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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A atividade do Serviço de Auditoria Interna (SAI) da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

(ULSM) encontra-se regulada no artigo 19º do anexo III ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. 

De acordo com referido diploma, compete ao SAI a avaliação dos processos de controlo interno e de 

gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos 

humanos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo. 

Ainda de acordo com o mesmo diploma legal, compete em especial ao Serviço de Auditoria Interna: 

a) Fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades revistas 

para melhoria do funcionamento dos serviços; 

b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento da ULSM, 

apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos 

em geral; 

c) Elaborar o plano anual de auditoria interna; 

d) Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os 

controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar; 

e) Elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos 

relatórios anuais de execução. 

No âmbito da sua atividade, o serviço de auditoria interna colabora com a ACSS, a Administração 

Regional de Saúde do Norte e a IGAS. 

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), aprovado pelo Conselho de Administração (CA) para o 

ano de 2018, identifica quatro áreas de atuação do SAI: serviços de garantia, serviços de assessoria e 

consultoria, serviços especiais de investigação e outros serviços prestados, nos quais se incluem a receção 

das comunicações de irregularidades, a avaliação do sistema de comunicação de irregularidades, o 

acompanhamento de auditoria realizadas por entidades externas, a verificação da implementação de 

recomendações efetuadas por entidades externas e colaboração com a ACSS, ARS Norte e IGAS. 

O PAAI de 2018 foi elaborado em consonância com os objetivos estratégicos da ULSM, com a ressalva 

de que o seu cumprimento estaria depende da capacidade de execução do SAI.  

Os serviços de garantia planeados visavam cinco áreas consideradas prioritárias: registos de produção, 

taxas moderadoras, operações e logística, recursos humanos e gestão financeira.  

Estas áreas foram selecionadas com base no julgamento de riscos da Auditora Interna e ouvido o 

Conselho de Administração. 

A atividade do SAI é realizada de acordo com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de 

Auditoria Interna..  
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Atividades dAtividades dAtividades dAtividades doooo    Serviço de AServiço de AServiço de AServiço de Auditoria Iuditoria Iuditoria Iuditoria Interna nterna nterna nterna     

 

O Serviço de Auditoria Interna fornece serviços independentes e objetivos de garantia e de consultoria, 

destinados a acrescentar valor e melhorar as operações da ULSM, e desta forma ajudar a organização a 

alcançar os seus objetivos, ao proporcionar uma abordagem sistemática e disciplinada de avaliação e 

melhoria da eficácia dos processos de governação, de gestão de risco e de controlo. 

A atividade de auditoria interna apoia a ULSM na manutenção de controlos eficazes, através da 

avaliação da sua eficácia e eficiência e auxilia a gestão no aperfeiçoamento dos processos de gestão do 

risco. 

Durante o ano de 2018 o SAI desenvolveu as atividades nas áreas a seguir elencadas: 

1.1.1.1. Serviços de garantia; 

2.2.2.2. Serviços de assessoria e consultoria; 

3.3.3.3. Serviços especiais de investigação; 

4.4.4.4. Comunicação interna de irregularidades; 

5.5.5.5. Gestão de riscos de corrupção e infrações conexas; 

6.6.6.6. Outros serviços prestados; 

7.7.7.7. Reporte. 
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1.1.1.1. Serviços de Serviços de Serviços de Serviços de garantiagarantiagarantiagarantia    

Os serviços de garantia fornecem análises, conclusões e recomendações objetivas e independentes, 

relativas a processos de governação, de gestão do risco e de controlo interno de um serviço, operação, 

função, processo, sistema ou outra matéria. Estes serviços traduzem-se nas seguintes ações: 

• Auditoria de serviços e processos planeadas; 

• Auditorias contínuas, as quais são desenvolvidas num âmbito recorrente de acompanhamento 

e monitorização; 

• Auditorias específicas solicitadas pelo Conselho de Administração. 

 

Auditorias concluídasAuditorias concluídasAuditorias concluídasAuditorias concluídas    

Em 2018 foi concluída uma ação de garantia aos equipamentos para o estudo do sono em uso na ULSM. 

 

Equipamentos para o eEquipamentos para o eEquipamentos para o eEquipamentos para o estudo do sonostudo do sonostudo do sonostudo do sono        

Por solicitação do Conselho de Administração foi realizada uma ação de auditoria com o objetivo de 

verificar a titularidade dos equipamentos para o estudo do sono usados nos Exames Especiais do 

Serviço de Pneumologia.  

No âmbito do programa de auditoria definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

• Identificação dos equipamentos; 

• Inventariação dos equipamentos; 

• Autorização do Conselho de Administração para instalação dos equipamentos 

• Formalização das cedências dos equipamentos e condições de cedência; 

• Cumprimento dos normativos legais. 

 

 

 

AuditoriasAuditoriasAuditoriasAuditorias    sem relatório elaboradosem relatório elaboradosem relatório elaboradosem relatório elaborado    

O SAI apenas considera como terminadas as auditorias para as quais foi elaborado o respetivo relatório 

e após a submissão do mesmo ao Conselho de Administração. 

As 4 auditorias com o trabalho de campo concluído, faltando apenas a elaboração do relatório são a 

auditoria aos abates, aos registos de assiduidade, aos serviços de limpeza e à UCSP de Sta. Cruz do Bispo.  
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UCSP Sta. Cruz Bispo UCSP Sta. Cruz Bispo UCSP Sta. Cruz Bispo UCSP Sta. Cruz Bispo     

O Conselho de Administração solicitou uma auditoria interna à UCSP de Sta. Cruz do Bispo com o 

objetivo de “(…) concluir sobre a eventual necessidade de atuação disciplinar.”, isto na sequência da 

nota de serviço do Conselho de Gestão do ACES de Matosinhos enviada ao Conselho de 

Administração  a solicitar uma auditoria para avaliar: 

1. Cumprimento do horário de trabalho; 

2. Ausência dos profissionais médicos do local de trabalho sem justificação; 

3. Condicionamento pelos profissionais médicos da unidade dos agendamentos de 

consulta. 

O período avaliado é de janeiro a outubro de 2017. 

 

 

Serviços de limpezaServiços de limpezaServiços de limpezaServiços de limpeza    

Com o objetivo de verificar o cumprimento do código dos contratos públicos no que respeita à 

contratação de serviços de limpeza, foi realizada uma auditoria aos últimos 10 anos - 01/07/2008 a 

30/06/2018. 

Este trabalho foi realizado no seguimento de uma ação de auditoria da Inspeção Geral de Finanças. 

 

 

AbatesAbatesAbatesAbates    

Esta ação de auditoria tem como objetivo a avaliação dos riscos e respetivos controlos relativos ao 

processo de abates realizados ao longo do ano de 2018. 

 

 

Registos de assiduidadeRegistos de assiduidadeRegistos de assiduidadeRegistos de assiduidade    

O objetivo desta ação de auditoria interna é verificar se os registos de assiduidades são feitos pelos 

profissionais os terminais correspondentes ao seu local de trabalho e em caso de registos manuais se 

estão devidamente justificados e autorizados, sendo que a norma é o registo biométrico nos terminais 

disponíveis para o efeito.  
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Auditorias eAuditorias eAuditorias eAuditorias em cursom cursom cursom curso    

Estes serviços de garantia foram iniciados em 2018 e cuja data para a sua conclusão depende das tarefas 

extra plano e respetivas priorização atribuídas ao SAI. 

 

 

Unidade de NefrologiaUnidade de NefrologiaUnidade de NefrologiaUnidade de Nefrologia    

Por solicitação do Conselho de Administração foi iniciada em 2018 a ação de auditoria à Unidade de 

Nefrologia com o objetivo de avaliar o cumprimento do contrato da ULSM com a entidade 

UNINEFRO. 

 

 

Prestação de serviços médicosPrestação de serviços médicosPrestação de serviços médicosPrestação de serviços médicos    

O Conselho de Administração solicitou acrescentar ao plano de auditoria interna para o ano de 2018 

uma ação de auditoria dirigida à prestação de serviços médicos em nome individual.   

 

 

Taxas Taxas Taxas Taxas mmmmoderadorasoderadorasoderadorasoderadoras        

Por solicitação do Conselho de Administração foi iniciada uma auditoria ao recebimento, 

conferência e respetivo depósito das taxas moderadoras cobradas na ULSM.   

 

 

 

     



 

 

 

 

7 

2.2.2.2. Serviços de assessoriaServiços de assessoriaServiços de assessoriaServiços de assessoria    e consultoriae consultoriae consultoriae consultoria        

Os serviços de consultoria e assessoria são realizados por solicitação específica do Conselho de 

Administração e têm como objetivo acrescentar valor e melhorar os processos de governação, de gestão 

do risco e de controlo da ULSM, EPE. 

Dos trabalhos realizados em 2018 destacam-se: 

• Revisão do Código de Conduta Ética; 

• Manual de controlo interno; 

• Elaboração de 14141414 pareceres de natureza diversa solicitados pelo Conselho de Administração. 

 

 

3.3.3.3. Serviços especiais de investigaçãoServiços especiais de investigaçãoServiços especiais de investigaçãoServiços especiais de investigação    

Estes serviços consistem na investigação independente e cujas conclusões assentam em factos apurados 

e avaliados. São serviços solicitados pelo Conselho de Administração os quais pela sua natureza não se 

enquadram nos serviços de garantia. 

Durante o ano de 2018 a Auditora Interna foi nomeada Instrutora de 5555 processos de inquérito o que 

corresponde a 30%30%30%30% do total de processos de inquérito mandados instaurar pelo Conselho de 

Administração em 2018. 

 

 

4.4.4.4. Comunicação interna de irregularidadesComunicação interna de irregularidadesComunicação interna de irregularidadesComunicação interna de irregularidades    

De acordo com o artigo 4º do regulamento de comunicação interna de irregularidades após a receção o 

Auditor Interno efetua uma confirmação inicial, com base nos factos apresentados na comunicação de 

irregularidades, sobre a existência de fundamentos suficientes para dar origem a um processo de 

investigação interno e deve apresentar ao Conselho de Administração um relatório com os factos 

apurados e propor medidas. 

Durante o ano de 2018 foram rececionadas 5555 denúncias com indícios de irregularidade na organização 

e funcionamento da ULSM, EPE. 

A confirmação inicial feita pela Auditora Interna demonstrou haver indícios suficientes para 

recomendar abertura de 2 processos de inquérito, recomendação aceite pelo Conselho de 

Administração. 
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5.5.5.5. Plano de prevenção de riscosPlano de prevenção de riscosPlano de prevenção de riscosPlano de prevenção de riscos    

Avaliar o plano de prevenção de riscos gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas e 

efetuar o respetivo relatório anual de execução é uma das competências do SAI, de acordo com os 

Estatutos da ULSM. 

 

 

Plano dePlano dePlano dePlano de    prevenção de riscos deprevenção de riscos deprevenção de riscos deprevenção de riscos de    gestão gestão gestão gestão incluindo os riscos de incluindo os riscos de incluindo os riscos de incluindo os riscos de corrupção e infrações conexascorrupção e infrações conexascorrupção e infrações conexascorrupção e infrações conexas    

O plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas é um 

instrumento que deve ser reavaliado periodicamente, isto porque a ULSM é uma organização 

dinâmica e opera em ambientes dinâmicos. Essa reavaliação deve: 

• Ter em conta as alterações que possam ter ocorrido na organização e/ou no meio em que 

está inserida e que provoquem novos eventos e/ou eventos cujo risco não está devidamente 

avaliado; 

• Aferir se os controlos implementados são eficazes; 

• Identificar oportunidades de melhoria. 

O plano está organizado por áreas e atividades. Na sua elaboração foram identificadas como sendo 

as áreas de maior risco de corrupção e infrações conexas as seguintes: 

• Conflitos de interesses; 

• Contratação pública; 

• Recursos humanos; 

• Sistemas de informação; 

• Gestão financeira. 

O plano elenca os riscos de conflitos de interesse e de corrupção e infrações conexas, bem como as 

medidas de controlo implementadas e/ou a implementar por forma a minimizar o risco inerente. 

 

 

Relatório de Relatório de Relatório de Relatório de anual do anual do anual do anual do plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações 

conexasconexasconexasconexas....    

O SAI avaliou a implementação das medidas constantes do plano bem como a sua e eficácia. A 

avaliação do plano é sempre realizada em referência o ano anterior. 

O plano de 2017 identificou na totalidade 68 eventos para os quais existem definidos 110 controlos, 

distribuídos pelas áreas previstas no plano. 
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Da análise efetuada ao grau de implementação das medidas definidas como sendo adequadas para 

mitigar os riscos associados aos 68 eventos, conclui-se que mais de 90% dos mecanismos de controlo 

estão implementados pelos responsáveis das áreas respetivas. Refira-se que para cada evento foram 

desenhados, em média, 1, 62 controlos. 

Conclui-se, ainda, que as ações não implementadas têm uma criticidade baixa e não comprometem 

o adequado controlo dos riscos associados aos eventos identificados no plano, isto porque os riscos 

estão mitigados por controlos adicionais.  

O grau de implementação das medidas de controlo interno é satisfatório e para tal contribuiu, em 

larga medida, o facto de os responsáveis pelas respetivas áreas reconhecem o plano de gestão de risco 

como um elemento importante para identificarem e mitigarem riscos inerentes às suas atividades. 

Após a monitorização efetuada conclui-se que o plano está adequado aos riscos identificados. 
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6.6.6.6. Outros serviços prestadosOutros serviços prestadosOutros serviços prestadosOutros serviços prestados    

Neste ponto são considerados outros serviços de natureza diversa prestados pelo SAI, a seguir elencados. 

• Apoio na elaboração de vários procedimentos internos, dos quais se destacam: 

• Avaliação de procedimentos internos fora do âmbito das auditorias realizadas; 

• Registo e controlo de autorização para a realização de eventos científicos ao abrigo do Decreto-

Lei nº 5/2017 – Portal da Comunicação – transparência e publicidade do INFARMED; 

• Apoio aos serviços da ULSM: 

• Colaboração com o CPC, GCCI e ACSS. 

Para além dos serviços acima elencados, o SAI desenvolveu atividades de acompanhamento e 

monitorização. 

• Monitorização da implementação de recomendações efetuadas no âmbito de processos de 

inquérito: 

• Monitorização da informação institucional disponível no Portal do SNS relativa à ULSM; 

• Monitorização da informação institucional publicada na página eletrónica da ULSM; 

• Monitorização da implementação de recomendações efetuadas por entidades externas e 

internas: 

• Acompanhamento de auditorias realizadas por entidades externas: 

O SAI colaborou na elaboração de outros relatórios institucionais, concretamente: 

• Governo Societário; 

• Relatório e Contas; 

• Acesso a Cuidados de Saúde. 

 

 

 

7.7.7.7. ReporteReporteReporteReporte    

O SAI tem por competências a elaboração de vários relatórios que são aprovados e enviados pelo 

Conselho de Administração para entidades externas, nomeadamente: 

• Plano Anual de Auditoria Interna 

� ACSS 

� ARS Norte 

� DGTF 

� IGAS 
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� IGF 

� Tribunal de Contas 

 

• Relatório Anual de Auditoria Interna 

� ACSS 

� ARS Norte 

� DGTF 

� IGAS 

� IGF 

� Tribunal de Contas 

• Ações de controlo interno previstas 

� GCCI 

• Execução das ações de controlo interno previstas – 1º semestre 

� GCCI 

• Execução das ações de controlo interno previstas – Global 

� GCCI 

• Plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas 

� IGAS 

� IGF 

� CPC 

• Monitorização do plano de prevenção de riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e 

infrações conexas 

� IGAS 

� IGF 

� CPC 

• Comunicação de factos - 1º semestre 

� GCCI 

• Comunicação de factos - global  

� GCCI 
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Formação profissional Formação profissional Formação profissional Formação profissional     

A atividade do SAI é realizada de acordo com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de 

Auditoria Interna e o Auditor Interno é responsável por estar em conformidade com as referidas 

Normas. 

As práticas recomendadas, concretamente a PR 1230-1: Formação Profissional Contínua determina que 

os auditores internos devem aperfeiçoar os seus conhecimentos e outras competências através do 

desenvolvimento profissional contínuo. Este desenvolvimento profissional inclui, entre outos, 

seminários, participação em conferências, formações e autoestudo. 

Em 2018, a Auditora Interna realizou as seguintes atividades de formação ou outras com o objetivo de 

adquirir ou aperfeiçoar competências profissionais: 

• III Encontro de Auditores Internos da Saúde, 

• Fórum de Auditoria Interna; 

• Fórum diretores auditoria interna 

• Formação "Gestão do Tempo"; 

• Formação "Workshop software SAS"; 

• Formação "Power BI"; 

• Formação "Metrologia"; 

• Seminário de Controlo Interno – GCCI; 

• Controlo Interno - ACSS 
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ConstrangimentosConstrangimentosConstrangimentosConstrangimentos        

O SAI é O SAI é O SAI é O SAI é tem apenas um profissional tem apenas um profissional tem apenas um profissional tem apenas um profissional ----    aaaa    AAAAuditora uditora uditora uditora IIIInternanternanternanterna, o que originou, devido ao volume de trabalho 

e às várias solicitações do Conselho de Administração, o não cumprimento integral dos trabalhos de 

garantia previstos no plano anual de auditoria interna, bem como o cumprimento da instrução nº 1/2018 

do GCCI. 
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ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

 

Para além dos serviços de garantia, o SAI tem outras áreas de atuação que resultam dos estatutos da 

ULSM ou de outros normativos legais.  

Na área de serviços de garantia, o SAI realizou 5 auditorias internas, 1 com relatório emitido e 4 

trabalhos sem o respetivo relatório elaborado. Apenas se consideram terminadas as auditorias para as 

quais foi elaborado o respetivo relatório e após a submissão do mesmo ao Conselho de Administração. 

Em 2018 foram, ainda, iniciadas 3 auditorias internas. 

Foram elaborados no SAI vários documentou e relatórios, fora do âmbito dos trabalhos de garantia, dos 

quais se destacam: revisão do Código de Conduta Ética, elaboração e monitorização do Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e de Infrações Conexas e o relatório anual de avaliação do sistema de 

comunicação de irregularidades e o manual de controlo interno. 

Também colaborou na preparação de relatórios, por solicitação de outros serviços. 

O SAI produziu 14 pareceres de natureza diversa, todos solicitados pelo Conselho de Administração. 

A Auditora Interna foi nomeada Instrutura de 5 processos de inquérito e efetuou a confirmação inicial 

de 5 comunicações interna de irregularidades, as quais deram origem a 3 processo de inquérito. 

Foram, ainda, realizados outros trabalhos pelo SAI dos quais se destacam: o acompanhamento de 

auditorias realizadas por entidades externas e verificação da implementação de recomendações 

efetuadas por essas mesmas entidades; avaliação de procedimentos internos, fora do âmbito das 

auditorias realizadas e vários serviços de monitorização/acompanhamento. 

Para garantir que a atividade do SAI é realizada de acordo com as Normas Internacionais para a Prática 

Profissional de Auditoria Interna, concretamente em relação à formação contínua, a Auditora Interna 

frequentou ações de formação, assistiu a palestras e conferências por forma a aperfeiçoar os seus 

conhecimentos e outras competências. 

A execução das ações de garantia, previstas no plano anual de auditoria interna para o ano de 2018, 

ficou comprometida face ao volume de trabalho e às várias solicitações do Conselho de Administração.  
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