não concluída, de um Manual de Controlo Interno e as ações inspetivas 
realizadas, que constituem a base para prosseguir a consolidação da intervenção 
do Serviço de Auditoria Interna no CHPL. 

O Plano Anual de Auditoria Interna para 2021 reflete a ambição de contribuir 
para a melhoria do processo de Controlo Interno e gestão de risco nas diversas 
áreas de intervenção. 
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5. Conclusão 

O ano de 2020 foi um ano exigente para todas as organizações, departamentos e 
colaboradores das instituições, com a necessidade de adaptação à nova 
realidade da pandemia.  

A conclusão da totalidade das atividades previstas no Plano Anual de Auditoria 
Interna, foi em parte condicionada por esta questão, provocando por vezes 
dificuldades na entrega de informação solicitada e de ações no terreno. 

Apesar das dificuldades, considera-se que o trabalho desenvolvido durante o ano 
de 2020, contribuiu de forma efetiva e significativa para um melhor ambiente de 
Controlo Interno no CHPL 

Em cumprimento do disposto no n.º 12 do art.º 16º do Anexo IV do Decreto-Lei 
n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, diploma que estabelece os princípios e regras 
aplicáveis às unidades de saúde que integram o SNS integrados no setor público 
administrativo, o Conselho Diretivo deverá aprovar e submeter até 15 de março, 
o Relatório Anual de Auditoria, às entidades referidas no n.º 8 do mesmo artigo 
ACSS, DGTF, IGAS e IGF (Autoridade de Auditoria). 
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