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1.1 INTRODUÇÃO
O Centro Hospitalar do Médio Tejo integra as Unidades Hospitalares de Abrantes, de Tomar e de
Torres Novas.
O Médio Tejo tem vindo a ser objeto de um complexo processo de reengenharia hospitalar desde
1996, o qual passou pela constituição do Grupo Hospitalar em 1999, transformado em Centro
Hospitalar segundo o modelo público tradicional em 2001, evoluindo em finais de 2002 para
Sociedade Anónima, de capitais exclusivamente públicos, criado pelo Decreto-Lei n.º 301/2002 de
11 de dezembro, e passando a Entidade Pública Empresarial a 31 de dezembro de 2005, com o
Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro.
A população da área de influência do Médio Tejo ascende a 233.463 habitantes (Censos INE, 2011),
dispersa por uma área geográfica de 2.783 km2.

1.2 VISÃO, MISSÃO E VALORES
Visão
Pretendemos ser um Hospital de referência na prestação de cuidados de saúde, com especialidades
diferenciadas, apostando no desenvolvimento de serviços eficientes e inovadores com uma gestão
adequada dos recursos, sempre com o objetivo de atingir a satisfação dos seus utentes/clientes.
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Missão
Prestar cuidados de saúde diferenciados, com eficiência e qualidade, em articulação com outros
serviços de saúde e sociais da comunidade, a custos comportáveis assumindo-se como um Centro de
elevada competência na organização e prestação assistencial, uma referência no esforço de
investigação, desenvolvimento e inovação, promovendo a complementaridade entre as suas três
Unidades Hospitalares.
Valores
No desenvolvimento sustentado da sua atividade, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. tem como
base os seguintes valores essenciais:


QUALIDADE, procurando obter os melhores resultados e níveis de serviço na prestação de
cuidados, tendo como base a satisfação das necessidades da comunidade, assumindo o
princípio da melhoria contínua e promovendo a cooperação entre os diferentes Serviços;



ÉTICA e INTEGRIDADE, orientando as ações tomadas segundo os mais nobres princípios de
conduta nas relações;



RESPEITO PELOS DIREITOS INDIVIDUAIS, assumindo o compromisso de salvaguardar a
dignidade de cada indivíduo nas relações decorrentes da sua operacionalidade;



COMPETÊNCIA e INOVAÇÃO, promovendo o desenvolvimento da Instituição e a
implementação de novas soluções que permitam assegurar a prestação dos melhores
cuidados de saúde.

Assim, pretende revitalizar a sua dinâmica, centrando a atividade nas necessidades do cidadão e na
melhoria dos cuidados prestados.

1.3 ORGANIZAÇÃO
Apresenta-se, de seguida, o organograma do CHMT, sendo a composição do Conselho de
Administração a seguinte:
Dr. Carlos Manuel Pereira Andrade Costa – Presidente do Conselho de Administração
Dr. Bruno Miguel dos Santos Ferreira – Vogal Executivo
Dr. Carlos Alberto Coelho Gil – Vogal Executivo
Drª Ivone Caçador – Diretora Clinica
Enf.ª Ana Paula Eusébio – Enfermeira Diretora
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ORGANOGRAMA
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1.4 ENQUADRAMENTO
A presente revisão do Plano, a revisão 8, é elaborada em março de 2021, e apresenta uma avaliação
da situação de 2020, sendo também apresentados os controlos e medidas previstos para 2021.
O plano de prevenção de riscos de gestão constitui um instrumento para a gestão do risco como
suporte do planeamento estratégico, do processo de tomada de decisão e do planeamento e execução
das suas atividades operacionais e instrumentais. Inspirado na metodologia COSO e na norma de
gestão de riscos da FERMA, pretende desenhar e implementar de uma forma simples e eficaz um
modelo de gestão de riscos empresariais.
Pode entender-se o conceito de risco como um evento, situação ou circunstância futura com
probabilidade de ocorrência, que, caso ocorra, poderá comprometer a realização dos objetivos do
CHMT.
A gestão de risco é o processo através do qual as organizações analisam, metodicamente, os riscos
inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em cada
atividade individual e no conjunto de todas as atividades1.
A gestão de riscos deve ser um processo contínuo e em constante desenvolvimento aplicado à
estratégia da organização e à sua implementação. Deve ser parte integrante da cultura da organização
com a definição de uma política eficaz e de um programa de ação liderado pela gestão de topo.
A gestão de riscos é cada vez mais identificada como respeitando a aspetos positivos e negativos do
risco. Por exemplo, relativamente à segurança do doente, e dado que as consequências são quase
sempre negativas, a gestão de riscos centra-se na prevenção ou mitigação do dano.
Cada plano / matriz de gestão de risco tem em atenção os objetivos estratégicos, operacionais, de
reporte e de conformidade resultantes do processo de planeamento do Centro Hospitalar, devendo
também considerar os riscos da atividade, incluindo os de corrupção e infrações conexas, bem como
as medidas de prevenção da ocorrência de fenómenos dessa natureza.
O Conselho de Prevenção da Corrupção determinou novas linhas orientadoras para a elaboração dos
Planos, tendo sido publicada a Recomendação n.º 1/2015 (DR, 2.ª série, n.º 132 de 9/07/2015). Nesta
recomendação identificava que:
“os planos existentes não são exaustivos na identificação dos riscos, nem se encontram
desenhados de modo a cobrir os riscos relativos a todas as unidades da estrutura orgânica
das entidades a que respeitam, carecendo de maior aprofundamento quanto à adoção e
execução das medidas preventivas correspondentes aos riscos identificados”.

1

´ in Ferma – Norma de Gestão de Riscos
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Determinou, também, que “os planos deviam…:


Identificar de modo exaustivo os riscos de gestão;



Designar os responsáveis setoriais e um responsável geral pela sua execução e
monitorização, bem como pela elaboração do correspondente relatório anual;



As entidades devem desenvolver ações de formação, divulgação, reflexão e
esclarecimento junto dos trabalhadores, que contribuam para o seu envolvimento
numa cultura de prevenção de riscos;



Ser divulgados na internet, excetuando matérias de natureza reservada.”

O presente Plano de Prevenção de Riscos de Gestão vai ser apresentado no Portal do SNS como
relatório de controlo interno, dado que é uma avaliação mais exaustiva dos riscos de gestão da
organização, na perspetiva, também do controlo interno, e dada a ausência de instruções por parte
da ACSS do modelo que deverá ser seguido. À semelhança de outros hospitais, o CHMT mantém a
opção de considerar que o seu Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, constitui o relatório de
controlo interno de divulgação obrigatória.

1.5 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
O desenho de uma matriz de risco deverá iniciar-se com a identificação dos principais objetivos da
área avaliada. Estes objetivos deverão ser classificados nas seguintes tipologias:
Estratégicos (E) – objetivos de alto nível, alinhados com o cumprimento da missão da organização;
Operacionais (O) – utilização eficaz e eficiente dos recursos da entidade;
Reporte (R) – fiabilidade da informação;
Conformidade (C) – aderência com legislação e regulamentos aplicáveis.
Associado ao cumprimento de cada objetivo, devem ser identificados os eventos mais suscetíveis de
terem associados níveis de risco para o cumprimento dos objetivos identificados.
O nível de risco resulta da avaliação conjunta da probabilidade de ocorrência do evento e da
gravidade de ocorrência do mesmo. Pretende-se que em 2021 se adapte a ferramenta de gestão de
risco HER+ da RISI (Health Event and Risk Management), à monitorização do Plano de Prevenção de
Riscos de Gestão2. Para tal, foram revistas as tabelas de gravidade e probabilidade, e introduzido o
tipo de resposta ao risco.

2

Na auditoria externa da SGS ao SGQ foi identificada a necessidade de garantir a monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de
Gestão, bem como a necessidade de definir os níveis de aceitação dos riscos.
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No tipo de resposta ao risco foram previstas as seguintes respostas:
Evitar o risco – abandonar as atividades que originam o risco podendo envolver a desistência de uma
linha de serviços.
Redução do risco – são tomadas medidas para reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto
do risco ou ambos
Partilha do risco – reduzir a probabilidade de ocorrência ou impacto, através da transferência ou
partilha de parte do risco. (p.e., partilhar tarefas com outros serviços, outsourcing, apólices de
seguros)
Aceitação do risco – neste caso, nenhuma ação é tomada no sentido de influenciar a probabilidade de
ocorrência ou o impacto do risco.
A tabela da gravidade, apresenta quatro níveis descritos de acordo com a seguinte tabela:

Descrição
Impacto financeiro >200.000€.
Objetivos chave não atingidos.
Incumprimento dos objetivos do contrato programa, comprometendo
significativamente o financiamento (produção, Q&E, penalidades).
Descontinuidade do serviço.
Processo judicial com grave prejuízo para a imagem reputacional ou património.
Redução de longo prazo da confiança do público; cobertura dos média nacionais.
4 – Catastrófica

Incumprimento dos requisitos legais/outros, e/ou com reclamações das partes
interessadas, ou de interesse para o negócio.
Risco demissionário de chefias; cessação do vínculo por justa causa; inibição do
exercício da profissão; litígio judicial.
Resolução de contratos de fornecimento de bens e serviços comprometendo o
funcionamento.
Insatisfação generalizada do pessoal com impacto significativo no absentismo e
rotação do pessoal.

Impacto financeiro até 200.000€.

3 – Crítica

Incumprimento parcial dos objetivos do contrato programa, com perdas entre os
10m€ e 30m€.
Cobertura pela imprensa/rádio locais; notícia isolada em media nacional; redução a
médio/longo prazo da confiança do público.
Incumprimento dos requisitos legais/outros, e/ou com reclamações das partes
interessadas, ou de interesse para o negócio.
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Rotura de stocks; resolução de contratos, com impacto temporário nos serviços, até
substituição de fornecedor.
Risco de demissão de chefia.
Insatisfação generalizada do pessoal com impacto no absentismo.

Impacto financeiro até 10.000€.
Rumores / potencial para constituir motivo de preocupação pública.
2 –Marginal

Insatisfação isolada e não generalizada dos colaboradores.
Sem incumprimento dos requisitos legais/outros, e sem reclamações das partes
interessadas.
Rotura de fornecimento serviço / produto pontual.
Impacto financeiro mínimo ou inexistente

1 –Não Relevante

Sem impacto nos media.
Sem incumprimento dos requisitos legais/outros, e sem reclamações das partes
interessadas.

A tabela da probabilidade, apresenta quatro níveis descritos de acordo com a seguinte tabela:

Descrição

5 – Frequente

Probabilidade de ocorrer frequentemente (pelo menos 1 vez por dia).

4 – Provável

Probabilidade de ocorrer mas não de forma sistemática (pelo menos 1 vez por
semana).

3 – Ocasional

Probabilidade de ocorrer ocasionalmente (pelo menos 1 vez por mês).

2 – Remota

Probabilidade de ocorrência muito rara (pelo menos 1 vez por ano).

1 - Improvável

Não acontece durante anos, nem se sabe se alguma vez ocorrerá.
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A matriz do risco é constituída por duas entradas: a probabilidade e a gravidade.

Probabilidade da ocorrência
1-

2 - Remota

3 - Ocasional

4 - Provável

5 - Frequente

1

2

3

4

5

2 – marginal

2

4

6

8

10

3 – crítica

3

6

9

12

15

4 - catastrófica

4

8

12

16

20

Improvável
1 – não

Gravidade

relevante

O nível do risco é calculado pelo produto entre a frequência e a gravidade. O nível do risco final é
calculado com base na média das pontuações dadas por cada avaliador aquando da avaliação do risco,
cabendo à Gestão da Qualidade a validação desta avaliação final.
Ainda neste âmbito a Auditoria Interna irá trabalhar em estrita articulação com a Gestão da
Qualidade na incorporação e ligação das oportunidades entretanto identificadas, ligadas aos riscos
descritos nas respetivas matrizes.
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1.6 ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO PLANO
O presente plano é um instrumento de gestão dinâmico, devendo a sua execução ser anualmente
avaliada e o seu conteúdo atualizado.
A implementação e definição de processos de gestão de risco é da responsabilidade do Conselho de
Administração, devendo ser mantidos de forma adequada e eficiente ao longo do tempo.
Ao Conselho de Administração compete a responsabilidade de fazer a gestão do plano, bem como
garantir a sua aprovação e envio do plano e respetivos relatórios de acompanhamento ao Conselho
de Prevenção da Corrupção.
Os diretores de departamento e de serviço assumem a responsabilidade de executar o plano na parte
respetiva. Devem, também, identificar e avaliar potenciais riscos, bem como indicar e implementar
as medidas de controlo interno mitigadoras do risco identificado.
A identificação dos tipos de controlos e sua extensão para mitigar os riscos deve ser precedida de um
raciocínio de análise custo-benefício, com o objetivo de não empreender mais recursos do que os
necessários para manter os riscos a um nível considerado aceitável (risco inerente).
O Serviço de Auditoria Interna auxilia os serviços a desenharem a sua matriz de risco, identificando
os eventos e riscos prováveis, classificando o grau de risco de acordo com a metodologia propostas e
colaborando na definição de medidas e controlos tendentes a minimizar os riscos.
O Serviço de Auditoria Interna elabora anualmente o relatório de execução de Plano de Prevenção de
Riscos de Gestão em articulação com os diretores de departamento e de serviço.
É desejável que este processo de avaliação de riscos de gestão integre, a médio prazo, o processo de
identificação e tratamento para mitigação dos riscos clínicos e não clínicos que neste plano não são
abordados.
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1.7 MATRIZES DE RISCO
Na presente revisão do Plano de Gestão de Riscos, incluindo corrupção e infrações conexas, são
avaliadas as seguintes vertentes:


Ambiente de Controlo



Contratação Pública



Gestão de Stocks



Recursos Humanos



Gestão da Produção / Área Assistencial



Planeamento e Controlo de Gestão



Gestão do Património



Serviço Financeiro



Transporte de Doentes



Circuito do Medicamento



Ajudas Técnicas



Auditoria Interna

Nas próximas revisões do plano serão incluídas as matrizes de risco das áreas que, entretanto, forem
objeto de análise de risco junto do Serviço de Auditoria Interna.

13
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – Rev.8: Acompanhamento de 2020 e Plano para 2021

1.7.1 MATRIZ DE RISCO – AMBIENTE DE CONTROLO
Código

1

Objetivo

Integridade e
Ética

Tipo

E, C

Evento / Risco

possibilidade de existirem ações
que prejudiquem a cultura de ética
e integridade que se pretende para
o CHMT e seus colaboradores

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

2

2

Mod

controlo interno
eficaz e
E, C, O
eficiente

2

suporte tecnológico desadequado
reduzindo o nível de controlo

2

Situação 2020

Controlos / Medidas 2021

Resposta ao Risco

Garantir a adequada implementação da
Mantém-se em vigor o código de conduta ética do
Garantir a adequada
política de comunicação de
CHMT, divulgado na página da internet e na
implementação da política de
irregularidades, de acordo com a I_3_18 do
intranet do CHMT, bem como o regulamento de
comunicação de
GCCI.
comunicação de irregulariodades e canal de
Redução do risco
irregularidades, de acordo com
comunicação de irregularidades.
a I_3_18 do GCCI.
Desenvolver a política anti-fraude no
O Gabinete Juridico não tem conhecimento de
CHMT.
alguma situação que configure as irregularidades
tipificadas na I-3-2018 do GCCI

Continuação da formalização
das normas e procedimentos
existentes; aprovação e
integração no SGQ

sistema de controlo interno fraco,
com normas muito dispersas e
desatualizadas
2

Controlos / Medidas 2020

Mod

Continuação da automatização
de processos e controlos.
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No âmbito do processo de certificação o CHMT Continuação da formalização das normas e
continua a desenvolver e atualizar os
procedimentos existentes; aprovação e Aceitação do risco
procedimentos existentes.
integração no SGQ
Em 2020 foram desenvolvidos e ou atualizadas
normas relativas aos procedimentos
administrativos.
O projeto CLIC em curso permite um controlo sobre
as TI em desenvolvimento no CHMT.
Continuação da automatização de
processos e controlos.

Redução de Risco

Responsável

CA e SAI

todos os
serviços

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

Controlos / Medidas 2020
Garantir os mecanismos de
comunicação de necessidade
de declaração por parte dos
profissionais de situações de
acumulações de funções e
outros impedimentos e
incompatibilidades, garantindo
que nos contratos de Prestação
de serviços médicos a redação
das peças procedimentais
impliquem que todos os
documentos a entregar à
instrução do processo de
autorização sejam entregues
juntamente com a proposta

3

Prevenir
ocorrências de
conflitos de
interesses *

E, C

ocorrência de conflitos de interesse
(risco identificado na grelha de
Recursos Humanos)

2

2

Mod
Garantir que são entregues e
publicadas no site do CHMT as
declarações de inexistência
conflitos de interesses, para o
ano em curso

Situação 2020

15

Resposta ao Risco

Responsável

O CHMT adota o procedimeto anual de
comunicação formal do CA a todos os
colaboradores para a necessidade de comunicar
situações de acumulação de funções ou outros
impedimentos / incompatibilidades, no entanto,
nalguns casos não é clara a autorização para
acumulaçãode funções no caso dos PSM.

Garantir os mecanismos de comunicação
de necessidade de declaração por parte
dos profissionais de situações de
acumulações de funções e outros
impedimentos e incompatibilidades,
garantindo que nos contratos de Prestação
de serviços médicos a redação das peças
Redução do risco
procedimentais impliquem que todos os
documentos a entregar à instrução do
Gestores de processos alertam os profissionais
processo de autorização sejam entregues
aquando da aproximação do términus da validação juntamente com a proposta
da autorização de acumulação.

Solicitar a todos os membros do júri a
respetiva declaração de inexistência de
incompatibilidades (artigo 4.º do Decretolei n.º 14/2014, de 22 de janeiro), para os
Todos os membros do júri de procedimentos de
processos do ano de 2021, e enviar para
aquisição de dispositivos médicos e medicamentos publicação na internet, mantendo os
assinam, anualmente, uma declaração de
registos de 2019 e 2020. Manter a
inexistência de incompatibilidades, conforme
solicitação, a todos os intervenientes no
exigido no artigo 4.º do Decreto-lei n.º 14/2014, de processo, a emissão de respetiva
22 de janeiro. Estas declarações são publicadas na declaração de inexistência de conflito de
internet do CHMT, mantendo sempre o registo dos interesses (documento já integrado no
Aceitação do risco
últimos 2 anos. Para além desta declaração, e por SGQ - IMP.LOG.013). Solicitar, ainda, a
cada processo de aquisição, todos os
todos os gestores de contrato, a declaração
intervenientes no processo assinam uma
de inexistência de conflito de interesses
declaração de inexistência de conflito de
existente para o efeito (impresso também
interesses, declaração essa que consta do
integrado no SGQ: IMP.LOG.014). Aquando
respetivo processo.
encerramento do procedimento précontratual, verificar e controlar toda a
documentação existente, de forma a
garantir que o processo é constituído por
todos os seus elementos.

Continuar a garantir que os
patrocínios dos eventos que
ocorram no CHMT, ou os apoios Sem desenvolvimento em 2020 devido à Pandemia
que os médicos têm para
Covid19
formação, são devidamente
declarados no site do Infarmed
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Controlos / Medidas 2021

Continuar a garantir que os patrocínios dos
eventos que ocorram no CHMT, ou os
apoios que os médicos têm para formação, Aceitação do risco
são devidamente declarados no site do
Infarmed

CA
Serviços
Profissionais

1.7.2 MATRIZ DE RISCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Avaliação de Risco
Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Prob.
Ocor.

Impacto Grau de Risco

Aquisição de bens ou serviços não
decorrem de necessidades efetivas /
reais.

1

Existência de sistema
estruturado de
planeamento das
aquisições

E

Falhas no levantamento das
necessidades de aquisição levam a
repetição de procedimento ao longo
do tempo com o mesmo fornecedor,
podendo incorrer em fracionamento
da despesa.

Escolha inadequada do tipo de
procedimento em função do valor do
contrato.

2

Os processos de compras
são efetuados em
conformidade com a
regulamentação aplicável.

C

Desrespeito pelas várias fases dos
procedimentos aquisitivos

Impugnação de procedimentos por
parte dos concorrentes e entidades
fiscalizadoras e/ou nulidade do
procedimento por inobservância de
preceitos legais

1

1

1

2

3

2

2

3

Controlos / Medidas 2020

Situação 2020

Resposta ao Risco

Foi enviado plano anual de compras para 2020

Foi enviado plano anual de compras para 2021.

Partilhar o risco

Detalhar o plano de compras a enviar ao CA, realçando os
procedimentos de maior risco / volume financeiro.

SGL
CA

Partilhar o risco

Em cada processo de aquisição, reforçar, junto do CA e dos
responsáveis dos serviços requisitantes, a necessidade de
justificar a respetiva compra e a justificação da criação de valor
para o CHMT.

SGL
CA

SGL

Controlos / Medidas 2021

Responsável

Baixo

Baixo

Baixo

Para cada processo de aquisição, o Serviço de Gestão Logística solicita a
identificação e fundamentação da respetiva necessidade e junta a mesmo ao
processo físico

Para cada processo de aquisição, o Serviço de Gestão
Logística solicita a identificação e fundamentação da
respetiva necessidade e junta a mesmo ao processo físico.

As necessidades referentes a aquisições regulares de bens e serviços são
solicitadas nos meses de abril e maio do ano anterior a que dizem respeito as
respetivas aquisições. No caso de serem compras agregadas, estas serão
solicitadas quando pedidas pelos SPMS / ESPAP, uma vez que seguem um
diferente calendário e metodologia. Não foi autorizada a intervenção dos
Administradores Hospitalares das diferentes áreas na gestão dos contratos
das respetivas áreas

No ano de 2020, dada o estado de pandemia pela Covid19,
foi dada prioridade aos procedimentos de aquisição
necessários à mitigação da doença. Por este motivo e pela
necessidade ade adaptação do serviço às novas metodologias
de trabalho, como o teletrabalho, verificou-se um ligeiro
atraso no início dos procedimentos para o ano de 2021.

Partilhar o risco

Durante o primeiro quadrimestre de 2021, terminar todos os
processos de aquisição referentes ao ano em curso. Dar início à
preparação das aquisições para o ano de 2022 durante o mês
de maio de 2021, com pedido de expressão de necessidades
devidamente justificadas aos serviços utilizadores, de forma a
garantir que o plano de compras se encontra terminado até ao
mês de agosto.

O numerador tem uma atualização trimestral e sempre que considerado
necessário

Os ficheiros de controlo dos contratos têm uma atualização
trimestral e sempre que considerado necessário.

Reduzir o risco

Manter a atualização trimestral dos ficheiros de controlo de
contratos.

SGL

São residuais as situações de entrega de artigos ou prestação de serviços sem
procedimento autorizado. Tal apenas se verificam quando as aquisições são
realizadas sem conhecimento do SGL, o qual regulariza o processo logo que
tenha toda a informação recolhida - estas só acontecem em situação de
urgência, não se podendo prever

São residuais as situações de entrega de artigos ou prestação
de serviços sem procedimento autorizado. Tal apenas se
verificam quando as aquisições são realizadas sem
conhecimento do SGL, o qual regulariza o processo logo que
tenha toda a informação recolhida - estas só acontecem em
situação de urgência, não se podendo prever

Reduzir o risco

Alertar os serviços utilizadores para a necessidade de serem
efetuados os pedidos de compras atempadamente, de forma a
garantir toda a tramitação legal aplicável. Nas situações
urgentes, regularizar todo o processo de aquisição com a maior
brevidade possível, de forma a garantir a autorização da
respetiva despesa.

SGL

Foi efetuada formação em CCP no início de 2020 e estão previstas em plano
ações sobre conflito de interesses, para além das atividades de contratação
públicas a serem desenvolvidas pelas entidades competentes.

Foi efetuada formação em CCP no início de 2020 e estão
previstas em plano ações sobre conflito de interesses, para
além das atividades de contratação públicas a serem
desenvolvidas pelas entidades competentes. A responsável
do serviço e dois elementos da UAJ participaram ainda na
primeira edição do Curso de Especialização do Comprador
Público, desenvolvida pela Nova School of LAW, Lisboa, no
sentido de apostar na profissionalização dos colaboradores
no âmbito das compras públicas.

Moderado

A UAJ dá parecer a todos os processos de aquisição e participa na elaboração
dos cadernos de encargos, no momento que antecede a Decisão de Contratar
e apenas para os processos que sejam superiores a 5.000,00 €.
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A UAJ dá parecer a todos os processos de aquisição e
participa na elaboração dos cadernos de encargos, no
momento que antecede a Decisão de Contratar e apenas para
os processos que sejam superiores a 5.000,00 €.

Evitar o risco

Manter o reforço / reciclagem das normas aplicáveis à
contratação pública, internamente, sempre que considerado
aplicável.
SGL

Partilhar o risco

Manter o envio de todos os processos de aquisição (> 5 mil
euros) para parecer prévio da UAJ.

Avaliação de Risco
Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Prob.
Ocor.

Impacto

Grau de Risco

Controlos / Medidas 2020

Situação 2020

No inicio de cada processo de aquisição de valor superior a 5.000,00 €, é
solicitada a Declaração de Inexistência de conflitos a todos os elementos que
participam, de qualquer forma, no procedimento pré-contratual (declaração
por procedimento). Esta declaração está também a ser solicita, apesar de não
obrigatória, aos Gestor de Contrato.
Para os elementos do júri, é ainda solicitada a Declaração de inexistência de
incompatibilidades, para posterior divulgação na Internet do CHMT
(declaração anual).

3

Inexistência de conflito de
interesses

C

ocorrência de conflitos de interesse

1

2

Baixo

5

garantir que todas as
aquisições estão
devidamente
previsionadas

Garantir mecanismos
concorrenciais na
formação dos contratos

O, C

E, O, C

Inexistência de cobertura / previsão
no orçamento para a aquisição de
bens ou prestação de serviços

limitar a concorrência e favorecer
determinados fornecedores

3

2

3

2

Elevado

Garantir o controlo da
execução de contratos

E,O,C

deficiente controlo de contrato,
incapacidade de aplicar penalizações

4

3

SGL
Mantem-se atualizada a pasta partilhada entre Logística e
Recursos Humanos, para garantir a existência de todos os
documentos essenciais à prestação de cuidados. Para além da
atualização desta pasta, sempre que se verificam alterações
pertinentes, é complementado o envio de informação por
email.
Partilhar o risco
Para o ano de 2021, mantem-se a decisão de que apenas se
processam pagamentos a um valor superior ao estipulado em
Despacho do SEAS, aos prestadores clínicos com toda a
documentação necessária ao pedido de autorização por parte
da ARSLVT.

As NE só não são enviadas com n.º de compromisso em caso
de falha no sistema informático, urgência inadiável ou
impossibilidade por parte do SF, sendo estas razões sempre
alheias ao SGL.

Reduzir o risco

As NE só não são enviadas com n.º de compromisso em caso de
falha no sistema informático, urgência inadiável ou
impossibilidade por parte do SF, sendo estas razões sempre
alheias ao SGL.

São cumpridos os requisitos de escolha do procedimento de aquisição, de
acordo com as alterações ao CCP (DL111-B/2017)

São cumpridos os requisitos de escolha do procedimento de
aquisição, de acordo com as alterações ao CCP (DL111B/2017).

Evitar o risco

Manter a verificação de todos os processos antes de envio para
autorização da Administração de forma a garantir que são
cumpridos os requisitos de escolha do procedimento de
aquisição, de acordo com as regras da contratação pública.

Moderado A UAJ dá parecer a todos os processos de aquisição

Elevado

SGL

SGL

Partilhar o risco

Em todos os processos de aquisição é definido o respetivo Gestor do
Contrato, conforme exigido pelo DL111-B/2017. Após autorização da Decisão
de Contratar de cada processo de aquisição, é enviada uma informação por
email para o respetivo gestor de contrato (e elementos do júri, quando
aplicável), indicando quais as suas responsabilidades. Foi estipulado pelo CA
que os Gestor de Contrato seriam assumidos pelo Diretores/Responsáveis de
Serviço ou do Departamento

Em todos os processos de aquisição é definido o respetivo
Gestor do Contrato, conforme exigido pelo DL111-B/2017.
Após autorização da Decisão de Contratar de cada processo
de aquisição, é enviada uma informação por email para o
respetivo gestor de contrato (e elementos do júri, quando
aplicável), indicando quais as suas responsabilidades. Foi
estipulado pelo CA que os Gestor de Contrato seriam
assumidos pelo Diretores/Responsáveis de Serviço ou do
Departamento.

Evitar o risco

Os critérios de avaliação contínua dos contratos são definidos no caderno de
encargos do respetivo processo de aquisição, assim como as penalidade a
serem aplicadas em caso de incumprimento

Os critérios de avaliação contínua dos contratos são
definidos no caderno de encargos do respetivo processo de
aquisição, assim como as penalidades a serem aplicadas em
caso de incumprimento. A avaliação contratual é divulgada
aos respetivos fornecedores, no final de cada ano de
execução.

Reduzir o risco
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Responsável

Mantem-se o pedido de declaração de inexistência de conflito
de interesses a todos os intervenientes nos processos de
aquisição, da declaração de inexistência de incompatibilidades a
todos os elementos do júri (a qual divulgada na internet) e
ainda aplicada a declaração a todos os gestores de contrato.
Estes impressos foram já integrados no SGQualidade.

As NE só não são enviadas com n.º de compromisso em caso de falha no
sistema informático, urgência inadiável ou impossibilidade por parte do
Serviço Financeiro, sendo estas razões sempre alheias ao Serviço de Gestão
Logística

A UAJ dá parecer a todos os processos de aquisição.

6

Reduzir o risco

Para os elementos do júri, é ainda solicitada a Declaração de
inexistência de incompatibilidades, para posterior divulgação
na Internet do CHMT (declaração anual).

Para o ano de 2020, o CA manteve a decisão de que apenas
seriam processados pagamentos a um valor superior ao
estipulado em Despacho do SEAS, aos prestadores clínicos
que tivessem apresentado toda a documentação necessária
ao pedido de autorização por parte da ARSLVT. No final do
ano, foram bloqueados alguns pagamentos adicionais a
médicos que não dispunham de toda a documentação
necessária.

Controlos / Medidas 2021

No início de 2021, foi realizada formação para todos os
colaboradores das compras em PREVENÇÃO DE RISCOS DE
CORRUPÇÃO, de forma a minimizar/eliminar situações de
conflito de interesses nos processo de aquisição.

Mantem-se atualizada a pasta partilhada entre Logística e
Recursos Humanos, para garantir a existência de todos os
documentos essenciais à prestação de cuidados. Para além
Mantem-se atualizada a pasta partilhada entre Logística e Recursos Humanos,
da atualização desta pasta, sempre que se verificam
para garantir a existência de todos os documentos essenciais à prestação de
alterações pertinentes, é complementado o envio de
cuidados e são realizadas reuniões regulares para análise de
informação por email.
constrangimentos.

Para o ano de 2020, o CA manteve a decisão de que apenas seriam
processados pagamentos a um valor superior ao estipulado em Despacho do
SEAS, aos prestadores clínicos que tivessem apresentado toda a
documentação necessária ao pedido de autorização por parte da ARSLVT.

4

No inicio de cada processo de aquisição de valor superior a
5.000,00 €, é solicitada a Declaração de Inexistência de
conflitos a todos os elementos que participam, de qualquer
forma, no procedimento pré-contratual (declaração por
procedimento). Esta declaração está também a ser solicitada,
apesar de não obrigatória, ao Gestor de Contrato.

Resposta ao Risco

A UAJ dá parecer a todos os processos de aquisição (> 5 mil
euros).

Em todos os processos de aquisição é definido o respetivo
Gestor do Contrato, conforme exigido pelo DL111-B/2017.
Após autorização da Decisão de Contratar de cada processo de
aquisição, é enviada uma informação por email para o
respetivo gestor de contrato (e elementos do júri, quando
aplicável), indicando quais as suas responsabilidades. Ao gestor
de contrato e aos elementos do júri, são enviadas as
declarações de inexistência de incompatibilidades, para garantir
a devida informação das responsabilidade de cada um no
processo de aquisição e na execução contratual.

Os critérios de avaliação contínua dos contratos são definidos
no caderno de encargos do respetivo processo de aquisição,
assim como as penalidades a serem aplicadas em caso de
incumprimento. A avaliação contratual é divulgada aos
respetivos fornecedores, no final de cada ano de execução.

SGL

1.7.3 MATRIZ DE RISCO – GESTÃO DE STOCKS
Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

Controlo / Medidas 2020

Responsável

Implementar a informatização das entradas em
armazém para posterior registos de saída para
os armazéns avançados.

excesso de recursos investido em
stock

2

2

Sensibilizar todos os serviços para a correta
Moderado utilização e registo de consumos

Dada a situação pandémica vivida no ano de 2020,
não foi possível a implementação da informatização
das entradas em armazém para posterior registos de
saída para os armazéns avançados.

Logística

Fomentar as transferências internas entre
armazéns, de forma a otimizar o stock e evitar
termo de validade dos artigos menos
movimentados.
1

Otimizar os níveis de stock

existência de produtos fora da
validade

3

3

2

3

Será realizado o devido abate de DM e Produtos
Moderado Farmacêuticos, com a presença do Serviço de
Finanças de Abrantes, no final do ano.

Elevado

Controlo / Medidas 2021

Sensibilizar todos os serviços para a correta utilização Redução do risco Sensibilizar todos os serviços para a correta
e registo de consumos.
utilização e registo de consumos.

Fomentar as transferências internas entre armazéns,
de forma a otimizar o stock e evitar termo de
validade dos artigos menos movimentados.

Responsável

Implementar a informatização das entradas em
Partilha do risco armazém para posterior registos de saída para
os armazéns avançados.

SGL

Partilha do risco Fomentar as transferências internas entre
armazéns, de forma a otimizar o stock e evitar
termo de validade dos artigos menos
movimentados.

Aguarda-se disponibilidade da GLINTT para
implementação do módulo para contolo dos
movimentos financeiros e de rappel.
R, C

distorções materiais das
demonstrações financeiras

3

2

Logística
Farmácia
Serviços

Dada a situação de pandemia verificada durante o
ano de 2020, não foi realizado o exercício de abate
financeiro dos artigos obsoletos.

Redução /
Partilha do risco

Logística
S.Financeiro

Está em fase de implementação a faturação
eletrónica. Estão a ser pedidos a todos os
fornecedores o mapa das suas referência EDI.
Aguarda-se disponibilidade da GLINTT para
implementação do módulo para contolo dos
movimentos financeiros e de rappel.

Moderado

Sensibilização de todos os interessados
Sensibilização de todos os interessados envolvidos
envolvidos no registo de consumos. Colaboração
Resp. Armazém no registo de consumos. Colaboração na melhoria da
na melhoria da aplicação CPC e dos respetivos
aplicação CPC e dos respetivos PDA.
PDA.
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Será realizado abate financeiro de todos os
artigos obsoletos referentes aos anos de 2019 e
2020, após confirmação por parte do Serviço da
Autoridade Tributária de Abrantes.

SGL

Internamento, o processo já foi articulado com o
Serviço Farmacêutico e já foi autorizado pelo
respetivo vogal da área.

Será articulado com a Farmácia a realização de
auditorias conjuntas.

Está em fase de implementação a faturação
eletrónica. Estão a ser pedidos a todos os
fornecedores o mapa das suas referência EDI.

2

Resposta ao Risco

E, O

existência de produtos obsoletos

A valorização das
quantidades em existências
correspondem às constantes
nos registos contabilísticos

Situação 2020

Redução /
Partilha do risco

Está implementada a faturação eletrónica. Estão
a ser pedidos a todos os fornecedores o mapa
das suas referência EDI e muitos dos
fornecedores de bens já enviam a sua faturação
via SAPHETY / EDI.

SGL

Aguarda-se disponibilidade da GLINTT para
implementação do módulo para contolo dos
movimentos financeiros e de rappel.

Sensibilização de todos os interessados
Redução /
envolvidos no registo de consumos. Colaboração
Partilha do risco na melhoria da aplicação CPC e dos respetivos
PDA.

SGL

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

Controlo / Medidas 2020

Responsável

Implementação e colaboração em novos AAv e
em todas as alterações necessárias.

3

optimização do layout dos
armazéns e da arrumação dos
espaços e artigos

Instalar um sistema de video porteiro na porta
do cais da unidade de Abrantes, com monitori de
visualização e abertura de porta eletrónica para
quem está dentro do armazém.

instalações de armazenagem
inadequadas
E, O

falta de condições de segurança dos
artigos armazenados

4

2

rotura de stocks nos serviços
4

2

3

6

E, O

3

3

Logística e
Farmácia
Informática

Logística e
Farmácia

Instalar um sistema de video porteiro na porta do
cais da unidade de Abrantes, com monitorização de
visualização e abertura de porta eletrónica para
quem está dentro do armazém.
Foram colocados equipamentos CCTV para controlo
dos acessos ao armazém e farmácia.

Controlo / Medidas 2020

Responsável

Redução /
Implementação e colaboração em novos AAv e
Partilha do risco em todas as alterações necessárias.

SGL

Instalar um sistema de video porteiro na porta
do cais da unidade de Abrantes, com
Redução /
monitorização de visualização e abertura de
Partilha do risco
porta eletrónica para quem está dentro do
armazém.

SGL
Farmácia
Informática

9
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No final de 2020, foram iniciadas alterações no
armazém central de Abrantes. Dada a situação
pandémica, foi necessário reforçar stocks, em quase
50%, de forma a garantir o abastecimento aos
Redução do risco
serviços utilizadores e a mitigação da Covid19. Foi
criado um segundo armazém em Abrantes e uma sala
específica para o stock Covid19.

No ano de 2021, serão efetuadas mais
alterações, como pintura dos espaços e arranjo
das portas, de forma a garantir as condições
adequadas de armazenamento.
Deverá ainda ser efetuada a adequação do cais
de receção, com colocação de telheiro e
plataforma elevatória.

SGL
SIE
Administração

Dada a possibilidade de contratação devido ao
regime excecional da Covid19, todos os estagiários
foram contratados pelo CHMT, tendo reforçado a
equipa do armazém de Abrantes com os elementos
necessários à garantia das suas atividades.

Serão mantidos todos os estágios autorizados
para os armazéns.
Serão efetuados os inventários parciais aos
artigos de armazém e acompanhados os dos
AAV, sempre que antecipadamente
identificados.

existências em armazéns centrais e
avançados não controladas

CA, Logística, Implementação e colaboração em novos AAv e em
Farmácia
todas as alterações necessárias.

Resposta ao Risco

Elevado

A grande obra a realizar no setor principal do
armazém central está prevista em plano de
investimentos para o ano de 2020

Optimização do circuito de
distribuição de artigos pelos
serviços

Situação 2020

Logística

Serão efetuados os inventários parciais aos artigos de
armazém e acompanhados os dos AAV, sempre que
antecipadamente identificados.

Redução do risco

Serão efetuados os inventários parciais aos
artigos de armazém e acompanhados os dos
AAV, sempre que antecipadamente
identificados.

SGL

1.7.4 MATRIZ DE RISCO – RECURSOS HUMANOS
Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

1

Manutenção dos dados dos
trabalhadores atualizados em
termos de dados pessoais,
carreiras, avaliações,
formação, absentismo e
remunerações

R

informação dos colaboradores
incorreta ou desatualizada

2

Garantir que as remunerações
são processadas de forma
correta, com base nos tempos
normais e suplementares
efetivamente trabalhados e
aprovados, e em
conformidade com a
legislação em vigor

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

2

1

Baixo

Situação 2020

Resposta ao Risco

Controlos / Medidas 2021

Responsáve
l

RH

O SGRH criou um novo procedimento interno, através de
listagens de controlo de validade de documentos, que envia
trimestralmente aos colaboradores com documentação.

Aceitação do
Risco

Manutenção do controlo: garantir a atualização permanente dos dados
mestres dos colaboradores

RH

RH

SRH procura manter atualizada a pasta de evidências do controlo
do processamento salarial de cada mês. SRH procura manter os
dois níveis de controlo, quem executa valida e 2.º elemento
controla.

Controlos / Medidas 2020 Responsável

Manutenção do controlo:
garantir a atualização
permanente dos dados
mestres dos colaboradores

Manutenção dos controlo:

3

Utilização de critérios de
recrutamento que assegurem
os princípios da igualdade de
oportunidades, da
imparcialidade, da boa fé, da
não discriminação e da
publicidade.

O

processamento e pagamento
de valores indevidos ou não
autorizados

Indefinição do perfil do pessoal
a contratar.
Dificuldade em recrutar pessoal
sem formação adequada ao
desempenho das funções.

2

1

1

2

Baixo

Baixo

C

favorecimento de candidato(s)
/ tráfico de influências

2

2

Moderado

Garantir a existência de
pontos de controlo e
validação das operações,
com evidência de realização
desses controlos.
Manutenção do dossier de
processamento atualizado.
Segregação de funções.

Os procedimentos de
recrutamento e seleção são
precedidos por um extenso
processo de fundamentação
e pela autorização prévia do
membro do Governo. É
garantido a publicitação
prévia e o processo de
recrutamento nos processos
iniciados no SRH.

Manutenção dos controlo:

CA
RH

Os procedimentos de recrutamento e seleção são precedidos por
um extenso processo de fundamentação e pela autorização
prévia do membro do Governo. É garantido a publicitação prévia
e o processo de recrutamento nos processos iniciados no SRH.
Está definido e divulgado o procedimento de recrutamento no
PR.GRH.007.

Está definido e divulgado o
procedimento de
recrutamento no
PR.GRH.007.
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Aceitação do
Risco

Aceitação do
Risco

Garantir a existência de pontos de controlo e validação das operações,
com evidência de realização desses controlos.
Manutenção do dossier de processamento atualizado. Segregação de
funções.

Os procedimentos de recrutamento e seleção são precedidos por um
extenso processo de fundamentação e pela autorização prévia do
membro do Governo. É garantido a publicitação prévia e o processo de
recrutamento nos processos iniciados no SRH.
Está definido e divulgado o procedimento de recrutamento no
PR.GRH.007.

RH

CA
RH

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

possibilidade de auferir uma
remuneração excessiva via
realização de atividade
adicional

4

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

Controlos / Medidas 2020 Responsável

Situação 2020

A produção adicional definida para na contratualização interna,
A produção adicional
está intrinsecamente relacionada com a produção base. Estão
definida na contratualização
garantidos os controlos de sobreposição de horários entre a
CA
interna procura balancear a
Dir.Clínica atividade base e a atividade adicional. Esta atividade foi realizada
produção base do serviço.
mediante o cumprimento de critérios relacionados com o
Revisão das metas perante
período temporal em que os doentes se encontram em Lista de
novas entradas/saídas de
Espera.
clínicos.
2

2

Moderado
Garantidos os controlos de
Face à situação pandémica, de acordo com a Portaria nº171/2020
sobreposição da atividade
CA
de 14 de julho, que aprovou o regime excecional de incentivos à
SIGIC com o cumprimento do Informática recuperação da atividade assistencial, foi negociado com os
horário normal.
ULGA serviços a realização de atividade adicional com incentivos de
Regularizadas as situações
setembro a dezembro de 2020
de sobreposição
identificadas.

Resposta ao Risco

Controlos / Medidas 2021

Responsáve
l

Com o agravamento da situação pandémica no ano 2021, o Ministério
da Saúde, através da Portaria nº54/2021 de 10 de março, mantem a
CA
realização da atividade adicional com sistema de incentivos a partir de Dir.Clínica
março 2021 para a atividade não realizada no âmbito da pandemia

Aceitação do
Risco
Foi negociado com os serviços a realização de atividade adicional com
pagamento de incentivos mediante o cumprimento de determinados
critérios, sujeitos a avaliação de cumprimento dos mesmos a
30/06/2021

CA
PCG
ULGA

Manter a política de acréscimos remuneratórios de acordo com o
regulamento interno ou os decorrentes da legislação.

CA

Implementar uma política de
remuneração / recompensa
definida e alicerçada no
E, O, C
desempenho individual ao
serviço do cumprimento da
missão do Centro

minimizar o uso de influências
e/ou atalhos inadequados para
obter vantagens próprias

2

2

Manter a política de
acréscimos remuneratórios
Moderado
de acordo com o
regulamento interno ou os
decorrentes da legislação.

CA

Elaborados contratos de comissões de serviço (2013/16) para
funções de chefia/direção previstas no regulamento interno. De
acordo com o definido são remunerados valores fixos aos cargos
de direção/coordenação médica/enfermagem dos
departamentos e serviços, e remunerados os cargos de direção
das áreas de gestão pelo acréscimo de responsabilidade e
disponibilidade.
São ainda pagos os acrésimos correspondentes aos cargos que
decorrem da lei, nomeadamente, Coord. Doação, Coord. Intern.
Médico.
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Aceitação do
Risco

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

Controlos / Medidas 2020 Responsável

Situação 2019

Resposta ao Risco

Controlos / Medidas 2020

Responsáve
l

Objetivos contínuos:

5

Garantir que são pagas as
horas suplementares
autorizadas e realizadas de
acordo com as dotações de
cobertura de escalas definidas

O, C

validação para processamento e
autorização de pagamento de
horas extra / prevenção para
processamento superiores às
necessárias para garantir as
escalas aprovadas

3

2

Prosseguir o objetivo de
As dotações das escalas são carregadas mensalmente nos
controlo das dotações das
horários aprovados. Ao longo do mês vão sendo alteradas as
escalas utilizando as
Direção dotações, em função das necessidades. As escalas são aprovadas
potencialidades da aplicação
Técnica; (planeamento) e validadas (realização) ao nível da direção do
Moderado RISI.
Redução do risco
Dir.Urgência; departamento de urgência.
Parametrização da aplicação
RH
com as dotações por escala
Mensalmente, as escalas enviadas ao CA para aprovação para
que vierem a ser definidas
processamento, apresentam a informação das horas planeadas e
superiormente.
realizadas, sendo possível avaliar os desvios.

Objetivos contínuos:
Prosseguir o objetivo de controlo das dotações das escalas utilizando
Direção
as potencialidades da aplicação RISI.
Técnica;
Parametrização da aplicação com as dotações por escala que vierem a Dir.Urgência
ser definidas superiormente.
; RH

Manutenção dos controlos:

6

Garantir a adequada gestão e
utilização do sistema de
controlo controlo de
assiduidade

O, C

manipulações diversas por
parte dos utilizadores para
alteração dos dados de
assiduidade

3

1

Baixo

Manutenção dos controlos
de fecho de horários na
aplicação RISI (férias, dias
em branco, faltas sem
suporte documental,
sobreposições, etc).
Garantir o cumprimento do
regulamento do horário,
nomeadamente, com
controlo das situações de
eventuais picagens manuais.

RH

A cada encerramento de mês, os gestores de processo procedem
a vários controlos, para além dos controlos automáticos que a
aplicação RISI faz correr.
Foi aprovado o regulamento de horários e divulgado a
30/06/2017.
Foram dadas instruções a todos os serviços para que fosse
cumprida a regra do registo biométrico, inclusivé para reverter as
situações cuja picagem manual estava autorizada, situação que
tem sido acatada.
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Manutenção dos controlos:

Aceitação do
Risco

Manutenção dos controlos de fecho de horários na aplicação RISI
(férias, dias em branco, faltas sem suporte documental, sobreposições,
etc).
Garantir o cumprimento do regulamento do horário, nomeadamente,
com controlo das situações de eventuais picagens manuais.

RH

1.7.5 MATRIZ DE RISCO – GESTÃO DA PRODUÇÃO / ÁREA ASSISTENCIAL
Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

aplicação inadequada de isenções
/ dispensa de taxas

cobrança insuficiente de taxas

2

garantir cobrança,
isenção e dispensa de
taxas moderadoras
conforme a lei

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

1

1

2

2

Baixo

Baixo

Controlos / Medidas 2020

Situação 2020

Melhorar o processo de monitorização das isenções
para deteção de erros, tornando o processo mais
automatizado.
Acompanhamento sistemático da situação de valores
cobrados e por receber.

A Implementar o SITAM, ferramenta fundamental para
gestão das taxas moderadoras.

receção de taxas moderadoras

3

controlar os exames
realizados no exterior

O

conferência de faturas de exames
não solicitados, não realizados ou
pedidos indevidamente

1

1

Controlos / Medidas 2021

Responsável

Continua a ser objetivo contínuo do SGD, a
sensibilização das equipas para cobrança oportuna das
taxas.
A Implementar o SITAM, ferramenta fundamental
para gestão das taxas moderadoras.
Finalizar a formalização dos circuito de recepção das
taxas nas três Unidades e dos pontos de controlo, com
clarificação das responsabilidades do SF e SGD.
Foi feita a implementação dos quiosques de
efectivação de consultas e pagamento de taxas
moderadoras nas 3 Unidades, a extensão aos MCDTS
com marcação previa não foi ainda concretizada, no
âmbito do projeto CLIC
Aquisição de máquinas para recebimento de
pagamentoa em especie.

SF
SGD
SSI

Mantém-se o objetivo: criação de ponto de controlo
para o médico confirmar a a receção do relatório ou
execução do ato, nos casos em que não exista clara
evidência física da realização do mesmo, com recurso
á informatização.

SF, SGD,SSI

Continua a ser objetivo contínuo do SGD, a
sensibilização das equipas para cobrança oportuna das
taxas.

Continuar a ser desenvolvido relatório por funcionário
com informação de valores cobrados e por cobrar,
isenções / dispensas mal atribuídas, e fazer a sua
Dificuldade da implementação destas medidas
implementação.
devida pandemia.

C, O

Resposta ao
Risco

Finalizar a formalização dos circuito de recepção das
taxas nas três Unidades e dos pontos de controlo, com
clarificação das responsabilidades do SF e SGD.
Foi feita a implementação dos quiosques de
efectivação de consultas e pagamento de taxas
moderadoras nas 3 Unidades, a extensão aos MCDTS
com marcação previa não foi ainda concretizada, no
âmbito do projeto CLIC.

1

Baixo

2

Mantém-se o objetivo: criação de ponto de controlo
para o médico confirmar a a receção do relatório ou
Dificuldade da implementação destas medidas
execução do ato, nos casos em que não exista clara
devido á pandemia.
evidência física da realização do mesmo, com recurso
Baixo á informatização.
Iniciar o objetivo de formalização dos procedimentos Dificuldade da implementação destas medidas
de conferência de faturas de mcdt's.
devido á pandemia.
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Iniciar o objetivo de informatizar os procedimentos
de conferência de faturas de mcdt's.

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

Controlos / Medidas 2020

Situação 2020

Resposta ao
Risco

Controlos / Medidas 2021

Responsável

concluir o processo de garantir a emissão de termos
de responsabilidades para MCDTs, e implementar o Dificuldade da implementação destas medidas
pedido de consultas e internamentos no exteriror, via devido á pandemia.
plataforma informática

concluir o processo de garantir a emissão de termos
de responsabilidades para MCDTs, e implementar o
C.A, SSI, SGD
pedido de consultas e internamentos no exteriror, via
plataforma informática

Contratação dos exames com mais expressão, e
obrigatoriedade de justificação escrita pelo prescritor,
Dificuldade da implementação destas medidas
quando são pedidos exames fora destas entidades e
devido á pandemia.
definição das entidades que apenas devem constar da
aplicação

Contratação dos exames com mais expressão, e
obrigatoriedade de justificação escrita pelo prescritor,
quando são pedidos exames fora destas entidades e
definição das entidades que apenas devem constar da
aplicação

exames realizados em locais não
autorizados
3

4

controlar os exames
realizados no exterior

garantir o adequado e
atempado registo da
atividade assistencial

O

aquisição de exames a preços
superiores aos definidos no
despacho 10430/2011

2

2

Mod.

Aperfeiçoar o processo de garantir o adequado e
atempado registo de toda a informação assistencial
controlo de EFR e n.º beneficiários, com algum sucesso
já verificado.
R, C

perda de informação relevante
para efeitos de faturação

1

3

Mod.

Dificuldade da implementação destas medidas
Deverá continuar a ser utilizado o relatório gerado
devido á pandemia.
pelo SGD para identificar os episódios sem EFR e n.º
beneficiário, continuando a colaboração já existente,
com o SF, foi reforçada a articulação dos SF e SGD , que
tem gerado maior sucesso nos processos.
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CA
SSI
SGD

Aperfeiçoar o processo de garantir o adequado e
atempado registo de toda a informação assistencial
controlo de EFR e n.º beneficiários, com algum sucesso
já verificado.
Informatizar e automatizar o relatório gerado pelo SGD SGD, SSI,SF.
para identificar os episódios sem EFR e n.º
beneficiário, continuando a colaboração já existente,
com o SF e SSI, foi reforçada a articulação dos SF e SGD
e SSI , que tempossibilitado a concretização da
facturação maior sucesso nos processos.

1.7.6 MATRIZ DE RISCO – PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO
Código

1

2

3

Objetivo

Cumprir dos prazos
para reporte da
informação

Garantir a
monitorização
atempada da
informação de gestão
necessária ao
acompanhamento das
metas contratualizadas
com a Tutela e com os
serviços

Garantir o apoio ao CA
na elaboração dos
principais documentos
de planeamento

Tipo

R

Evento / Risco

Não cumprimentos dos prazos
de envio dos Mapas SICA e
Relatório mensal para SES

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

1

2

Mod

2

3

Mod

Ineficiente consolidação das
metas negociadas
internamente e desvio face
aos objetivos globais
E, R

2
Fraca integração entre as várias
peças orçamentais (plano de
produção, compras, RH,
orçamento anual e plurianual)

Resposta ao Risco

Garantir o envio mensal do SICA (dia8) e
do RADEF (dia10) em cumprimento dos
prazos.
Garantir a qualidade do reporte no SICA de
Procurou-se sempre, com muito esforço devido
forma a evitar erros de reporte que se
ao acréscimo de reportes por força da pandemia,
traduzam em penalizações financeiras.
cumprir mensalmente os prazos estabelecidos
para o SICA e RADEF.

Continuar a garantir a contratualização
interna com os serviços e
acompanhamento do respetivo
desempenho.

Deteção tardia de desvios face
às metas contratualizadas

R

Situação 2020

3

Mod

Tratou-se de uma ano atípico sem condições
para solicitar alguns objetivos aos Serviços
Assistenciais. A contratualização interna
realziaou-se apenas no final do primeiro
semestre.

Oportunidade para desenvolver um modelo
de contratualização interna que envolva os
Não foi oportuno desenvolver o modelo de
AH nomeados para as àreas assistenciais
contabilidade de gestão devido à escassez de
recursos da equipa do PCG.
Desenvolver, quando oportuno, o modelo
de contabilidade de gestão.

Continuar a garantir o apoio na
contratualização externa e respetivo
acompanhamento, alertando a gestão para O PCG garantiu o apoio na preparação da
os desvios significativos e necessidade de contratualização externa e interna, abrangendo
revisão de metas.
toda a atividade contratualizada em sede de
Contrato Programa, assim como os indicadores
Oportunidade para desenvolver um modelo que constam dos respeitvos apêndices
de contratualização interna que envolva os (Indicadores de qualidade e efixiência e
AH nomeados para as àreas assistenciais penalizações).
e contribua para o alinhamento das várias
peças orçamentais
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Controlos / Medidas 2021

Responsável

Estão definidos os procedimentos por cada
colaborador com os respetivos prazos de
reporte.

A equipa manteve-se com dois elementos nos
primeiros sete meses do ano (Patrícia Rodrigues
regressou em meados de julho e Estela Finseca
regressou em outubro).

Aplicação de penalizações
financeiras

Alteração substancial do
modelo de financiamento,
sem adaptação oportuna dos
sistemas de informação que
permitem recolher os dados
para indicadores de
acompanhamento ao nível dos
serviços.

Controlos / Medidas 2020

Partilha de Risco

Os reportes para a Tutela são sempre
considerados prioritários, salvo indicação
em contrário do Conselho de
Administração.

PCG
SF

Com a estabilização da equipa, o risco é
ainda menor.

Aceitação do risco

Em 2021, vamos insistir junto do CA neste
desenvolvimento.

CA
PCG
SF

Aceitação do risco

Com a estabilização da equipa do PCG, o
risco de não assegurar toda o processo de
elaboração e acompanhamento do PAO, é
improvável.

CA
PCG

1.7.7
Código

1

MATRIZ DE RISCO – SERVIÇO FINANCEIRO
Objetivo

Garantir a
identificação
correta e
completa de
clientes e
fornecedores

Tipo

2

3

Cobrança de
dívida de clientes
atempada e de
forma adequada

Avaliação de Risco
Prob.
Impacto
Ocor.

Controlos / Medidas 2020

Garantir que todas as alterações (criação/alteração e
eliminação) a dados de clientes/fornecedores são
devidamente sustentadas e evidenciadas.
Garantir que existe evidência de quem efectuou as
alterações no sistema (data e rubrica).
C, R

Dados mestre de clientes/fornecedores,
incorretos ou desatualizados

1

C, R

O

Saldos de clientes/fornecedores
incorretos

Reconhecimento tardio de recebimentos
de clientes.

Faturas por cobrar há muito tempo
(pagamentos fora do prazo pelos
clientes).

1

2

2
Aguarda-se a implementação do projeto dos
pagamentos por referência multibanco para as taxas
moderadoras.

2

Situação 2020

Resposta ao risco

Controlos / Medidas 2021

Responsável

S. Financeiro Mantêm-se os controlos instituídos.

Garantir que todas as alterações (criação/alteração e
eliminação) a dados de clientes/fornecedores são
Aceitação do risco devidamente sustentadas e evidenciadas.
Garantir que existe evidência de quem efectuou as
alterações no sistema (data e rubrica).

S. Financeiro

S. Financeiro Mantêm-se os controlos instituídos.

Controlo da introdução e alteração dos dados relativos
aos clientes / fornecedores, (denominação, NIB; prazo,
etc) no SICC
Aceitação do risco
Manutenção periódica dos dados dos fornecedores.
Segregação de funções e responsabilidade das
operações.

S. Financeiro

Proceder à análise de saldos, investigando movimentos
anómalos. Proceder à circularização de terceiros
S. Financeiro Mantém-se a situação.
(clientes e fornecedores).
Garantir que é enviado um ofício a solicitar o
pagamento, com pedido de identificação do utente /
episódio aquando da transferência.

1

Responsável

2
Controlo da introdução e alteração dos dados relativos
aos clientes / fornecedores, (denominação, NIB; prazo,
etc) no SICC
Manutenção periódica dos dados dos fornecedores.
Segregação de funções e responsabilidade das
operações.

C, R
Garantir o
reconhecimento
correto de valores
a receber e a
pagar

Evento / Risco

1

CA, SGD,
Informática, Mantém-se a situação.
S. Financeiro

Insistência no pagamento dos débitos, através de cartas
enviadas aos intervenientes no processo.
Melhoria da articulação com o Gab. Jurídico, que deverá
desenvolver a fase de contencioso, de modo a atuar-se S. Financeiro Mantém-se a situação.
judicialmente, se necessário, antes da sua prescrição e
provisionar quaisquer valores incobráveis.
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Proceder à análise de saldos, investigando movimentos
Redução do risco anómalos. Proceder à circularização de terceiros
S. Financeiro
(clientes e fornecedores).
Garantir que é enviado um ofício a solicitar o
pagamento, com pedido de identificação do utente /
episódio aquando da transferência.
Aceitação do risco
Aguarda-se a implementação do projeto dos
pagamentos por referência multibanco para as taxas
moderadoras.

CA, SGD,
Informática,
S. Financeiro

Insistência no pagamento dos débitos, através de cartas
enviadas aos intervenientes no processo.
Melhoria da articulação com o Gab. Jurídico, que deverá
Redução do risco desenvolver a fase de contencioso, de modo a atuar-se S. Financeiro
judicialmente, se necessário, antes da sua prescrição e
provisionar quaisquer valores incobráveis.

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Inexistência de cobertura / previsão no
orçamento para a aquisição de bens ou
prestação de serviços

4

Pagamento de
Realização de pagamentos de bens e
faturas de acordo
com uma política C, O serviços sem que exista a validação das
quantidades/qualidades dos bens e
de pagamentos
serviços antes da emissão da ordem de
bem definida
pagamento

Realização de pagamentos sem seguir
uma política de pagamentos

5

6

Garantir a
adequada e
atempada
C, O
conferência de
faturas

Avaliação de Risco
Prob.
Impacto
Ocor.

3

Controlos / Medidas 2020

Responsável

Situação 2020

1

2

2

3

1

Controlo da
Divergência de saldos de existências entre
valorização das C, R
as aplicações SICC e a CPC.
1
existências

Controlos / Medidas 2021

Responsável

3
Procurar negociar orçamentos com dotação suficiente
Procurar negociar orçamentos com dotação suficiente
que permitam a atribuição de compromissos com
O processo de contratualização de cuidados de saúde
que permitam a atribuição de compromissos com
fundos disponíveis (positivos) e o pagamento atempado.
para os anos de 2020 e 2021 fica marcado pelo contexto
fundos disponíveis (positivos) e o pagamento atempado.
Alertar as entidades tutelares para as dificuldades de
da
situação
de
Pandemia
COVID-19
existente.
Alertar as entidades tutelares para as dificuldades de
CA
CA
Aceitação do risco tesouraria do CHMT.
tesouraria do CHMT.
S. Financeiro
S. Financeiro

Atualmente, estão a ser realizados pagamentos de
acordo com as indicações da ACSS ou por indicações do
CA.

Insistências junto das entidades tutelares para reforço
das verbas destinadas ao pagamento de dívidas.
Procurar implementar medidas que permitam
ultrapassar os problemas que atrasam a conferência de
faturas.

Morosidade e falta de acuidade na
conferência de faturas.

Resposta ao risco

2 Formalizar as regras de conferência no manual de
procedimentos. Já está desenvolvido o procedimento
relativo à conferência de facturas e em condições de
remeter ao SGQ
Procurar implementar a Circular Normativa ACSS
18/2016.
Garantir a conciliação mensal dos saldos de existências
2 entre a CPC / SICC.
O SGL irá propor a aquisição do módulo "descontos e
rappel" da GLINTT para a aplicação de gestão de
materiais.

S. Financeiro Mantém-se a situação.

Reorganização e simplificação da estrutura atual através
da desmaterialização de todo o processo de conferência
Redução do risco
desde a entrada no CHMT até ao registo no SGF.
Implementação de workflow no processo de gestão
documental

S. Gestão
Logística, S.
Mantém-se a situação.
Financeiro,
CA

Garantir a conciliação mensal dos saldos de existências S. Gestão
entre a CPC / SICC.
Logística, S.
Redução do risco
Proposta de implementação de webservice entre o SGL / Financeiro,
CPC e o SGF / SICC
CA
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Insistências junto das entidades tutelares para reforço
das verbas destinadas ao pagamento de dívidas.

CA
SGF
SGQ

Código

Objetivo

7

As aquisições são
relevadas
corretamente nas
contas de
fornecedores

8

9

10

Tipo

R

Evento / Risco

Desvirtuar a informação contabilística.

Atos clínicos não faturados, faturados
incorretamente (informação insuficiente
ou incorreta sobre o utente ou cliente) ou
não faturados oportunamente.
Dificuldade em controlar se foi efetuada a
Reconhecimento
totalidade da faturação até ao
adequado e
encerramento do mês e se foram
oportuno dos O, R
adequadamente especializadas as
valores a receber
produções não faturadas.
de clientes

Adequado
controlo dos
O
fluxos monetários

Elaboração do
manual de
procedimentos
para o controlo
interno

O

Avaliação de Risco
Prob.
Impacto
Ocor.

1

2

Controlos / Medidas 2020

Responsável

Situação 2020

Garantir a contabilização em rubrica adequada.
Conferência dos lançamentos com regularidade.
Responsabilização das funções inerentes a cada
S. Financeiro Mantêm-se os controlos instituídos.
profissional através do acompanhamento e supervisão
das mesmas
Conferências mensais e anuais da informação produzida.

Mantêm-se os controlos previstos, procurando
introduzir melhorias.

2

2

Divergência de saldos.

2

2

Controlo dos eventuais erros de
numeração, atribuída manualmente às
autorizações de pagamento, upload,
fluxos de caixa e guias de receita

1

2

Dificuldade em reconciliar a fatura a
liquidar com a transferência de um
cliente quando este não a identifica.

1

2

Registos inadequados de adiantamento
de clientes sem ajustamentos de saldo

1

2

Organização da função indefinida.

2

1

Conhecimento das condições e regras de faturação.
Acompanhamento mensal dos atos clínicos registados
no período. Analisar os atos faturados e os que
aguardam faturação, de modo a aprimorar os valores a
especializar.
Circularização de saldos anual.
Garantir autorização dos ajustamentos de saldos de
clientes pela entidade competente (CA).

S. Financeiro Mantêm-se os controlos instituídos.

Responsável

Garantir a contabilização em rubrica adequada.
Conferência dos lançamentos com regularidade.
Responsabilização das funções inerentes a cada
Redução do risco
S. Financeiro
profissional através do acompanhamento e supervisão
das mesmas
Conferências mensais e anuais da informação produzida.

Conhecimento das condições e regras de faturação.
Aceitação do risco Acompanhamento mensal dos atos clínicos registados
no período. Analisar os atos faturados e os que
aguardam faturação, de modo a aprimorar os valores a
especializar.
Circularização de saldos anual.
Garantir autorização dos ajustamentos de saldos de
clientes pela entidade competente (CA).

S. Financeiro

Garantir controlo adequado da numeração manual.
Análise periódica aos movimentos realizados e
Aceitação do risco verificação da documentação de suporte por terceiros. S. Financeiro
Segregação de funções, entre quem processa e autoriza:
quem processa não autoriza.

O SGF já elaborou Regulamento e alguns procedimentos
Aprovar, implementar e controlar os procedimentos
S. Financeiro que se encontram publicado na Pastas e Documentos
Redução do risco
definidos nas funções ainda não publicads
Regulamentados do SGQ

28
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – Rev.8: Acompanhamento de 2020 e Plano para 2021

Controlos / Medidas 2021

Mantêm-se os controlos previstos, procurando
introduzir melhorias.

Garantir controlo adequado da numeração manual.
Análise periódica aos movimentos realizados e
verificação da documentação de suporte por terceiros. S. Financeiro Mantêm-se os controlos instituídos
Segregação de funções, entre quem processa e autoriza:
quem processa não autoriza.

Aprovar, implementar e controlar os procedimentos
definidos.

Resposta ao risco

S. Financeiro

1.7.8 MATRIZ DE RISCO – GESTÃO DO PATRIMÓNIO
Avaliação de Risco
Código

1

2

Objetivo

Utilização
adequada e
segurança física
de bens
públicos

Abates

Tipo

O, C

Evento / Risco

Prob.
Ocor.

Impacto

Extravio de bens por causa humana
Transferência de bens entre diferentes salas e pisos
(localizações) sem comunicação e atualização do
inventário
Apropriação/ utilização indevida de bens públicos,
designadamente para fins privados

3

1

Bem abatido continuar nos serviços /abates sem
autorização

2

2

Grau de
Risco

Controlos / Medidas 2020

Mantêm-se os controlos definidos:
Verificação periódica de bens.
Implementação de medidas de controlo permanente,
designadamente de entrada e saída de bens da
localização original, devendo os serviços comunicar a
transferência de bens no caso de transferência entre
serviços.
Baixo
Comunicação pelo Responsável de cada Serviço ao
Serviço de Património, em caso de extravio
/desaparecimento do bem.
Controlo da utilização dos bens e do destino dado aos
mesmos.
Atualizar o cadastro dos bens com a introdução dos
bens relativos às ajudas técnicas do serviço social.

O

3

2

Resposta ao Risco

O Ano 2020 foi considerado um ano totalmente
diferente. A pandemia de COVID-19 levou o Centro
Hospitalar Médio Tejo, a transformar-se para
responder às necessidades específicas, e de
isolamento de infetados com o novo coronavírus. As
alterações organizativas que o CHMT teve de
implementar nos últimos meses foram cruciais visando
maximizar todo o potencial da capacidade de resposta
assistencial aos cidadãos e no combate à pandemia.
Com a colaboração de todos os serviços envolvidos foi
possível manter o controlo relativo às movimentações
de bens entre unidades ou na própria unidade.

Partilha do risco

Em 2020 os bens foram abatidos com autorização do
Conselho de Administração. Encontra-se regularizada
toda a organização do processo de abate que envolve
os vários serviços.

Redução do risco

Controlos / Medidas 2021

Responsável

Mantêm-se os controlos definidos:
Verificação periódica de bens.
Implementação de medidas de controlo permanente,
designadamente de entrada e saída de bens da
Património
localização original, devendo os serviços comunicar a
transferência de bens no caso de transferência entre
Responsável
serviços.
de cada
Comunicação pelo Responsável de cada Serviço ao
serviço
Serviço de Património, em caso de extravio
/desaparecimento do bem.
Controlo da utilização dos bens e do destino dado aos
mesmos.

Moderad
o
Verificação da correspondência e inserção do registo
dos bens do Imobilizado na aplicação da Gestão do
Património - GIAF. Está em curso a identificação de
inventariação dos bens referentes aos Planos de
Manutenção.

Utilização indevida para fins privados de bens
abatidos documentalmente no período que decorre
até à sua eliminação física

Situação 2020

Moderad
o
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Verificação da correspondência e inserção do registo
dos bens do Imobilizado na aplicação da Gestão do
Património - GIAF.

Património
Logística

Avaliação de Risco
Código

1

2

Objetivo

Utilização
adequada e
segurança física
de bens
públicos

Abates

Tipo

O, C

Evento / Risco

Prob.
Ocor.

Impacto

Extravio de bens por causa humana
Transferência de bens entre diferentes salas e pisos
(localizações) sem comunicação e atualização do
inventário
Apropriação/ utilização indevida de bens públicos,
designadamente para fins privados

3

1

Bem abatido continuar nos serviços /abates sem
autorização

2

2

O

Utilização indevida para fins privados de bens
abatidos documentalmente no período que decorre
até à sua eliminação física

3

2

Grau de
Risco

Controlos / Medidas 2019

Mantêm-se os controlos definidos:
Verificação periódica de bens.
Implementação de medidas de controlo permanente,
designadamente de entrada e saída de bens da
localização original, devendo os serviços comunicar a
transferência de bens no caso de transferência entre
serviços.
Baixo
Comunicação pelo Responsável de cada Serviço ao
Serviço de Património, em caso de extravio
/desaparecimento do bem.
Controlo da utilização dos bens e do destino dado aos
mesmos.
Atualizar o cadastro dos bens com a introdução dos
bens relativos às ajudas técnicas do serviço social.

Situação 2019

Foi dado início à realizacão de avaliações periódicas
dos bens. Com as alterações existentes dos Serviços no
CHMT, estão a decorrer as atualizações dos respetivos
inventários , afim de serem atualizados na aplicação do
GIAF. O Serviço Social solicitou a colaboração do
Serviço de Património no procedimento da elaboração
das listagens dos bens relativos às ajudas técnicas afim
de serem registados no cadastro dos bens do CHMT,
através da Aplicação do GIAF.

Moderad
Verificar se a autorização de abate foi proferida pelo
o
CA; se os bens a abater foram isolados, em local de
acesso restrito e controlado e se a justificação do abate
Em 2019 os bens foram abatidos com autorização do
foi devidamente efetuada. Efetuar as diligências
Conselho de Administração. Encontra-se regularizada
necessárias para a retirada do material do CHMT e
toda a organização do processo de abate que envolve
proceder à sua anulação na aplicação do patrimóno e
os vários serviços. Procedeu-se à remoção da sucata
consequentemente na contabilidade.
nas 3 Unidades.
Está em curso o processo de remoção de sucata nas 3
unidades
Moderad
o
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Resposta ao Risco

Controlos / Medidas 2020

Responsável

Partilha do Risco

Mantêm-se os controlos definidos:
Verificação periódica de bens.
Implementação de medidas de controlo permanente,
designadamente de entrada e saída de bens da
localização original, devendo os serviços comunicar a Património
transferência de bens no caso de transferência entre
serviços.
Responsável
Comunicação pelo Responsável de cada Serviço ao
de cada
Serviço de Património, em caso de extravio
serviço
/desaparecimento do bem.
Controlo da utilização dos bens e do destino dado aos
mesmos.
Atualizar o cadastro dos bens com a introdução dos
bens relativos às ajudas técnicas do serviço social.

Redução do Risco

Verificação da correspondência e inserção do registo
dos bens do Imobilizado na aplicação da Gestão do
Património - GIAF. Está em curso a identificação de
inventariação dos bens referentes aos Planos de
Manutenção.

Património
S.Financeiro
Logística

1.7.9 MATRIZ DE RISCO – TRANSPORTE DE DOENTES
Avaliação de Risco
Código

1

Objetivo

Garantir que o
contrato de
transporte de
doentes
corresponda às
necessidades do
CHMT

Tipo

Evento / Risco

E

caracterização insuficiente das
necessidades de transporte de doentes

E

Caderno de encargos não estar ajustado às
necessidades dos serviços

Prob.
Ocor.

Impacto

Grau de
Risco

2

2

Mod

Incumprimento da
legislação de suporte
ao tranporte de
doentes

Situação 2020

Resposta ao
Risco

Foram alteradas as cláusulas contratuais relativas às obrigações do
fornecedor, assim como a redação das penalizações, de forma a
adequar as peças do procedimento às necessidades do CHMT.

2

2

Mod

Melhoria das cláusulas contratuais relativas às obrigações
do fornecedor.
Foram realizados 3 concursos públicos: transportes
interhospitalares, intrahospitalares e programados (este
Melhoria da redação das penalizações.
procedimentos ficaram desertos e foram desenvolvidos ajustes
diretos com os prestadores que demonstraram inetresse e
capacidade, de forma a garantir o cumprimento do serviço de
transporte de doentes).

Controlo / Medidas 2021

Reforçar o controlo da execução contratual e a
monitorização da atividade operacional, de forma a
identificar oportunidades de melhoria a garantir o correto
desempenho dos prestadores de serviços.
Redução do risco
Para 2021, foram também realizados 3 concursos públicos:
transportes interhospitalares, intrahospitalares e
programados, os quais ficaram desertos - estão a ser
desenvolvidos ajustes diretos com os prestadores atuais.

Recurso excessivo a transportes de doentes
em ambulância, com prejuízo da utilização
da VSTD.

2

2

Mod

Adequação do Caderno de Encargos às necessidades de
transporte do CHMT, prevendo, nomeadamente, o meio de
transporte VSTD ou evitando que os encargos financeiros
decorrentes do transporte que deveria ser realizado em
VSTD e que é realizado em ambulância não sejam
Após consulta da Gestão Hoteleira e Gestão de Doentes, foram
superiores aos que seriam cobrados caso o transporte
efetuadas as devidas alterações nas peças do procedimento.
fosse em VSTD. Exige o requisito de registo da situação
clínica incapacitante em todos os pedidos de transprte,
nomeadamente, nos pedidos feitos pelos módulos de
urgência e internamento.

Sobrefaturação nomeadamente por
pedidos repetidos, distâncias entre
localidades erradas ou sobreavaliadas,
horas de espera sobreavaliadas ou não
documentadas.

3

2

Mod

Parametrizar a aplicação por forma a criar mecanismos que
Sem desenvolvimento.
facilitem a validação da faturação

Redução do risco

Parametrizar a aplicação por forma a criar mecanismos que
facilitem a validação da faturação

Mantém-se o controlo previsto: procurar desenvolver
mecanismos de controlo para validar a incapacidade > 60%
Sem desenvolvimento.
e a situação clínica, garantindo que é atribuída a doentes
que possuem o certificado.

Redução do risco

Mantém-se o controlo previsto: procurar desenvolver
mecanismos de controlo para validar a incapacidade > 60%
e a situação clínica, garantindo que é atribuída a doentes
que possuem o certificado.

Concluir o desenvolvimento deste controlo: tabelas dos
motivos / destinos

Sem desenvolvimento.

Redução do risco

Concluir o desenvolvimento deste controlo: tabelas dos
motivos / destinos

Concluir e operacionalizar este controlo: agrupamento de
doentes pelos bombeiros.

Sem desenvolvimento.

Redução do risco

Concluir e operacionalizar este controlo: agrupamento de
doentes pelos bombeiros.

Garantir que a informação relativa a tripulantes, motoristas
e veículos esteja carregada na aplicação de gestão de TD
para efeitos de controlo.
Deve ser garantido que no próximo caderno de encargos
seja incluída a obrigação de preenchimento desta
informação pelo adjudicante num formato editável pelo
CHMT.

No âmbito da auditoria de follow-up realizada em 2017, foi
comunicado à GD a informação relativa a tripulantes, motoristas e
veículos. Permanece por registar a informação na aplicação. Sugerese que no próximo caderno de encargos seja incluída o
preenchimento desta infromação num formato editável pelo CHMT.

Garantir que a informação relativa a tripulantes, motoristas
e veículos esteja carregada na aplicação de gestão de TD
para efeitos de controlo.
Redução do risco Deve ser garantido que no próximo caderno de encargos
seja incluída a obrigação de preenchimento desta
informação pelo adjudicante num formato editável pelo
CHMT.

C

2

Controlo / Medidas 2020

uso indevido de transportes com
penalização da despesa pública

CA
Logística
SGH

CA
SGH

SSI/SF
SGH

SSI
3

2

Mod

C

falta de controlo nos elementos relativos à
entidade transportadora, nomeadamente,
nome, matrículas dos veículos, tripulante e
sua formação

Reforçar, junto dos prescritores, a necessidade de
Redução do risco identificar corretamente o tipo de transporte a solicitar de
acordo com a necessidade do doente.

Responsável

5

2

Elev
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SGH

SGL, SSI
SGH

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

Controlo / Medidas 2020

Situação 2020

Resposta ao
Risco

Nomear o gestor / equipa de acompanhamento do
contrato, definindo claramente em norma procedimento
interno quais as funções a desempenhar e níveis de
controlo a assegurar

E

Contrato não ser objeto de
acompanhamento e avaliação

2

2

Mod
Formalizar, aprovar e operacionalizar o modelo de
acompanhamento e avaliação do contrato.

3

3

3

Os contratos já incluem uma cláusula com critérios de
A figura de gestor de contrato foi identificada e o mesmo nomeado
Redução do risco avaliação da execução contratual e a logística, no final de
pelo CA.
2020, já solicitou essa avaliação à Gestão Hoteleira, para
que a avaliação fosse comunicada aos forencedores.
Contudo, a metodologia interna desta avaliação ainda não
foi desenhada, a qual é imprescindível para a eficácia dos
contratos celebrados / a celebrar, pelo que a mesma deverá
ser desevolvida e comunicada.

Elev

sem desenvolvimento

Desenvolvimento da aplicação de gestão de TD de forma a:
Garantir a operacionalização da emissão do verbete a partir
da aplicação dos termos;
Identificar e monitorizar pedidos de transporte que não
foram satisfeitos.
Monitorizar o atraso na resposta ao pedido pela central, ou
seja, atribuição de entidade transportadora responsável.
Automatizar a verificação das condições do transporte das
ambulâncias, nomeadamente as que os enfermeiros fazem
no impresso próprio (IMP.GRL.226 e IT.GRL.408).

Insuficiência de meios para avaliar o
contrato
R, C

Incapacidade de aplicar penalidades por
mecanismos de controlo insuficientes para
identificar transportes
não executados, com atraso na resposta ao
pedido e realização ou outras cláusulas

3

3

CA
SGH

Operacionalizar o alerta desenvolvido para comunicar aos
bombeiros os atrasos nos transportese solicitar a sua
resposta.

SSI
SGH

Avaliação e acompanhamento do contrato
aplicação das penalidades contratuais

SGH

Redução do risco

Avaliação e acompanhamento do contrato
aplicação das penalidades contratuais

Garantir a execução
plena do contrato de
transporte de
doentes

Responsável

O gestor de contrato é nomeado em CA, aquando da
elaboração dos respetivos procedimentos de aquisição, o
que já foi efetuado para 2021.

Operacionalizar o alerta desenvolvido para comunicar aos
bombeiros os atrasos nos transportese solicitar a sua
resposta.
elevado número de transportes atrasados
ou não realizados ou de pedidos que
carecem de resposta imediata sem resposta

Controlo / Medidas 2021

A aplicação desenvolvida dá resposta à necessidade de identificar e
monitorizar os pedidos de transporte que não foram satisfeitos e o
atraso na resposta ao pedido, no entanto os verbetes continuam a
ser emitidos a partir do sonho.
A versão atual da aplicação não permite automatizar a verificação das
Redução do risco
condições do transporte das ambulâncias, nomeadamente as que os
enfermeiros fazem no impresso próprio (IMP.GRL.226 e IT.GRL.408).
Nunca foi pedida essa funcionalidade, na nova versão poderá
adicionar-se este desenvolvimento ao plano.

Desenvolvimento da aplicação de gestão de TD de forma a
garantir a automatização na verificação das condições do
transporte das ambulâncias, nomeadamente as que os
enfermeiros fazem no impresso próprio (IMP.GRL.226 e
IT.GRL.408).

SSI
SGH

Elev

Sem desenvolvimento:
A aplicação está de acordo com o contrato e com o que foi pedido
pelos responsáveis (antes a admissão de doentes que conjuntamente
com a informática foi desenvolvendo e atualizado a presente versão
construção de painél de indicadores essenciais para avaliar
de acordo com as necessidades) .
Continuar a desenvolver a aplicação para dar resposta às
a prestação do serviço de transporte de doentes, bem
A nova versão irá ainda contemplar a seleção automática de
Redução do risco necessidades decontrolo da prestação de serviço
como os requisitos definidos no contrato.
entidades de acordo com o destino do transporte.
subcontratada
Neste momento é possível extrair um Excel com todos os dados, de
forma trabalharem os indicadores pretendidos.

32
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – Rev.8: Acompanhamento de 2020 e Plano para 2021

SSII
SGH

1.7.10 MATRIZ DE RISCO – CIRCUITO DO MEDICAMENTO
Código

Objetivo

1

Grau
de
Risco

Resposta ao
Risco

Evento / Risco

O

Risco de deterioração dos
produtos farmacêuticos ou erro
humano resultantes de processo
de reembalamento inadequado

1

2

Baixo Processo controlado; manter procedimento

O processo de individualização de medicamentos manteve-se controlado, sendo cumprida a Aceitação do
Processo controlado; manter procedimento
norma relativa ao reembalamento.
Risco

S. Farmac

O

Risco de rotura de stocks

3

2

Mod. Processo controlado; manter procedimento

A gestão do SFarmacêutico tem demostrado elevados níveis de eficiência, não tendo havido Aceitação do
Processo controlado; manter procedimento
roturas no ano de 2020, execionalmente mais dificil dado o contexto pandémico.
Risco

SGL
S. Farmac

2

Processo controlado, mantendo-se a
necessidade de garantir a utilização do
À data, os medicamentos com validade passada no ano de 2019 e 2020 já se encontram
armazém A8NC para registo de todas as
Aceitação do
Baixo
autorizados para abate junto do CA. O processo aguarda continuidade através da articulação
inutilizações de medicamentos devolvidos ao
Risco
por parte do SGL para efeitos de informação junto das Finanças.
Serv. Farmacêuticos, quer estejam dados
como consumidos ou não.

3

O projeto do hospital sem papel (CLIC)
mantem uma lógica de desenvolvimento das Mantêm-se constrangimentos anteriormente reportados. Os contactos com o Serviço de
Elev. aplicações de forma a garantir que o circuito Informática para fechar o circuito do medicamento no que respeita ao registos têm sido
do medicamento "seja fechado", ou seja,
regulares, (para a passagem do registo de administração do Sclinico para o SGICM).
fique integralmente registado no SIGICM.

Redução do
Manter contactos com S informática.
Risco

Farmácia
Serviços
assistenciais

1

O controlo do processo melhorou na
sequência das intervenções referidas,
Baixo diminuindo o nível de risco, mantendo-se
ainda assim a necessidade de controlo dos
acessos ao serviço farmacêutico.

Aceitação do
Processo controlado
risco

S.
farmacêutico

2

Manter procedimento, e sentido de melhoria
Processo de controlo dos prazos de validade dos carros de emergência , psicotrópicos e
Mod. contínua do mesmo, com envolvimento
estupefacientes manteve-se.
contante de toda a equipa.

O, R

Manter as
existências
devidamente
valorizadas e em
condições de
segurança

Prob. Impac
Ocor.
to

Tipo

Risco de regularizações / abates
subvalorizados.

Risco de revertências
desnecessárias, subavaliação de
acertos e regularizações não
devidamente autorizadas,
utilização indevida de
O, R
medicamentos ou desvio para
outros fins e subavaliação de
inutilizações e sobreavaliação de
consumos

C, O

Risco de acesso indevido aos
armazéns da Farmácia

O

Risco de desperdício dos
medicamentos expirados ou em
fim de prazo (provenientes dos
carros de emergência, ou dos
medicamentos estupefacientes
nos serviços assistenciais)

1

4

2

3

Controlos / Medidas 2020

Situação 2020

.Apenas os profissionais devidamente autorizados conseguem entrar no SF. No contexto
pandémico, e com definição de novos circuitos, a restrição de entrado no SF foi ainda
reforçada. Mantém-se necessidade de sistema de alarme pós intrusão no SF ser audível
junto dos vigilantes (pedido de aquisição em curso).
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Controlos / Medidas 2021

Processo controlado, mantendo-se a
necessidade de garantir a utilização do
armazém A8NC para registo de todas as
inutilizações de medicamentos devolvidos ao
Serv. Farmacêuticos, quer estejam dados
como consumidos ou não.

Partilha do
Manter processo
risco

Responsável

Farmácia
S.Financeiro
Logística

Farmácia
Serviços
assistenciais
Dir.
Enfermagem

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Grau
Prob. Impac
de
Ocor. to
Risco

Controlos / Medidas 2020

Garantir o reforço da equipa de TSDT e
Farmacêutica com um elemento (estágios a
converter em reforço do quadro.)

2

Assegurar uma
adequada
organização e
afetação dos
Recursos Humanos

E

Risco de erro humano nos
processos internos do serviço
farmacêutico, inerentes ao
circuito do medicamento, por
insuficiência de recursos.

Reestruturação da equipa de AT
3

2

Mod.

Rever/atualizar descrição de funções da
equipa.
Melhorar a gestão na rotativdade dos
farmacêuticos a afetar à preparação de
citotóxicos.

Situação 2020

Resposta ao
Risco

O contexto pandémico permitiu o reforço de profissionais, com mais 2 TSDT, 2
farmacêuticas, e 7 AO, um dos passou a contrato sem termos, 1, 2, e 7 respetivamente. Este
reforço permitiu um aumento de eficiência em todos os processos em que estas equipas
intervem. As funções para as farmacêuticas foram rejustadas em conformidade com a
entrada dos dois elementos. No grupo do AO e TSDT, verificou-se também um reajustes das
Redução do
atividades durante a pandemia, com ganhos de eficiência nos tempos de realização dos
risco
mesmos. Foi atualizado o plano de integração de todas as equipas. A rotatividade na
supervisão dos citotóxicos tem sido melhorada. Em contexto pandémico, acresceu a
dificuldade do SF em participar na questão administrativa de receção e envio para serviços
finaceiros das encomendas que respeito aos Serviços de Imunohemoterapia e Serviço de
Patologia.

3

Assegurar a
Risco de sustentação insuficiente
equidade no acesso E, C na introdução de medicamentos
ao medicamento
junto da CFT

3

1

Atualizar mestre de artigos na intranet/com Mantém-se contrangimentos anteriores: - necessidade de atualizar o mestre de artigos na
Aceitação do
Baixo regras de prescrição. Melhorar a PAM (muito intranet; - PAM mantém necessidade de atualização (solicitado recorrentemente junto do
Risco
lenta) e processo de assinaturas.
Sinformática)

4

Garantir o controlo
interpares na
prescrição e
utilização do
medicamento

3

3

Moder
ado

C, E

Risco de incumprimento legal e
de controlo insuficiente na
prescrição e utilização do
medicamento.

No ano de 2020, o SF garantiu o envio de todos os relatórios do MP previstos.
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Controlos / Medidas 2021

Responsável

Pedir subtituição de 1 TSDT e Farmacêutica
grávidas; pedir a sustituição de um AT
reformado no início de 2021. Transitar a
parte adminsitrativa dos Serviço de Patologia
e Imuno para estes respetivos serviços.

CA
Farmácia
RH

Manter contactos com S informática.
Atualizar mestre artigos na intranet

CA
CFT

Redução do
Manter procedimento
Risco

Direção
Clínica MP
Farmácia

Código

Avaliação de Risco
Grau
de
Risco

Prob. Impac
Ocor. to

Evento / Risco

C, O

Risco de incumprimento legal,
por inexistência de evidência de
consentimento informado.

3

O

Falta de racionalidade nas
prescrições e uso de terapêutica
anti-microbiana

6

Garantir a
segurança no
controlo da
prescrição e
consumo de
medicamentos

E

7

Cumprimento legal
das normas de
cedência de
medicamentos em
ambulatório

C, E

8

Cumprimento legal
da desativação do
dispositivo
segurança (controlo
falsificação de
medicamentos)

C, E

Risco de incumprimento legal

3

3

Elev.

______

A Comissão Europeia recebeu uma queixa relativamente ao não cumprimento com o
Regulamento Delegado (EU) 2016/161 da Comissão, de 2 de outubro de 2015, que
complementa a Diretiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, estabelecendo
regras pormenorizadas para os dispositivos de segurança que figuram nas embalagens dos Redução do
medicamentos para uso humano, devido à percentagem de hospitais não ligados ao Sistema
risco
Europeu de Verificação de Medicamentos. Segundo dados da EMVO, em Portugal 40.65%
das instituições hospitalares não estão ainda ligadas ao referido sistema. O CHMT integra o
grupo deste serviços incumpridores

9

Certificação Serviço
Famacêutico

E

Risco de inadequação do serviço
farmacêtico à estratégia do
CHMT relativamente à
certificação dos serviços

3

1

Elev.

______

SF iniciou processo de certificação começando pela certificação do seu circuito de estéreis

Redução do
Manter procedimento
risco

CA
S.
Farmacêutico

10

Monitorização
continua da
temperatura e
huimidade
(ambiente e frio)
nos locais de
armazenamento de
medicamentos

C, O

Risco de desperdicio de
medicamentoas por falhas no
controlo da temperatura e
humidade

3

3

Elev.

______

O processo de monitorização de temperatura dos locais de armazenamento de
medicamentos no SF é realizado de forma manual. O SF tem vindo ao longo dos anos a
solicitar um processo mais robusto, informatizado.
O sistema está em fase de implementação.

Redução do
Concluir processo
risco

S.
Farmacêutico

Assegurar a
conformidade legal
e segurança no
acesso ao
medicamento

Controlos / Medidas 2020

Situação 2020

Resposta ao
Risco

Tipo

5

Objetivo

Controlos / Medidas 2021

Responsável

3

Aceita-se o risco, embora seja preemente
rever as normas internas relativas ao
Moder
consentimento informado, adequando-as à
ado
norma da DGS, na prescrição de
medicamentos off-label.

Mantém alertas sobre o assunto.

Promover autidoria a situações de prescrição
Aceitação do
off labell para identificação do
Risco
consentimento informado

3

2

Aceita-se o risco, embora seja necessário o
Mod. desenvolvimento e implementação da
política de prescrição / uso de antibióticos.

Mantém- se necessidade de ativar PAPA (foi nomeado no decorrer do ano 2020, mas não
existe evidências da sua atividade).

Aceitação do Situação a ser solucionada pela Direção
Risco
Clínica

Risco de desperdício de
medicamentos (por falhas na
validação da prescrição
terapêutica pelo SF)

3

2

Mod.

No ano de 2020, dado a extensa reestruturação no SMC em contexto pandémico, verificouse uma considerável melhoria na questão ddo registo dos medicamentos aí consumidos.

Redução do Efetuar levantamento junto dos serviços para
S.
Risco
ponto de situação dos constrangimentos
Farmacêutico

Risco de incumprimento legal
das normas relativas à cedência
de medicamentos em
ambulatório

3

1

Baixo

Processo de cedência de medicamentos em ambulatório mantém-se controlado.

Aceitação do
Manter procedimento
Risco

Procedimento conforme; manter
procedimento.
Ajustar contudo procedimento no caso da
telemedicina.
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Os contactos com o S informática para dar
continuidade ao processo têm sido
recorrentes
Manter procedimento

Farmácia
CFT
SGQ
DC
DC
CFT
GCL-PPCIRA

S
Farmacêutico

SSI
S.
Farmacêutico

1.7.11 MATRIZ DE RISCO – AJUDAS TÉCNICAS
Código

1

3

Objetivo

Avaliação de Risco
Grau
Prob. Impact
de
Ocor. o
Risco

Resposta ao
Risco

Tipo

Evento / Risco

C, O

Desatualização das normas de controlo
interno descritas

C, O

Falha no controlo de AT em circulação
por falha nos registos

3

C, O

Insuficiência de AT/PA reutilizáveis
(novo risco identificado)

3

3

Elev.

C, O

Risco de disponibilização intempestiva
do PA/AT prescrito

2

1

Os atrasos na aquisição e cedência de PA foram minimizados, pelo
Material tem sido prescrito em tempo útil, sem constrangimentos no acesso dos utentes Aceitação do
Baixo que a situação foi resolvida. O SS continuará a avaliar a existência
Monitorização de eventuais constrangimentos
ao mesmo
Risco
de constrangimentos no acesso dos utentes aos PA/AT.

Garantir a
existência de um
sistema de
controlo interno
formalizado e
uniforme no CHMT

2

2

Mod.

Controlos / Medidas 2020

Controlos / Medidas 2021

O circuito proposto aguarda aprovação do CA, mas tem sido assegurada a hiogienização
Definir e implementar o circuito garantindo a sua implementação
Redução do
do material conforme previsto ea revisão do material pelos SIE, sempre que solicitado pelo
Formalizar o circuito previsto
pelos serviços.
Risco
Serviço Social

Inventariação do equipamento existente.
Melhoria dos registos de empréstimos entre Unidades.
2

Situação 2020

Mod.
Assegurar a definição de normas/registos durante o ano em
curso, relativamente ao material reutilizável

Medidas não foram concretizadas em virtude do contexto de pandemia vivenciado em
2020 que limitaram algumas atividades previstas

Inventariação do equipamento existente.
Redução do Melhoria dos registos de empréstimos entre Unidades.
Risco

Apesar de ter sido prescrito algum material de AT reutilizavel, mantem se uma carencia de
Mantem-se a nececessidade de aquisição de novo material para
Redução do Propor ao CA aquisição de algumas cadeiras de rodas e auxiliares
material no parque de Ajudas Técnicas por não ter sido efetivada a aquisição proposta
reforço do parque de AT
Risco
de marcha
pelo Serviço Social

Responsável

Serviço Social
SIE
Serv. Hoteleiros

Serviço Social

Serviço Social/CA

Assegurar a
equidade no
acesso às AT/PA
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Serviço Social/CA

Código

Objetivo

Tipo

Evento / Risco

Avaliação de Risco
Grau
de
Risco

Prob. Impact
Ocor. o

4

Salvaguardar o
Risco de utilização indevida de dinheiro
ativo dos utentes
C, O
dos utentes sem a consequente
ao cuidado do
responsabilização dos envolvidos
CHMT

2

1

Baixo

5

Garantir a
fiabilidade das
demonstrações
financeiras

6

Controlos / Medidas 2020

Situação 2020

Resposta ao
Risco

Controlos / Medidas 2021

Deverão ser implementadas as medidas por forma a
operacionalizar a cobrança da caução das AT nos kiosques.

Em 2019 a equipa responsável pela implementação do projeto CLIC pronunicou-se
positivamente no sentido de que o processo de cobrança pudesse ser efetuado através
dos quiosques na UH TMR e ABT. O processo foi remetido ao SGD, para que fosse
operacionalizado, continuando por resolver.

Redução do Deverão ser implementadas as medidas por forma a
Risco
operacionalizar a cobrança da caução das AT nos kiosques.

Responsável

CA
(Serviço Social)
Serviço Financeiro
SGD
SSI

C, R

Risco de sub-avaliação do património
do CHMT.

3

3

Elev.

Assegurar a inventariação e o registo contabilístico do
equipamento AT/PA, durante o ano 2020.

Medidas não foram concretizadas em virtude do contexto de pandemia vivenciado em
2020 que limitaram algumas atividades previstas

Redução do
Concretizar o inventário do material
Risco

O

Falha na manutenção e higienização dos
equipamentos devolvidos

4

3

Elev.

Assegurar, em articulação com o SGH que a hgienização do
material seja realizada pela empresa subcontratada.

O circuito proposto continua a aguardar aprovação do CA. Tem sido pontualmente
assegurada a higienização do material e a revisão do material pelos SIE, sempre que
solicitado pelo Serviço Social

Formalizar o circuito previsto para que o material não permaneça
CA / SGH/Serviço
Risco Elevado no Serviço Social até ser higienizado, o que acarreta riscos de
Social
contagio acentuados pelo contexto de pandemia

C, O

Risco de extravio de AT/PA adquiridos
pelo CHMT sem a consequente
identificação e responsabilização dos
envolvidos.

2

3

Depois de ser inventariado o material no parque de AT, deverá ser
Medidas não foram concretizadas em virtude do contexto de pandemia vivenciado em
Mod implementado o circuito de receção após empréstimo aos
2020 que limitaram algumas atividades previstas
utentes, bem como a sua higienização

SIE/Património
Serviço Social

Salvaguardar os
ativos do CHMT
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Redução do
Concretizar o inventário do material
Risco

SIE/Património
Serviço Social

1.7.12 MATRIZ DE RISCO – AUDITORIA INTERNA
Código

Objetivo

Tipo

O

1

Evento / Risco

omissão intencional de ações
de controlo em áreas ou
serviços determinados ou de
irregularidades detetadas

Avaliação de Risco
Prob.
Grau de
Impacto
Ocor.
Risco

1

2

Controlos / Medidas 2020

Na sequência da nomeação do
auditor interno em Março de 2020,
a ações realizadas em 2019, serão
sujeitas á sua avaliação.
Garnatir para 2020 a realização do
Baixo plano de ação a elaborar.

Situação 2020

Controlos / Medidas 2021

Responsável

Apesar da situação de pandemia que se
Foi elaborado pelo SAI o plano de
atravessou foi possível ao SAI proceder aos
Redução do risco ação para 2021 encontrando-se, à
trabalhos previstos com algumas adaptações,
data, em fase de aprovação pelo CA
nomeadamente na auditoria à LCPA
SAI

Em 2020 em virtude da pandemia COVID19 o
Elaborar e cumprir com o plano de
plano de formação sofreu alterações
formação do serviço.
temporais

Garantir uma atividade de
auditoria interna
independente, imparcial,
transversal e competente

Resposta ao Risco

Aceitação do Realizar a formação prevista para
risco
2020

A equipa de auditoria não participa em ações
de avaliação que possam constituir conflito de
interesses

prática de atos com violação
dos deveres funcionais
O
relacionados com situações de
conflito de interesses

1

2

Baixo

Manutenção dos controlos
existentes

O Relatório anual de atividades está em fase
de elaboração
A equipa de auditoria procura desenvolver a
sua atividade dentro das normas aplicáveis à
profissão
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Redução do risco

Manutenção dos controlos
existentes

SAI

