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l-Introdução

Em cumprimento da Recomendação nº 1/2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC),

publicada no Diário da República, 21'série, nº 140, de 22 de Julho de 2009, sobre ti Planos de Gestão

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas", o Conselho de Administração (CAl da Unidade Local

de Saúde do Alto Minho, EPE, (ULSAM) aprovou em 23 de Abril de 2015, o Plano de Gestão de

Riscos de Corrupção e Infracções Conexas para o ano 2015.

Esse Plano foi comunicado ao CPC,e foi publicado no Portal da Instituição.

O presente relatório é elaborado em cumprimento do que é determinado no ponto IV do referido

Plano, para ser remetido ao CA, para apreciação e envio ao Conselho de Prevenção da Corrupção,

. procura avaliar a sua execução, sistematizando a informação transmitida pelas Direções dos

Serviços, onde foram identificados riscos e implementadas as medidas previstas para a prevenção

dos mesmos.

11 - Riscosidentificados, medidas preventivas e grau de execução das mesmas.

Nos termos previstos no ponto IV do Plano, o Gabinete Jurídico, enviou o mapa com as medidas

preventivas para cada Serviço, relativas às áreas de risco identificadas, a fim de que as Direções

daqueles serviços, procedessem ao seu preenchimento, fazendo o ponto de situação quanto à sua

implementação.

Foram devolvidos ao Gabinete Jurídico, todos os mapas entretanto remetidos, com a informação

requerida e justificações tidas por convenientes.

Assim, tendo por base as informações prestadas, constante nos referidos mapas, a avaliação da

implementação das medidas e sua execução é resumida no presente relatório:
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11I- Conclusões /Recomendações

Assim,

Em 23 de Abril de 2015, foi aprovado o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações

Conexas, tendo sido apresentado um conjunto de medidas preventivas destinadas aos dezoito

Serviços que constituem o referido Plano, permitindo melhorar os procedimentos de controlo

interno da ULSAM, em especial, no que respeita às áreas de risco nele elencadas.

Com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas preventivas "Implementadas", "Em

Implementação", a "Aguardar Implementação" e "Não Implementadas", relativas aos Serviços e

respetivas áreas classificadas como sendo de risco, bem como aferir da sua conformidade com o

descrito no Plano, foi solicitado aos Serviços, o ponto da situação relativamente ao primeiro

semestre de 2015.

Verificou-se que os Serviços constante do Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas, na sua

maior parte, já se encontravam a implementar as medidas preventivas recomendadas.

Da recolha da informação anual prestada, conclui-se que todos os Serviços constante do Plano de

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, acolheram e procederam à implementação das

medidas preventivas recomendadas procurando desta forma, desde logo, eliminar os riscos que lhe

estavam associados.

Contudo, no final do ano de 2015, constatou-se que alguns dos Serviços constantes do presente

Plano, apresentam ainda algumas medidas preventivas que ainda se encontram em fase de

implementação, ou a aguardar implementação, isto é, encontram-se neste momento a ser

operacionalizadas, razão pela qual, não podemos dar como totalmente concluída a sua aplicação no

ano de 2015.

Analisadas as medidas preventivas apresentadas, constatou-se que à data de 31/12/2015, todos os

serviços procuraram proceder à sua implementação, sendo que, destes, cinco Serviços

apresentaram, medidas "em implementação"; quatro Serviços apresentaram medidas que

"aguardam Implementação", um serviço implementou 56%, da medida proposta, não havendo

registo de medidas "não implementadas".

Considerando que o Auditor Interno se aposentou no decorrer do ano 2014, por deliberação do

Conselho de Administração, o Gabinete Jurídico desde então ficou encarregue de elaborar o o

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e respectivo Relatório Anual.



-=-•..• Isan
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO. EPE

Temos que:

Serviço de Instalações e Equipamentos, das 6 medidas propostas, apresenta 4 medidas "Em

implementação". Estas medidas encontram-se em implementação porque " Foi adquirida e

instalada a nova aplicação para o imobilizado, que permitirá de uma forma mais adequada cumprir

as 4 medidas, aguardando melhor definição da legislação aplicável, uma vez que há alteração do

Decreto Regulamentar li;

Gestão de Recursos Humanos, das 8 medidas propostas, apresenta 1 medida "Em Implementação",

relativa à "Elaboração de cronograma para a implementação de processo com objecto de se

proceder à integração automática da informação de assiduidade na aplicação de processamento de

vencimentos". "Aguarda a evolução do software da empresa fornecedora;

Consulta Externa, das 3 medidas propostas, apresenta 2 medida que "Aguardam Implementação",

relativas à "possibilidade de roubos/assalto/agressões nos postos de atendimento Administrativo" e

" entrada de pessoas (utentes e funcionários) que não pertencem ao posto de trabalho da

retaguarda da Consulta Externa (risco de roubo, agressão e manipulação dos materiais e

documentos). " As medidas aguardam implementação porque não houve colocação do material

necessário para o efeito".

DACES, da medida proposta, esta foi implementado em 56% das USF. "Cruzamento das isenções ou

dispensa de pagamento de taxas moderadoras do aplicativo informático com o respectivo

documento arquivado nas unidades funcionais do ACES, aleatoriamente". "Atendendo ao número

de Unidades Funcionais no ACES do Alto Minho e á dispersão geográfica não foi possível a

verificação em 44% das USF ".

Serviço de Aprovisionamento, das 4 medidas propostas, apenas a medida "realização de acções de

Auditoria sectoriais e institucionais, desenvolvidas nos domínios contabilístico, financeiro e de

recursos humanos" "faltou parte da realização de auditoria, presumivelmente a realizar pelo

Auditor Interno, que entrou em funções a 01/12/2015, contudo, durante todo o ano, por parte dos

ROCS, estas medidas foram apreciadas";

Gestão do Conhecimento, das 3 medidas propostas, o Serviço apresenta 1 medida que "Aguarda

implementação", relativa ao " Ajustamento dos critérios de Selecção de formadores internos.

Introdução de critérios de rotatividade de formadores." e duas medidas "Em Implementação" sendo

elas "Revisão dos critérios de selecção de formandos . Introdução de procedimentos contendo

parâmetros de selecção" e " Auditorias esporádicas e dossiers técnicos e pedagógicas de formação".

Serviço Hoteleiro e Apoio Geral, das 4 medidas propostas, apresenta 1 medida "Em

Implementação", relativa ao "reforço do sistema de videovigilância". " O reforço do sistema de

videovigi/ância encontra-se em pracesso de elaboração de caderno de encargos e consulta ao

mercado".
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Serviço de Saúde Ocupacional/Saúde do Trabalho, das 2 medidas propostas, apresenta 1 medida

"Em Implementação", relativa ao "reforço do sistema de videovigilância (+ 1camara) e limitação do

acesso através de fecho permanente da porta permitindo o acesso a pessoas devidamente

autorizadas". " Falta fecho permanente da porta e acesso apenas através do cartão" .

~

DAG da Mulher e da Criança, da medida proposta esta "Aguarda Implementação" " Monotorização

aleatória dos utentes em que foi alterada a prioridade e confronto com registo no pracesso clinico

respectivo" . "Foi solicitado ficheira informótico ao Serviço de Sistemas de Informação e

Comunicação, para avaliar a viabilidade de monotorização deste risco. Será realizada uma

avaliação aleatória, para os meses de Novembra e Dezembro corrente, por forma a consolidar a

informação exportada do sistema lnformátlco. Caso se conclua que a informação disponibilizada

não traduz as evidências necessárias à avaliação do risco definido, esta medida não poderá ser

implementada."

Serviço de Sistemas de Informação e Comunicação, das três medidas proposta, duas "Aguardam

Implementação", são elas "Elaboração de procedimentos que regulem os acessos" e " Elaboração

de procedimentos para utilização dos utilizadores activos e não activos", sendo que se prevê a sua

implementação em Fevereiro de 2016. A medida " A existência de escala de prevenção 24 horas

dia, para resolução imediata dos problemas, que originam as indisponibilidades", "esta medida não

depende do SGSIC".

Conclusão:

Medidas" Implementadas": 74%

Medidas "Em Implementação": 16%

Medidas "Aguardam Implementação" : 10%

Recomendações:

Face ao exposto:

a) Recomenda-se que no Plano a elaborar para o ano de 2016, se mantenham as medidas que

ainda se encontram em implementação e a aguardar implementação e se conclua a parte

restante das parcialmente implementadas.

b) No seguimento da reunião realizada no dia 11/01/2016, com as várias Direcções de Serviço,

ficaram os responsáveis de apresentar eventuais riscos e respectivas medidas para constar

do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) para o

exercício de 2016.

Viana do Castelo, 03 de Fevereiro de 2016
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