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Lista de abreviaturas 
 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

APAH Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares 

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 

ICJP Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa 

IGAS Inspeção Geral das Atividades em Saúde 

IGF Inspeção Geral de Finanças 

IIA Institute of Internal Auditors 

IPAI Instituto Português de Auditoria Interna 

MENAC Mecanismo Nacional Anticorrupção 

PPRG Plano Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo corrupção e infrações conexas 

RGPC Regime Geral de Prevenção da Corrupção 

SAI Serviço de Auditoria Interna 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SUCH Serviço de Utilização Comum dos Hospitais  

http://intranet/Imagens/Logo original.jpg


                                                                                                                    
 

Serviço de Auditoria Interna - Relatório de Atividades de 2021                                                          3 
                                                             

1. Introdução 

O presente Relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pelo Serviço de 
Auditoria Interna do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) durante o ano de 
2021. 

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. 

Em conformidade com o estipulado na alínea d), do n.º 2, do artigo 16.º, do Anexo IV, 
do Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, o SAI elabora anualmente um relatório 
sobre a atividade desenvolvida.  

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 (CD) e depende em termos orgânicos da 
Presidente do Conselho Diretivo. 

 

2. Enquadramento 

Compete ao SAI, conforme art.º 16 do referido Decreto-Lei, 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. 

 

A atividade do Serviço de Auditoria Interna rege-se pelo referido diploma bem como 
pelas normas estabelecidas no Regulamento Interno aprovado em 30/07/2019, pelas 
deliberações do Conselho Diretivo e demais legislação aplicável. Para o exercício desta 
atividade aplicam-se as Normas para a Prática Profissional de Auditoria Interna do IIA – 
The Institute of Internal Auditors. 

O IIA define a Auditoria Interna como: 

“A Auditoria Interna é uma atividade independente, de garantia e de consultoria, 
destinada a acrescentar valor e a melhorar as operações de uma organização. Assiste a 
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organização na consecução dos seus objetivos, através de uma abordagem sistemática 
e disciplinada, na avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gestão de risco, de 
controlo e de governação.” 

O Serviço de Auditoria Interna é constituído pelo Auditor Interno – Pedro Tavares 
Monteiro. 

 

3. Atividade desenvolvida 

A atividade desenvolvida pelo Serviço de Auditoria interna teve por base, 
naturalmente, o plano anual de auditoria interna apresentado para o ano de 2021, 
aprovado pelo CD do CHPL em 20 janeiro. 

 Elaboração e entrega do Relatório Síntese de Atividades do Serviço de Auditoria 
Interna em 2020; 

 Foi produzido o relatório de execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão 
incluindo Corrupção e Infrações Conexas (PPRG), chegando a uma taxa de 86% de 
implementação de medidas preventivas, que permitem mitigar a probabilidade do 
risco inerente se tornar efetivo e de medidas de controlo, que permitem reduzir o 
impacto do risco quando este se torna efetivo. 

 No decorrer dos controlos efetuados ao longo do ano e tendo em consideração os 
requisitos que decorrem, entre outros, da aprovação da estratégia anticorrupção, a 
criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e o Regime Geral de Prevenção da 

corrupção (RGPC), sem esquecer as instruções do Conselho Prevenção da Corrupção 
(CPC) do Tribunal de Contas, está em revisão o PPRG de forma a tornar o 
documento mais abrangente a toda a atividade do CHPL e mais robusto na deteção 
dos riscos e controlos. Esta atualização do plano não foi concluída em 2021 mas 
está numa fase de final dos trabalhos. 

 Em cumprimento do Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de junho, do Senhor Secretário de 
Estado da Saúde que determina que todos os serviços e organismos dependentes ou 
tutelados pelo membro do Governo responsável pela área da Saúde, devem remeter ao 
Senhor Ministro da Saúde, através da ACSS. IP, relatórios trimestrais, elaborados pelo 
respetivo Auditor Interno, respeitantes à execução financeira do trimestre anterior. Assim e 
em cumprimento do referido despacho, assim como da Circular Normativa 
n.20/2016/GAI/ACSS de 12 de outubro, foram elaborados pelo Serviço de Auditoria Interna 
os Relatórios trimestrais de execução financeira em articulação com o fiscal único. 

 Foi elaborado o Relatório anual de Controlo Interno, realizando um ponto de situação das 
atividades desenvolvidas no CHPL neste contexto. 

 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; 
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 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; 

 Comunicação semestral ao GCCI, sobre a execução das ações de Controlo Interno 
previstas, executadas e irregularidades detetadas, devem ser também reportadas 
situações que possam consubstanciar eventual responsabilidade criminal e/ou 
financeira no âmbito das instruções nº 2/2018 e nº 3/2018.  

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

 Auditoria interna à gestão de tesouraria tendo sido produzidas sete 
recomendações. 

 Auditoria à gestão do estacionamento do Parque de Saúde de Lisboa nos anos de 
2019 e 2020 gerido pelo SUCH, da qual resultaram seis recomendações. 

 Auditoria aos armazéns geral e da farmácia tendo sido produzidas três 
recomendações. 

 Foi efetuado um balanço intercalar e parcelar ao armazém geral o que permitiu 
apurar que uma das recomendações estava já numa fase de implementação 
adiantada. 

 Auditoria ao processamento dos vencimentos, que não foi possível concluir devido 
a diversos fatores, como o facto de o SGRH ter ficado sem diretor grande parte do 
ano de 2021, ausências por doença ou aposentação, esta ação deslizou para 2022 
estando em fase de elaboração do relatório final. 

 Os objetivos constantes da Instrução nº 1/2020 do GCCI foram cumpridos, tendo as 
auditorias incidido nas áreas de maior risco e respeitando o valor mínimo do 
controlo da despesa. 

 Responsável pela recolha e envio de toda a informação solicitada, no âmbito da 
auditoria da IGAS aos mecanismos de controlo interno, bem como o 
acompanhamento da equipa de auditores, análise do projeto de relatório e 
elaboração de contraditório. 

 A IGAS realizou também uma auditoria ao desempenho do sistema de 
desburocratização e simplificação administrativa no ano de 2021, mas a 
participação do SAI foi reduzida. 

 Resposta a dois questionários da IGF referente ao Sistema de Controlo Interno e dos 
deveres de informação acerca da regularização de património imobiliário. 

 Análise da legislação aprovada no âmbito da luta contra a corrupção, 
nomeadamente a estratégia nacional anticorrupção, alterações ao código do 
processo penal, o RGPC e a criação do MENAC, e ainda o regime geral de proteção 
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de denunciantes de infrações, transpondo a diretiva do Parlamento e Conselho 
Europeu. 

 Acompanhamento da implementação das recomendações efetuadas nas auditorias 
internas realizadas no ano anterior, verificando-se uma taxa de implementação de 
74%. Das 46 recomendações efetuadas, 34 foram implementadas, 1 parcialmente 
implementada, 6 em implementação e 5 não foram implementadas. 

 Foi elaborado o plano de atividades para o ano de 2022, considerando a instrução 
nº 1/2020 do GCCI, identificando as ações a desenvolver pelo SAI no respetivo 
período, tendo sido aprovado pelo CD no dia 15 de dezembro. 

 

4. Comunicação interna de irregularidades 

Na esfera de responsabilidade do Serviço de Auditoria Interna, no processo de 
comunicação de irregularidades, compete-lhe receber e registar as comunicações de 
irregularidades sobre a organização e funcionamento da instituição apresentada pelos 
trabalhadores, fornecedores, utentes ou cidadãos em geral. 

O regulamento que estabelece as regras e procedimentos que definem o sistema de 
receção, processamento e tratamento das irregularidades no CHPL foi aprovado em 30 
de janeiro de 2019, tendo sido iniciada em 2021 a discussão sobre a sua revisão para 
que seja mais visível e relevante, e mormente de forma a responder à nova legislação e 
às recomendações do CPC.  

Em 2021, foi recebida apenas uma queixa na caixa de comunicação de irregularidades, 
uma situação referente a dificuldades de acesso no atendimento telefónico à consulta 
externa. Após a análise do caso o mesmo foi remetido ao serviço de gestão de doentes 
e ao gabinete do utente para que pudesse ser resolvido. 

O gabinete do cidadão recebeu em 2021 136 exposições, sendo 110 reclamações, 19 
elogios e 7 sugestões, nas reclamações quase metade visam a consulta externa, 
seguidos pelos serviços de internamento e o serviço de urgência. 

De destacar que a maioria das reclamações se destinam aos órgãos de direção pois 
resultam de situações que abrangem o funcionamento da instituição e não o 
profissional do serviço. 

Além da revisão do regulamento de comunicação de irregularidades, será necessário 
estreitar a colaboração com o gabinete do cidadão de forma a detetar e mitigar riscos 
na instituição. 

 

5. Formação 

Frequência do curso avançado sobre prevenção e combate à corrupção na 
Administração pública ministrado pelo ICJP. 
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No decorrer do ano, devido às questões relacionadas com a pandemia, o auditor 
interno privilegiou a formação à distância, através da participação em webinars 
organizados pelo IIA e IPAI, a participação no ehealth summit, o XVI fórum de auditoria 
interna, a 9ª conferência APAH com o tema a auditoria interna e o futuro modelo de 
governação, entre outros. 

 

6. Perspetivas para 2022 

O ano de 2021 foi um ano exigente para todas as organizações, departamentos e 
colaboradores das instituições, com a pandemia Covid-19 a ter um impacto não 
menosprezável, não só através duma menor disponibilidade dos auditados como 
também pelos constrangimentos provocados pelo teletrabalho. 

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 
2021, contribuiu de forma efetiva e significativa para um melhor ambiente de Controlo 
Interno no CHPL. 

O cumprimento do plano anual de auditoria interna para 2022 e a continuidade das 
tarefas de 2021, contribui para a consolidação do Serviço de Auditoria Interna do CHPL 
e para além do seu papel tradicional, adicionar valor à instituição. 

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). 

 

 

9 de março de 2021 
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