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Missão da Auditoria Interna 

 

Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação (assurance), 

assessoria (advisory) e conhecimento (insight) objetivos baseados em riscos. 

(IIA - The Institute of Internal Auditors) 
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1. Introdução 
 

O plano de atividades elaborado pelo Serviço de Auditoria Interna do Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim-Vila do Conde pretende servir para auxiliar o Conselho de Administração no 

cumprimento da missão e objetivos estratégicos definidos para o Centro Hospitalar na 

medida em que é um instrumento que concorre para o cumprimento da missão e objetivos 

estratégicos definidos para o Centro Hospitalar ao trabalhar para melhor processos e 

procedimentos.  

O plano de atividades do Serviço de Auditoria Interna para o ano de 2020 está organizado por 

serviços prestados e que são: serviços de avaliação, serviços de consultoria/assessoria e 

outros serviços, nestes últimos são englobadas todas as atividades que não se enquadram nos 

serviços anteriores. 

Os serviços de avaliação são os trabalhos de controlo, isto é, auditorias programadas, ou 

outras solicitadas pelo Conselho de Administração, a realizar durante o ano, auditorias essas 

que foram selecionadas em função da sua criticidade para a prossecução dos objetivos 

institucionais.  

Os serviços de consultoria /assessoria fornecem análises independentes e objetivas 

solicitadas especificamente pelo Conselho de Administração. 

Por fim, nos outros serviços estão englobadas as matérias relacionadas com as obrigações 

legais de elaboração de relatórios e de reporte aos quais o Serviço de Auditoria Interna está 

obrigado, dos quais se destacam: os 4 relatórios trimestrais de execução financeira; os 

reportes semestrais para o Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno Integrado do 

Ministério da Saúde; a receção e tratamento de comunicações de irregularidades e a avaliação 

do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de corrupção e de Infrações Conexas. 

Estes trabalhos são realizados de acordo com as normas internacionais para a prática 

profissional de auditoria interna e gestão de riscos. 

Faz parte integrante do Plano de Atividades do Serviço de Auditoria Interna o Plano Anual de 

Auditoria Interna, ou seja as ações de controlo previstas. Para o ano de 2020 foram 
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identificadas como áreas críticas, a área de recursos humanos, a área de mcdt realizados no 

exterior e o cumprimento/implementação das deliberações do CA. 

O cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna está diretamente dependente dos 

recursos humanos a serem atribuídos ao Serviço de Auditoria Interna em 2020 e do volume 

de solicitações que lhe forem formuladas quer pelo Conselho de Administração quer por 

entidades externas com responsabilidades ao nível do controlo interno da área da saúde. 

Por fim, referir que o valor da auditoria interna não deve depender exclusivamente dos seus 

resultados diretos, mas também dos seus resultados e efeitos indiretos nas atividades de 

gestão e administração, ao contribuir para a consolidação da confiança dentro da organização 

e entre a gestão. 
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2. O Serviço de Auditoria Interna  

O Serviço de Auditoria Interna (SAI) fornece serviços independentes e objetivos de garantia e 

de consultoria, destinados a acrescentar valor e melhorar as operações do Centro Hospitalar 

Póvoa de Varzim – Vila do Conde, E.P.E. (CHPVVC), por forma a 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 

interno.  

A atividade do SAI do CHPVVC está regulada no artigo 19º do anexo II ao Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro. 

De acordo com referido diploma, compete ao Serviço de Auditoria Interna 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 fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as 

atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços; receber as 

comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do CHPVVC, 

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

cidadãos em geral; elaborar o plano anual de auditoria interna; 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, o GCCI e a 

IGAS. 
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3. Atividades do Serviço de Auditoria Interna 

O plano de atividades do Serviço de Auditoria Interna para o ano de 2020 está organizado por 

serviços prestados, a saber: serviços de avaliação, serviços de consultoria/assessoria e outros 

serviços, nestes últimos são englobadas todas as atividades que não se enquadram nos 

serviços anteriores. 

Os serviços de avaliação são os trabalhos de controlo, isto é, auditorias programadas, ou 

outras solicitadas pelo Conselho de Administração, a realizar durante o ano, auditorias essas 

que foram selecionadas em função da sua criticidade para a prossecução dos objetivos 

institucionais.  

Os serviços de consultoria/assessoria fornecem análises independentes e objetivas 

solicitadas especificamente pelo Conselho de Administração. 

Por fim, nos outros serviços estão englobadas as matérias relacionadas com as obrigações 

legais de elaboração de relatórios e de reporte aos quais o Serviço de Auditoria Interna está 

obrigado, dos quais se destacam: os 4 relatórios trimestrais de execução financeira; os 

reportes semestrais para o Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno Integrado do 

Ministério da Saúde; a receção e tratamento de comunicações de irregularidades e a avaliação 

do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de corrupção e de Infrações Conexas. 

 

 

3.1. Serviços de avaliação  

Os serviços de avaliação são os trabalhos de controlo, isto é, auditorias programadas, ou 

outras solicitadas pelo Conselho de Administração, a realizar durante o ano, auditorias essas 

que foram selecionadas em função da sua criticidade para a prossecução dos objetivos 

institucionais. 

Estes serviços fornecem 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.  
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Estes serviços, no ano de 2020, serão traduzidos nas seguintes atividades (melhor 

desenvolvidas no ponto 0 – Plano Anual de Auditoria Interna): 

→ Auditoria de serviços, de processos e auditorias contínuas; 

→ Auditorias específicas solicitadas pelo Conselho de Administração; 

→ Avaliação de processos de controlo interno e gestão de riscos. 

 

 

3.2. Serviços de consultoria/assessoria 

Os serviços de consultoria/assessoria fornecem análises independentes e objetivas 

solicitadas especificamente pelo Conselho de Administração.  

Dada a natureza destes serviços torna-se difícil antecipar o tipo e a quantidade de solicitação 

que serão formuladas ao longo do ano, pelo que poderá ser necessário ajustar o Plano Anual 

de Auditoria Interna por forma a garantir a resposta às necessidades identificadas pelo 

Conselho de Administração. 

Para o ano de 2020 está desde já previsto o acompanhamento da implementação do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 

 

3.3. Outros serviços 

As restantes atividades do SAI, que não respeitam a ações de controlo ou 

assessoria/consultoria, estão englobadas nos outros serviços e tratam as matérias 

relacionadas com as obrigações legais de elaboração de relatórios e de reporte aos quais o 

Serviço de Auditoria Interna está obrigado. 

Para o ano de 2020 destacam-se as seguintes atividades: 

a. Comunicação de irregularidades: 

(artigo 19º, nº 2, alínea b) do anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro) 

a. Receber e tratar as comunicações de irregularidades sobre a organização e 

funcionamento do CHPVVC apresentadas pelos demais órgãos estatutários, 

trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral; 
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b. Avaliar o sistema de comunicação de irregularidades; 

c. Elaborar relatório. 

b. Relatórios trimestrais de execução financeira: 

(Circular Normativa ACSS 20/2016 / Despacho n.º 7709-B/2016, de 9 de junho) 

a. Elaborar o relatório do 4 trimestre de 2019; 

b. Elaborar os relatórios dos 1º, 2º e 3º trimestre de 2020. 

c. Reporte ao GCCI: 

(Instrução n.º 2/2018 GCCI-IGAS e Instrução n.º 3/2018 GCCI-IGAS) 

a. Ações de controlo interno a desenvolver no ano de 2020; 

b. Ações de controlo interno desenvolvidas no ano de 2019; 

c. Ações de controlo interno desenvolvidas no 1º semestre de 2020; 

d. Comunicação de irregularidades do 2º semestre de 2019; 

e. Comunicação de irregularidades do 1º semestre de 2020. 

d. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e de Corrupção e Infrações Conexas: 

(artigo 19º, nº 2, alínea e) do anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro) 

a. Rever em articulação com os serviços responsáveis o Plano de Prevenção de 

Riscos de Gestão e de Corrupção e Infrações Conexas;  

b. Elaborar o relatório anual de execução do Plano de Prevenção de Riscos de 

Gestão e de Corrupção e Infrações Conexas. 

e. Plano de Atividades do SAI: 

(artigo 19º, nº 2, alínea c) e d) do anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro) 

a. Elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas pelo SAI no ano de 2019; 

b. Elaborar o Plano de Atividades do SAI para o ano de 2021. 

f. Acompanhar as auditorias realizadas por entidades externas ao CHPVVC; 

g. Verificar a implementação de recomendações efetuadas por entidades externas; 

h. Colaborar com entidades do Ministério da Saúde, sempre que por estas solicitado, 

nomeadamente ACSS, GCCI e IGAS. 

(artigo 19º, nº 11 do anexo II ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro)  
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4. 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. 

Assim, ao longo do ano de 2020 os recursos humanos afetos ao SAI devem continuar a 

desenvolver as suas competências. Para tal será solicitada autorização ao CA sempre que se 

mostre oportuno a frequência de formação, conferência, seminários ou outros eventos com 

interesse para a atividade do serviço. 
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5. Plano Anual de Auditoria Interna 

 

Ao Serviço de Auditoria Interna compete em especial a elaboração do plano anual de 

auditoria interna. 

Por forma a garantir que o plano contribui para a prossecução dos objetivos do CHPVVC a 

priorização das áreas a controlar em 2020 foi feita com base no julgamento de risco e após 

consulta ao Conselho de Administração. 

O Plano Anual de Auditoria Interna foi elaborado em conformidade com o Plano de 

Atividades, normas internas, procedimentos, diretrizes adotadas de acordo e com as 

orientações e necessidades da gestão. As ações previstas poderão sofrer os ajustamentos 

necessários face aos resultados obtidos e à perceção evolutiva do risco. 

São 3 as áreas a controlar: recursos humanos, MCDT realizados no exterior e cumprimento 

das deliberações do Conselho de Administração. 

A área de recursos humanos será avaliada em 3 vertentes: recrutamento e seleção, trabalho 

extraordinário e retribuições por desempenho. 

Nas áreas a controlar será avaliado o sistema de controlo interno implementado, os riscos 

identificados e respetivos controlos, os procedimentos administrativos, o cumprimento da 

legislação em vigor e legalidade e regularidade das operações, para além de verificar a 

eficiência e eficácia dos procedimentos.  
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5.1. Recrutamento e seleção de pessoal 

 

Esta auditoria interna transita do plano anual de auditoria interna de 2019 e por ser 

considera importante mantem-se no presente plano. 

O recrutamento e seleção de pessoal é uma área identificada no Plano de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do CHPVVC, como uma área de risco, pelo que foi 

incluída no PAAI com os seguintes objetivos: 

→ Avaliação do cumprimento dos procedimentos e prazos legais definidos nesta 

matéria; 

→ Verificação da aplicação de métodos de seleção aos processos de recrutamento; 

→ Análise do sistema de controlo interno com vista a verificar se é garantido o 

cumprimento do dever de transparência, isenção e imparcialidade. 

 

 

5.2.  Trabalho extraordinário 

 

Aferir se os mecanismos de controlo interno existentes são os mais adequados à mitigação 

dos riscos associados à gestão dos tempos de trabalho extraordinários, nomeadamente no 

que se refere à realização, distribuição, registo, necessidade (garantir rácios por serviço) e 

bolsa de horas. 

 

5.3. Retribuições por atividades fora do período normal de trabalho 

 

De acordo com a Instrução 3/2019 do Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno 

Integrado do Ministério da Saúde - GCCI, o SAI deve realizar em 2020 uma ação de controlo 

sobre as retribuições por atividades realizadas fora do período normal de trabalho.  

Os objetivos, âmbito e metodologia serão definidos oportunamente pelo GCCI. 
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5.4.  MCDT realizados no exterior 

 

O objetivo desta ação é verificar se os procedimentos faturados foram efetivamente prescritos 

pelo médico assistente e se foram efetivamente realizados. 

O período analisado será o ano de 2019.  

 

 

5.5.  Cumprimento das deliberações do Conselho de Administração 

 

Esta ação de controlo tem por objetivos avaliar a eficácia dos mecanismos de controlo interno 

implementados que mitiguem os riscos associados ao potencial incumprimento ou distorção 

das deliberações do Conselho de Administração e verificar o acolhimento dado às deliberações 

do Conselho de Administração, nomeadamente aquelas relativas a áreas de maior risco. 

Para tal serão controladas deliberações do ano de 2019 relativas às áreas de recursos 

humanos, compras de bens e serviços e empreitadas. 
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6. Cronograma 
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