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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 

1. Introdução 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste foi constituída pelo Decreto-lei n.º 67/2011, de 2 de Junho e é uma 

entidade pública empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial que conjuga, sob a 

égide de um corpo gestionário único, as entidades responsáveis pela prestação de cuidados de saúde primários, 

hospitalares, continuados e de saúde públicano Distrito de Bragança e no Concelho de Vila Nova de Foz Côa, 

prosseguindo o objectivo de, no limite da sua diferenciação técnica, satisfazer de forma sustentável as 

necessidades em saúde da população residente na sua área de influência, enfatizado na promoção da saúde e 

prevenção da doença, conciliando os legítimos interesses do utente, do estado financiador e do contribuinte. 

No sentido de concretizar as mais-valias decorrentes da integração de unidades prestadoras de cuidados nos 

seus diversos níveis, é missão da ULS do Nordeste responder de forma global e integrada às necessidades e 

expectativas em saúde da população, promovendo a utilização racional e eficiente de todos os recursos, numa 

cultura de humanização dos serviços e de motivação e desenvolvimento dos colaboradores. 

Assim, ao benefício da complementaridade entre diferentes níveis de cuidados e da criação de sinergias por 

efeito da agregação de unidades orgânicas sobreponíveis, acresce-se a oportunidade de dotar a ULS do Nordeste 

dos necessários instrumentos de controlo interno nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, 

informático e de recursos humanos, controlos essenciais à garantia do bom funcionamento da Instituição, em 

conformidade com as regras de bom governo estabelecidas para o Sector Empresarial do Estado. 

Para esse fim, é imperativo adequar o sistema de controlo interno da ULS do Nordeste ao grau de complexidade 

que lhe é inerente, dado a Instituição assumir um volume financeiro expressivo, empregar um grande número de 

trabalhadores e prosseguir a sua missão através de uma estrutura geograficamente dispersa, composta por 15 

Centros de Saúde e três unidadeshospitalares.  

Deste modo, o sistema de controlo interno da ULS do Nordeste tem de compreender um conjunto de 

estratégias, políticas, processos, regras e procedimentos que visem o respeito pelas disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, pelas regras internas e estatutárias, e que assegurem um desempenho eficiente da 

actividade e a utilização racional de recursos, com base num adequado sistema de gestão e controlo dos riscos 

da actividade, e na definição de mecanismos de prevenção e de protecção do serviço público contra acções 

danosas.  

Em tal medida, o Conselho de Prevenção da Corrupção, entidade administrativa independente a exercer, junto 

do tribunal de contas, a sua actividade no âmbito da prevenção da corrupção a nível nacional, nos termos da Lei 

n.º 54/2008, de 4 de Setembro, pela Recomendação n.º 1/2009, de 1 de Junho, “Planos de Gestão de Risco de 

Corrupção e de infracções Conexas” (PGRCIC), vincula os dirigentes máximos das entidades gestoras de 

dinheiros, valores ou patrimónios públicos à elaborar planos de riscos de corrupção e de infracções conexas, 

obrigação que a ULS do Nordeste está vinculada a concretizar. 
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Tendo o extinto Centro Hospitalar do Nordeste, EPE, uma das entidades predecessoras da actual, procedido 

nesta conformidade, importa neste momento dotar a ULS do Nordeste de um PGRCIC próprio, que corresponda 

ao levantamento e gestão dos riscos específicos da entidade, instrumento que concorre não só para a 

conformidade perante a legislação que lhe é aplicável como ainda para o reforço de uma cultura de integridade e 

transparência na organização, com todos os benefícios daí potencialmente resultantes. 

Neste enquadramento, a 7 de Novembro de 2012, o Conselho de Prevenção da Corrupção faz aprovar a 

Recomendação n.º 5/2012, em que consagra a existência de mecanismos de acompanhamento e de gestão de 

conflitos de interesses, instrumento fundamental na salvaguarda dos princípios do interesse público. 

Assim, e no actual contexto de consolidação orçamental e reforço da estabilidade financeira a que o Estado 

Português está acometido pelo Programa de Assistência Económica Financeira, zelar pelo cumprimento do 

princípio da prossecução de interesse público é de toda a pertinência. Deste modo, a ULS do Nordeste presta-se 

não só a cumprir com as recomendações do CPC, com a elaboração do respectivo PGRCIC, incluindo 

consideração pelas situações que possam constituir conflitos de interesse, como ainda se propõe proceder ao 

levantamento sistemático de riscos de natureza operacional que possam por em causa a actividade o 

cumprimento dos objectivos da instituição. 

Em tal contexto, em linha com o quadro normativo e legal aplicável e no âmbito das medidas que compõem o 

sistema de controlo interno da ULS do Nordeste, procede-se ao estabelecimento do PGRCIC, a vigorar para o ano 

de 2015, o qual se publica no sítio institucional na Internet, se remete para o Conselho de Prevenção da 

Corrupção e para a Tutela.  

 

2. Enquadramento do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 

2.1 Âmbito, Objectivos e Intervenientes 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas (PGRCIC) da ULS do Nordeste visa o 

cumprimento da recomendação n.º1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção, publicado na 2ª Série do 

Diário da República, n.º 140, de 22 de Junho de 2009, e consubstancia-se num compromisso formal de reforço o 

Sistema de Controlo Interno da Instituição e na promoção do alinhamento dos processos e procedimentos de 

gestão levados a cabo na Instituição para com os princípios do Bom Governo. 

Deste modo, a implementação do PGRCIC vem no sentido de materializar e sistematizar elementos instrumentais 

que pugnem pelo respeito pelos princípios do interesse público e pela mitigação dos riscos de corrupção e de 

infracções conexas, esperando-se da sua implementação resultados na prevenção destes fenómenos nos 

processos de gestão e cultura institucional da ULS do Nordeste. 

Para tal, o PGRCIC deve estar alinhado com os demais mecanismos de controlo interno da ULS do Nordeste, para 

que se constituam numa acção integrada de protecção dos activos da instituição e de auxílio à concretização da 

visão, missão e objectivos estratégicos da instituição. 
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Seguindo pois com o recomendado pelo Conselho de Prevenção de Corrupção, com o PGRCIC procede-se à 

identificação sistemática, por áreas e unidades orgânicas, dos riscos da actividade da Instituição no âmbito da 

corrupção, infracções conexas, de natureza operacional e ainda das situações que possam consubstanciar 

conflitos de interesses representam um maior risco de comprometimento dos objectivos da instituição, 

classificando-os devidamente quanto à probabilidade de ocorrência e impacto potencial. Neste alinhamento, a 

identificação dos riscos é seguida da enumeração de acções de prevenção, e da indicação dos intervenientes e 

responsáveis pela sua concretização.  

O PGRCIC serve assim o propósito de constituir uma acção sistematizada e abrangente de detecção, prevenção e 

mitigação dos riscos de corrupção e infracções conexas na ULS do Nordeste, garantindo que as actividades 

prosseguidas se pautam pelo estrito respeito por princípios de interesse geral, objectivando que tais riscos não 

comprometem o cumprimento dos objectivos da instituição.  

Com o PGRCIC o Conselho de Administração da ULS do Nordeste fica dotado de um instrumento pelo qual seja 

possível, com base no levantamento sistemático dos riscos das actividades desenvolvidas, na sua priorização e 

respectiva proposta de medidas de mitigação, contribuir para a eficiente prossecução e cumprimento dos 

objectivos estratégicos e operacionais da ULS do Nordeste. 

A elaboração do PGRCIC consubstanciou-se por isso num processo participado pelos responsáveis de diversas 

unidades orgânicas, servindo o propósito de envolver activamente os trabalhadores cuja acção se pode constituir 

mais efectiva na prevenção deste fenómeno, e proceder à compilação dos riscos apercebidos de corrupção, de 

infracções conexas, de conflito de interesses e de âmbito operacional, nas áreas em que estes são 

supervenientes. 

O PGRCIC respeita ao levantamento, a projecções sobre a probabilidade de ocorrência e o impacto previsional 

dos riscos detectados como potencialmente lesivos aos activos da ULS do Nordeste, no âmbito operacional, no 

âmbito da corrupção e infracções conexas, no âmbito das situações que se possam concretizar em eventuais 

conflitos de interesse ou ainda de outros, que por acção ou omissão de trabalhadores, fornecedores ou utentes, 

possam redundar em falhas nos processos de gestão, de tomada de decisão ou que de algum modo possam em 

causa o património e/ou a imagem da Instituição.  

Nesta base, o PGRCIC concretiza, para cada risco identificado, propostas específicas para prevenir a sua 

ocorrência e/ou para mitigar os seus impactos, possibilitando ao Conselho de Administração a constituição de 

um instrumento pelo qual pode estabelecer critérios de avaliação e gestão dos riscos detectados, priorizando a 

tomada de medidas de mitigação dos efeitos adversos que estes representam, acções direccionadas com base 

nos objectivos a que a ULS do Nordeste está vinculada a concretizar. 

Assim, pela transversalidade dos riscos existentes na ULS do Nordeste, que abrangem todas as actividades nela 

desenvolvidas, a operacionalização do PGRCIC conta com os seguintes intervenientes:  

a. O Conselho de Administração, a quem cabe a definição do modelo, das regras e dos critérios de gestão 

dos riscos, pelo que, no âmbito do PGRCIC, é este órgão estatutário competente para o julgamento dos 
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riscos no que respeita seus impactos potenciais no cumprimento dos objectivos da Instituição, definindo 

por este critério quais os riscos sobre os quais é mais importante e prioritário actuar. 

b. O Auditor Interno, a quem pela lei está confiada a avaliação e aperfeiçoamento contínuo de todos os 

processos de controlo interno e de gestão de riscos nos domínios contabilístisco, financeiro, 

operacional, informático e de recursos humanos da ULS do Nordeste, a quem compete neste processo a 

identificação, por sua iniciativa, e a coligação, por comunicação de terceiros, de riscos operacionais, de 

corrupção, infracções conexas e de conflitos de interesses, sugerindo nesta medida a sua inclusão, 

alteração ou rectificação dos mesmos no presente documento, prévia e posteriormente à sua 

aprovação, procedendo nesta base ao acompanhamento, verificação e a validação sistemáticos das 

acções de prevenção e mitigação dos riscos previstos no PGRCIC. 

c. O Gabinete da Qualidade, através da competência pela monitorização e acompanhamento das 

actividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho transversais, designadamente do Grupo de Gestão 

do Risco, cabe coligir e comunicar ao Serviço de Auditoria Interna da ULS do Nordeste os riscos e 

irregularidades identificados no desempenho da sua actividade. 

d. Os colaboradores com funções de direcção e chefia na ULS do Nordeste, a quem cabe, pela prossecução 

da uniformização dos procedimentos, da racionalização de recursos e da coordenação global da 

respectiva unidade orgânica a que estão acometidos, o dever de detectar, avaliar e comunicar riscos 

que, no âmbito da sua área de actividade, encontrem cabimento no PGRCIC, bem como propor soluções 

de prevenção e mitigação dos riscos identificados e a implementação das medidas previstas para esse 

efeito.  

e. Os colaboradores ULS do Nordeste, a quem cabe o cumprimento dos deveres e valores a que estão 

acometidos pela relação jurídica de emprego de que são titulares, devendo nessa medida reportar, 

junto do Serviço de Auditoria Interna, ou do Superior Hierárquico, os riscos e irregularidades 

identificados no desempenho das suas funções profissionais ou para os quais sejam alertados por 

colegas, utentes ou outros. 

 

2.2 Caracterização da ULS do Nordeste 

I) Missão e Atribuições da ULS do Nordeste 

a. A ULS do Nordeste tem como missão prestar assistência integrada de cuidados de saúde primários, 

diferenciados e continuados à população da região do Nordeste, dando uma resposta capaz às suas 

necessidades e expectativas, promovendo a utilização racional e eficiente de todos os recursos, 

numa cultura de humanização dos serviços e de motivação e desenvolvimento dos colaboradores. 

b. Para prosseguir a sua missão, a ULS do Nordeste desenvolve actividades de promoção da saúde e 

prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e a continuidade dos cuidados. 
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c. A ULS do Nordeste desenvolve ainda actividades de vigilância epidemiológica, investigação em 

saúde, controlo e avaliação dos resultados, e participa na formação e ensino de diversos grupos 

profissionais nas diferentes fases, pré-graduada, pós-graduada e contínua. 

 

II) Visão da ULS do Nordeste 

A ULS do Nordeste tem como visão desenvolver-se como uma organização optimizada pela integração vertical 

dos diferentes níveis de cuidados de saúde, em articulação com os recursos comunitários existentes, no âmbito 

de um processo clínico único efectivamente partilhado, colocando a pessoa (utente/doente), inserida numa 

família, num grupo e na comunidade, verdadeiramente no centro do sistema. 

 

III) Objecto da ULS do Nordeste 

a. A prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à população, 

designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e dos subsistemas de saúde, ou de 

entidades externas que com ele contratualizem a prestação de cuidados de saúde, e a todos os 

cidadãos em geral, de acordo com o seu grau de diferenciação e o seu posicionamento e referência 

no contexto do Serviço Nacional de Saúde; 

b. Assegurar as actividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da 

autoridade de saúde na área geográfica por ela abrangida; 

c. Desenvolver actividades de investigação, formação e ensino, sendo a sua participação na formação 

de profissionais de saúde dependente da respectiva capacidade formativa, podendo ser objecto de 

contratos-programa em que se definam as respectivas formas de financiamento. 

 

IV) Valores da ULS do Nordeste 

No desenvolvimento das suas funções, os colaboradores da ULS do Nordeste adoptam os seguintes valores como 

vectores de orientação:  

a. Ética - respeitar os princípios, regulamentos e procedimentos definidos para a ULS do Nordeste, 

trabalhando com honestidade, profissionalismo e transparência; 

b. Competência e Cooperação - visar a máxima eficiência na utilização de recursos, promover e 

compartilhar responsabilidades em equipa e prosseguir a permanente aprendizagem e inovação, no 

sentido de assegurar os objectivos e sustentabilidade futura da ULS do Nordeste; 

c. Qualidade - prosseguir a excelência dos serviços prestados à população, assentes em melhores 

processos, nas melhores práticas e competências, científicas e técnicas, objectivando a melhoria 

contínua; 
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d. Compromisso com o Cidadão - identificar e satisfazer as necessidades de cuidados dos utentes, com 

correcção, benevolência e humanismo, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade e 

profissionalismo; 

e. Humanização - estimular o contínuo crescimento profissional e pessoal, trabalhando com 

entusiasmo, praticando a justiça, construindo e mantendo relações de confiança, de lealdade, de 

tolerância e respeito pela dignidade dos utentes; 

f. Responsabilidade Social e Ambiental - contribuir para o desenvolvimento consciente e sustentado 

da sociedade, enlevando o pleno exercício da cidadania, o compromisso com a justiça social e 

equidade, e o respeito pelo ambiente. 

 

2.3 Estrutura da ULS do Nordeste 

A ULS do Nordeste constitui uma entidade pública empresarial de capitais exclusivamente detidos pelo Estado e 

integrada no Serviço Nacional de Saúde, englobando as seguintes áreas de actuação:  

a. Área de Prestação de Cuidados de Saúde 

 Cuidados de Saúde Primários;  

 Cuidados Hospitalares;  

 Urgência, Emergência e Cuidados Intensivos;  

 Cuidados Paliativos;  

 Saúde Pública. 

 

b. Área de Apoio 

 Apoio Clínico e Técnico;  

 Apoio à Gestão e Logística. 

 

A estrutura organizacional da ULS do Nordeste encontra-se esquematizada e elencada nas suas relações 

hierárquicas e de complementaridade que consta do organograma da instituição. 

 

2.4 Sistema de Controlo Interno da ULS do Nordeste 

O sistema de controlo interno da ULS do Nordeste compreende o conjunto de estratégias, políticas, processos, 

regras e procedimentos estabelecidos na ULS do Nordeste com vista a garantir:  

a. Um desempenho eficiente da actividade que assegure a utilização eficaz dos activos e recursos, a 

continuidade, segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde, através de uma adequada 

gestão e controlo dos riscos da actividade, da prudente e correcta avaliação dos activos e 
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responsabilidades, bem como da definição de mecanismos de prevenção e de protecção do serviço 

público contra actuações danosas;  

b. A existência de informação financeira e de gestão que suporte a tomada de decisão e os processos de 

controlo, tanto no nível interno como no externo;  

c. O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas normas profissionais e 

deontológicas atinentes, pelas regras internas e estatutárias, regras de conduta e de relacionamento, 

orientações tutelares e recomendações aplicáveis de entidades externas como o Tribunal de Contas.  

 

O sistema de controlo interno da ULS do Nordeste tem por base um sistema de gestão de risco, um sistema de 

informação e de comunicação e um processo de monitorização que assegure a respectiva adequação e eficácia 

em todas as áreas de intervenção, prosseguidos por intermédio de diversos órgãos, instrumentos e medidas, 

designadamente: 

a) Regulamento Interno da ULS do Nordeste; 

b) Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades da ULS do Nordeste; 

c) Código de Ética da ULS do Nordeste; 

d) Regulamentos Internos de Unidades Orgânicas; 

e) Manuais de Procedimentos Administrativos e Contabilísticos; 

f) Serviço de Auditoria Interna; 

g) Gabinete da Qualidade; 

h) Grupo de Gestão do Risco; 

i) Fiscal Único. 

 

Ao integrar este conjunto, o PGRCIC assume um papel fundamental enquanto instrumento de controlo interno e 

de melhoria de gestão, assumindo-se na agregação de medidas gerais e transversais a toda a instituição em 

matérias de prevenção de riscos, das quais, dada a sua importância que a sua prevenção e mitigação 

representam para o cumprimento dos objectivos estratégicos da Instituição, o resultado das medidas e 

recomendações nele constantes devem ser objecto de monitorização, revisão e de acções de auditoria interna 

periódicas. 

 

2.5 Conceitos associados ao PGRCIC 

Importa tornar inequívocos os conceitos associados ao PGRCIC da ULS do Nordeste, de modo a permitir dotar 

todos os trabalhadores da ULS do Nordeste de noções fundamentais que possibilitem consciência e 

envolvimento pleno na concretização das medidas presente no plano e uma participação informada em outros 

instrumentos de controlo interno, de como é exemplo o Regulamento de Comunicação Interna de 

Irregularidades.    
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i. Risco: Por risco compreende-se o resultado objectivo da combinação entre a probabilidade de 

ocorrência de um determinado evento, geralmente aleatório e prejudicial, e o impacto resultante caso 

este se venha a verificar, ou seja, o perigo eventual, de carácter mais ou menos previsível, de ocorrência 

de determinado acontecimento, e os efeitos negativos que previsivelmente resultem do seu advento. 

ii. Gestão do Risco: Consiste no processo de identificação metódica dos riscos inerentes às actividades da 

Instituição, compreendendo os processos de identificação sistemática, análise, avaliação e reporte de 

riscos materialmente relevantes, com o objectivo de estimar a probabilidade da sua ocorrência e o 

respectivo impacto caso se venham a verificar, bem como proceder à tomada de medidas para controlo 

dos mesmos, através de propostas de medidas para evitar, reduzir ou mesmo que permitam assumir os 

riscos identificados. Em tal medida, o sistema de gestão de risco deve classificar os riscos identificados 

de acordo com a probabilidade de ocorrência dos mesmos, bem como o seu impacto que respeita ao 

cumprimento dos objectivos da Instituição. 

iii. Riscos de Natureza Operacional: São aqueles que se consubstanciam na possibilidade de ocorrência de 

perdas de activos resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e 

sistemas, assim como de segurança, eventos externos, legais e contenciosos. Os riscos podem significar 

a redução, degradação ou interrupção, total ou parcial, das actividades, com impacto negativo na 

imagem e nos activos da Instituição.  

iv. Riscos de Corrupção e de Infracções Conexas: Por risco de corrupção compreendem-se situações que 

possam consistirna prática, na forma activa ou passiva, de um acto ou omissão, lícito ou ilícito, motivada 

pelo recebimento ou promessa de compensação indevida e ilegítima, para o próprio ou para terceiros. 

Por riscos relativos a infracções conexas compreende-se os riscos de suborno, peculato, abuso de poder, 

extorsão, tráfico de influências e participação económica em negócio para obtenção de vantagem 

ilegítima. 

v. Risco de Conflito de Interesses: Situações que se possam concretizar em conflito de interesses 

consistem na realização, por parte de um determinado indivíduo ou grupo, de actos prejudiciais à 

instituição, no sentido da obtenção de vantagens noutra parte a que está associado, podendo suceder 

quando alguém, tendo um interesse pessoal ou privado em determinada matéria influencie, ou tente 

influenciar, o desempenho de outrem de forma que este actue e seja parcial, atingindo assim o 

objectivo que pretende. Por interesse pessoal ou privado entenda-se qualquer potencial vantagem para 

o próprio, para os seus familiares, ou para o seu círculo de amigos. 

vi. Risco de Fraude: Risco de ocorrência deactos voluntários de omissão e manipulação de transacções e 

operações, adulteração de documentos, registos, demonstrações financeiros, tanto em termos físicos 

como monetários.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Probabilidade
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3. Medidas Gerais 

3.1 Plano de Acção 

Este Plano é, no contexto de unidade local de saúde, o primeiro passo no sentido de sensibilizar os diversos 

intervenientes envolvidos para uma matéria que é nova e que exigirá por isso reflexão e disponibilidade para o 

desenvolvimento de competências nesta temática para a sua eficaz implementação, que será conseguida através 

de: 

· Acções de sensibilização e divulgação do presente Plano; 

· Acções de formação em temas de corrupção e riscos conexos; 

· Articulação das Acções com o Código de Ética do ULSNE; 

· Planeamento de actividades de Auditoria às medidas implementadas ou a implementar. 

Complementarmente a este Plano, a ULSNE, em cumprimento com o estipulado na Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 49/2007, tomou medidas no sentido da promoção da segregação de funções, da existência de 

comissões especializadas, e do desenvolvimento sistemático de actividades de auditoria interna. 

Com o objectivo de desenvolvimento de competências nas matérias de prevenção de riscos de corrupção e 

infracções conexas, devem ser desenvolvidas no ano 2015 as seguintes medidas de âmbito abrangente: 

a. Disponibilização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas na Intranet e na 

página electrónica do ULSNE; 

b. Acções de divulgação do PGRCIC; 

c. Promoção de acções formativas sobre o PGRCIC, promovendo simultaneamente o Código de Ética do 

ULSNE, sensibilizando os Colaboradores para os princípios éticos que devem reger a sua actividade; 

d. Promoção de reuniões entre o serviço de auditoria interna e os responsáveis das diversas unidades 

orgânicas tendo em vista aumentar a qualidade e abrangência do actual PGRCIC, e assegurar a 

implementação das medidas nele constantes; 

e. Revisão dos procedimentos associados às medidas previstas no presente Plano; 

f. Adopção de modelos de declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e 

escusa, lealdade, colaboração e boa fé; 

g. Estabelecimento de um cronograma de revisão e acompanhamento das actividades constantes do 

Plano; 

h. Promoção de actividades de auditoria interna periódicas às medidas constantes do presente Plano. 
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Dado o seu carácter fundamental enquadro instrumento de gestão, as presentes medidas serão objecto de 

monitorização trimestralpelo serviço de auditoria interna,cujos resultados e recomendações devemintegrar o 

relatório anual a apresentar ao Conselho de Administração e a remeter ao Conselho de Prevenção da Corrupção. 

 

3.2 Conflito de Interesses 

Por conflito de interesses pode compreende-se como qualquer situação em que um agente, por força do 

exercício das suas funções, tenha de tomar decisões que possam afectar ou por em causa interesses particulares 

seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões que 

tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao 

exercício de funções públicas. 

Assim, dando cumprimento à Recomendação n.º 5/2012 do CPC, de 7 de Novembro, publicada no Dário da 

República n.º 219, 2.ª série, de 13 de Novembro, em que determinado pelo CPC que as entidades de natureza 

pública, ainda que constituídas ou regidas pelo direito privado, devem dispor de mecanismos de 

acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados, que incluam também o 

período em que sucede ao exercício de funções públicas, com indicação das consequências legais 

Deste modo membros de órgãos estatutários e todos os colaboradores da ULS do Nordeste, independentemente 

do seu vínculo ou posição hierárquica, devem abster-se de participar em qualquer actividade da instituição, ou 

com ela relacionada, susceptível de conflito de interesses. 

Devem ser desenvolvidas normas gerais para evitar conflitos de interesses alegadamente ocorridas no Âmbito da 

actividade da ULS do Nordeste, podendo as mesmas ser comunicadas por qualquer dos meios a estabelecer no 

regulamento de comunicação de irregularidades da instituição. 

 

4. Áreas de Intervenção Específicas 

Nesta parte serão elencados riscos por área de intervenção, identificando medidas e acções concretas de 

prevenção da corrupção e infracções conexas. 

Serão elencados ainda os principais intervenientes nas actividades em que identificado e descrito risco de 

corrupção. 
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4.1 Recursos Humanos 

 Recrutamento 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de Corrupção Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.1.1 Recrutamento de 
Colaboradores 

Serviço de 
Recursos 
Humanos; 
Directores de 
Serviços. 
 

Favorecimento de candidato; 
Intervenção em processo em 
situação de impedimento; 
Abuso de poder. 

Fraco Fraco 
 

- Constituição de júri com número mínimo de 3 elementos para avaliação 
dos candidatos; 
- Princípio da isenção no tratamento dos processos, com assinatura de 
uma declaração de não impedimento; 
- Implementação de um Regulamento de Recrutamento; 
- Revisão regular do procedimento relativo a recrutamento definido no 
Manual de Procedimentos Administrativos, que deve respeitar o princípio 
de igualdade constante do estatuto das EPE. 

 Procedimentos diversos 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.1.2 Análise de pedidos 
de justificação de 
faltas 

Serviço de 
Recursos 
Humanos 

Considerar uma falta justificada 
indevidamente. 

Fraco Fraco - O programa de Auditoria Interna Anual, no âmbito do sistema de controlo 
interno existente, deve contemplar a verificação dos diversos procedimentos 
de análises de pedido e de marcação de férias; 
- Revisão semestral do Manual de Procedimentos Administrativos e 
Contabilísticos da Gestão de Recursos Humanos (ACSS); 
- Divulgação do regime de acumulações; 
- Verificações aleatórias das declarações de Colaboradores para verificação da 
não acumulação; 
- Verificar declarações de IRS de médicos em regime de dedicação exclusiva, a 
realizar anualmente pelo Serviço de Recursos Humanos. 
 

4.1.3 Análise de 
requerimentos de 
licença sem 
vencimento 

Serviço de 
Recursos 
Humanos 

Considerar indevidamente que se 
encontram preenchidos os 
requisitos para autorização da 
licença sem vencimento. 

Fraco Fraco 

4.1.4 Análise 
requerimentos de 
acumulação de 
funções 
 

Serviço de 
Recursos 
Humanos 

Considerar indevidamente que se 
encontram cumpridos os requisitos 
para acumulação de funções. 
Acumulação de funções sem 
autorização, com 
incompatibilidades. 

Moderado Fraco 

4.1.5 Marcação de férias 
 

Serviço de 
Recursos 
Humanos 

Gozo e marcação de férias superior 
ao de direito. 
 

Fraco Fraco 

4.1.6 Deslocações em 
serviço 
 

Serviço de 
Recursos 
Humanos; 
Director de 
Serviço 

Deslocações em serviços para o 
exteriornão autorizadas; 
Deslocações abusivas entre 
Unidades Hospitalares e/ou sem a 
utilização do transporte 
economicamente mais conveniente. 

Fraco Fraco 
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4.1.7 Análise de pedido de 
recuperação de 
exercício perdido 

Serviço de 
Recursos 
Humanos 

Considerar indevidamente que se 
encontram cumpridos os requisitos 
para abono de recuperação de 
exercício perdido. 

Fraco Fraco 

 Procedimentos diversos (continuação) 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.1.8 Renovação do 
contrato sem prévia 
autorização do CA 

Serviço de 
Recursos 
Humanos; 
Directores de 
Serviço. 

Favorecimento de pessoa amiga 
com desempenho inadequado ou 
sem efectiva necessidade de 
renovação do ULSNE; 
 

Fraco Fraco - Obrigatoriedade de verificação dos elementos por mais de uma pessoa; 
- Elaboração de uma lista mensal de colaboradores contratados a prazo, para 
que o contrato possa ser analisado antecipadamente com um prazo superior a 
60 dias; 

4.1.9 Selecção de 
Formadores 

Gabinete de 
Desenvolvimento 
e Formação 

Selecção de formadores sem o CAP, 
formação adequada e sem 
competência efectiva para exercer 
essa função; 
Favorecimento de amigos ou 
familiares. 

Fraco Fraco - Constituição de uma bolsa de formadores. 

 Processamentos 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventiva 

4.1.10 Processamento de 
abonos e 
descontos. 

Serviço de 
Recursos 
Humanos 

Processamento e pagamento de 
abonos não autorizados: 
remunerações, abonos variáveis e 
eventuais, despesas comparticipadas 
pela ADSE, ajudas de custo, 
recuperação de vencimento de 
exercício perdido, etc; 
Processamento de descontos 
indevidos. 

Fraco Moderado - Os elementos que efectuam a selecção e recrutamento se encontram 
segregados dos que efectuam o registo em cadastro; 
- Os elementos que efectuam o processamento de vencimentos devem 
encontrar-se segregados dos elementos que efectuam a sua verificação, 
pagamento e contabilização; 
- Os elementos afectos a qualquer uma das actividades acima descritas não 
efectuam a análise da conta de remunerações a pagar pertencentes às funções 
Tesouraria e Contabilidade geral; 
- Os elementos que analisam os registos de assiduidade, se encontram 
segregados dos que: autorizam faltas, autorizam horas 
extraordinárias/complementares, processam vencimentos, registam descontos, 
efectuam pagamentos, etc; 
- O programa de Auditoria Interna Anual, no âmbito do sistema de controlo 
interno existente, deve contemplar a verificação dos abonos processados; 
- Revisão semestral do Manual de Procedimentos Administrativos e 
Contabilísticos da Gestão de Recursos Humanos (ACSS). 
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4.1.11 Manutenção de 
dados mestre de 
Colaboradores 

Serviço de 
Recursos 
Humanos 

Alteração não autorizada de dados 
mestre de Colaboradores com 
impacto em processamentos. 

Fraco Fraco - Os elementos que alteram os dados mestre de colaboradores para efeitos de 
processamento encontram-se segregados dos que processam de facto. 
 

4.2 Produção e Gestão de Utentes 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.2.1 Requisição de MCDT 
no exterior 

Serviços Clínicos Recurso excessivo a MCDT no 
exterior com 
favorecimento/indução de 
terceiros. 
 
 

Moderado Moderado Acompanhamento dos MCDT realizados no exterior, com definição de sistema 
de alertas para eventuais desconformidades. 
 

4.2.2 Admissão de Utentes 
 
 

Serviço de 
Gestão de 
Utentes 

Deficiente recolha/actualização dos 
dados dos Utentes a conhecidos. 

Elevado Moderado Análise da adequação do normativo em vigor; 
Ligação da actividade de admissão à de cobrança, aferindo se a causa da não 
cobrança de taxa moderadora está na deficiente recolha/actualização dos 
dados dos Utentes. 
 

4.2.3 Transporte de 
Doentes 

Serviços Clínicos; 
Gestão de 
Utentes. 

Recurso excessivo a transportes de 
doentes; 
Facturação excessiva ou sem 
aplicação do normativo legal 
aplicável; 
Favorecimento de determinadas 
entidades de transportes de 
doentes. 

Elevado Moderado - Implementação de um sistema de verificação e controlo de transportes de 
doentes; 
- Revisão das normas de transporte de doentes. 

 

4.3 Clientes e contas a receber 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.3.1 Cobrança de Taxas 
Moderadoras 

Gestão de 
Utentes; 
Gabinete 
Jurídico; 
Serviços 
Financeiros. 

Falhas na Cobrança de Taxas 
Moderadoras a familiares ou amigos 
dos responsáveis pela sua Cobrança; 
Indevida apropriação de Taxas 
Moderadoras; 
 
 
 

Elevado Moderado Rotatividade do pessoal em postos de cobrança de taxas moderadoras. 
Revisão do procedimento de Cobrança de Taxas moderadoras; 
Implementação de normas que garantam maior celeridade na cobrança 
coerciva de taxas moderadoras; 
Segregação de funções entre quem recebe e quem confere e entrega no 
Serviço de Gestão Financeira; 
Auditorias Internas. 
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4.4 Gestão de Tesouraria/Disponibilidades 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.4.1 Depósito de valores 
cobrados 

Gestão de 
Utentes; 
Serviço de Gestão 
Financeira. 

Retenção de valores cobrados por 
colaborador. 

Fraco Fraco Implementação de sistema multibanco nos principais postos de cobrança; 
 
 

4.4.2 Gestão de Tesouraria Serviços de 
Gestão Financeira. 

Desvio de fundos. Fraco Fraco Contagens periódicas do Caixa, com verificações periódicas pelo Auditor 
Interno; 
Realização de reconciliações bancárias por Colaborador não afecto à tesouraria, 
com validação periódica pelo Auditor Interno; 
Circularização periódica dos saldos de terceiros; 
O SGF reporta mensalmente ao CA a situação económico-financeira e a 
evolução das contas de receita e despesa. 
 

4.5 Gestão de Contas a Pagar 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de 

Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.5.1 Manutenção de 
Dados Mestre de 
Fornecedores 

Serviços de 
Gestão Financeira. 

Alteração de NIB de fornecedor não 
autorizada 

Fraco Fraco Segregação de funções; 
Circularização periódica de saldos de terceiros. 
 
 

4.5.2 Pagamentos Serviços de 
Gestão Financeira. 

Pagamentos preferências mais 
céleres a determinados 
fornecedores, não incluídos em 
planos de pagamentos ou sem 
proveitos financeiros decorrentes 
dos mesmos (descontos financeiros, 
juros de mora…); 
Pagamentos em montante superior 
ao devido. 
 

Fraco Fraco Análise das antiguidades de saldos a fornecedores; 
Segregação de funções. 
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4.6 Aquisições/Contratações 

 Processos de Aquisições 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de Corrupção Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.6.1 Aquisições de bens, 
serviços ou empreitadas 

Serviço de Compras e 
Logística, 
Serviço de Instalações 
e Equipamentos, 
Serviço de 
Informática. 

Favorecimento de fornecedor; 
Falta de convite a novos 
fornecedores; 
Desempenho de fornecedores 
inadequado, em termos de prazo, 
qualidade ou preço; 
Indução do consumo por fornecedor; 
Supressão dos procedimentos 
constantes do manual de 
procedimentos administrativos; 
Fraccionamento da despesa; 
Fornecimento por familiares ou 
pessoas com relações de forte 
amizade; 
Utilização e passagem de informação 
privilegiada; 
Intervenção em situação de 
impedimento 

Moderado Elevado - Auditoria Interna de verificação da conformidade nas normas de controlo 
interno constante do Manual de Procedimentos Administrativos e 
Contabilísticos da DCL; 
- Constituição de uma base de dados de fornecedores, actuais e potenciais; 
- Desenvolver a avaliação periódica de fornecedores, em termos de 
qualidade, cumprimento de prazos e das quantidades encomendadas; 
- Revisão das regras existentes, com verificação do n.º mínimo de consultas 
efectuadas para determinado montante, que só poderá ser afastado com 
fundamentados motivos de urgência ou especificidades dos materiais a 
adquirir; 
- Maior planificação dos stocks e encomendas; 
- Promover a rotatividade de fornecedores e prestadores de serviço; 
- Constituição de uma comissão de análise, em particular para materiais de 
consumo clínico e instrumental cirúrgico; 
- Divulgação do regime de impedimentos; 
- Subscrição por todos os intervenientes de declaração de compromisso 
relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa. 

4.6.2 Gestão de prazos de 
garantia 

Serviço de Compras e 
Logística, 
Serviço de Instalações 
e Equipamentos, 
Serviço de 
Informática. 

Não gestão do prazo de garantia de 
equipamentos e empreitadas. 

Moderado Moderado - Definição de um procedimento de gestão de garantias; 
- Sensibilização dos requisitantes para o prazo de garantia dos equipamentos. 

4.6.3 Gestão de renovação de 
contratos 

Serviço de Compras e 
Logística, 
Serviço de Instalações 
e Equipamentos, 
Serviço de 
Informática. 

Falha do sistema de alerta de 
renovação de contratos; 
Não gestão dos prazos de renovação 
de contratos. 

Moderado Moderado Elaboração e revisão mensal de uma listagem de contratos susceptíveis de 
renovação, para que a avaliação da renovação se processe com uma 
antecedência mínima de 60 dias relativamente ao prazo de renovação. 

4.6.4 Gestão da execução de 
contratos e penalidades 
contratuais 

Serviço de Compras e 
Logística, 
Serviço de Instalações 
e Equipamentos, 
Jurídico. 
 

Não execução das penalidades 
contratualizadas. 

Moderado Moderado Subcontratação de serviços de fiscalização no caso de empreitadas; 
Definição de um Manual de Procedimentos de Empreitadas. 
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4.7 Gestão de Existências 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.7.1 Verificação de 
material no acto da 
recepção de 
encomendas 

Serviço de 
Compras e 
Logística, Serviço 
de Instalações e 
Equipamentos, 
Serviço de 
Informática. 

Recepção não controlada física e 
qualitativamente; 
Retenção indevida de materiais; 
Entrega pelos fornecedores de 
quantidades inferiores às 
contratadas, ou de diferente 
qualidade. 
 

Moderado Moderado - Assegurar a efectiva segregação de funções entre quem encomenda e as 
recepciona; 
- Efectiva evidência de quem recepcionou os materiais e posterior verificação 
pelo serviço requisitante; 
- Assegurar que as encomendas são conferidas em quantidade e qualidade por 
Colaborador com competências específicas; 
- Revisão dos procedimentos administrativos, com reavaliação do controlo 
interno existente; 
- Promover a rotatividade de Colaboradores evitando situações de conluio com 
fornecedores ou colegas; 

4.7.2 Armazenagem Serviço de 
Compras e 
Logística 

Desvio de materiais; 
Retenção indevida de materiais. 
 
 
 

Moderado Baixo - Realizações de 4 verificações por ano aos armazéns do DCL e Farmácia; 
- Dificultar acesso a bens “apetecíveis”; 
- Revisão dos procedimentos administrativos, com reavaliação do controlo 
interno existente; 

4.8 Gestão de Imobilizado 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de 
Corrupção 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.8.1 Verificação de 
material no acto da 
recepção de 
encomendas 

Serviço de 
Compras e 
Logística, Serviço 
de Instalações e 
Equipamentos, 
Serviço de 
Informática. 

Recepção não controlada física e 
qualitativamente; 
Retenção indevida de materiais; 
Entrega pelos fornecedores de 
quantidades inferiores às 
contratadas, ou de diferente 
qualidade; 
 

Moderado Moderado - Assegurar a efectiva segregação de funções entre quem encomenda e as 
recepciona; 
- Assegurar que as encomendas são conferidas em quantidade e qualidade por 
Colaborador com competências específicas; 
- Revisão dos procedimentos administrativos, com reavaliação do controlo 
interno existente; 
- Promover a rotatividade de Colaboradores evitando situações de conluio com 
fornecedores ou colegas; 

4.8.2 Utilizações de bens 
públicos 

Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos, 
Serviço de 
Informática. 

Apropriação indevida de bens 
públicos; 
Utilização indevida de bens 
públicas, designadamente para fins 
privados; 
Desvio de bens. 

Elevado Elevado - Desenvolvimento de um manual de gestão do imobilizado do ULSNE; 
- Verificações periódicas a bens de elevado valor os risco de desaparecimento; 
- Reorganização da função de gestão do imobilizado; 
- Responsabilização dos serviços pela salvaguarda e utilização dos bens 
atribuídos 
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 Gestão de Imobilizado (cont.) 

 Actividade Responsáveis/ 
Intervenientes 

Descrição do Risco de Corrupção Probabilidade 
de Ocorrência 

Impacto do 
Risco 

Medidas Preventivas 

4.8.3 Abates Serviço de Compras e 
Logística, Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos, Serviço 
de Informática. 

Abates indevidos ou sem autorização 
do CA; 
Utilização indevida, para fins privados;  
Proposta indevida de bens para abate. 
 

Baixo Baixo - Verificações aleatórias se os bens abatidos continuam no local; 
- Promover verificações por elemento diferente do que propôs o abate; 
- Desenvolvimento de um manual de gestão do imobilizado do ULSNE, o 
qual deve incluir procedimentos específicos relativos à sua aquisição, 
movimentação, abate. 
 
 

4.8.4 Transferência de 
Bens 

Serviço de Compras e 
Logística, Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos, Serviço 
de Informática. 

Transferências indevidas ou sem 
autorização do CA; 
Utilização indevida, para fins privados;  
Proposta indevida de bens para abate. 
 

Elevado 
 

Médio - Desenvolver mecanismos de melhor rastreabilidade dos bens do 
imobilizado; 
- Desenvolvimento de um manual de gestão do imobilizado do ULSNE. 
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5. Gestão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 

 
Compete ao conselho de administração assegurar a implementação e manutenção das medidas constantes 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas e ao auditor interno a responsabilidade pela 

sua avaliação.  

Os elementos responsáveis pelas áreas de risco identificadas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infracções Conexas coadjuvam o serviço de auditoria interna na sua melhoria, para que nele sejam incluídas 

necessidades de actualização que entretanto sejam por si identificadas.  

Compete ao auditor interno a elaboração de um plano de monitorização do PGRCIC, o qual deverá ser 

aprovado pelo Conselho de Administração, até ao final do 1º trimestre de cada ano. 

Compete ainda ao auditor interno a elaboração de um relatório de execução do Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infracções Conexas, a remeter, até ao fim da primeira quinzena de Fevereiro do ano seguinte, ao 

conselho de administração, ao Conselho de Prevenção da Corrupção e para a Tutela.  

O referido relatório deverá servir de base à actualização anual do PGRCIC, nomeadamente do ponto 4, 

quanto a identificação de novos riscos, mas também na actualização da classificação do risco (probabilidade 

de ocorrência e/ou ao impacto do risco). Esta actualização deverá ocorrer até ao final do 1º trimestre de cada 

ano. 
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6. Carta de Ética da Administração Pública 

Os dez princípios éticos da administração Pública constantes da Carta de Ética são os seguintes: 

· Princípio do Serviço Público 

Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o 

interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo. 

· Princípio da Legalidade 

Os funcionários actuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a lei e o direito. 

· Princípio da Justiça e da Imparcialidade 

Os funcionários, no exercício da sua actividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, 

actuando segundo rigorosos princípios de neutralidade. 

· Princípio da Igualdade 

Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, sexo, 

raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social. 

· Princípio da Proporcionalidade 

Os funcionários, no exercício da sua actividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização da 

actividade administrativa. 

· Princípio da Colaboração e da Boa Fé 

Os funcionários, no exercício da sua actividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o princípio da 

Boa Fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na realização 

da actividade administrativa. 

· Princípio da Informação e da Qualidade 

Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida. 

· Princípio da Lealdade 

Os funcionários, no exercício da sua actividade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante. 

· Princípio da Integridade 

Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de carácter. 

· Princípio da Competência e Responsabilidade 

Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização 

profissional. 


