
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Anual de 

Auditoria Interna 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

Relatório Anual de Auditoria Interna 2015    

 

  



 

 3 

Índice 

 

Relatório Anual de Auditoria Interna 2015    

Índice 
 

Índice ............................................................................................................................................. 3 

1. Sumário Executivo ..................................................................................................................... 4 

2. Enquadramento......................................................................................................................... 6 

3. Âmbito e Objetivos .................................................................................................................... 6 

4. Ações Desenvolvidas ................................................................................................................. 7 

4.1. Elaboração da Carta de Auditoria Interna .......................................................................... 7 

4.2. Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna ............................................................... 7 

4.3. Ação de follow-up às recomendações emitidas pela Entidade de Auditoria Externa 

responsável pela auditoria completa às demonstrações financeiras de 2014 por 

determinação de Sua Excelência o Ministro da Saúde ............................................................. 7 

4.4. Elaboração do Regulamento de Comunicação de Irregularidades .................................... 8 

4.5. Auditoria ao Processo de Gestão de Compras ................................................................... 8 

4.6. Auditoria ao Processo de Gestão de Existências ................................................................ 8 

4.7. Ação de avaliação de processos de gestão de riscos e de controlo interno conducentes à 

atualização das Matrizes de Gestão de Riscos das áreas de Compras e de Logística ............... 9 

4.8. Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2016 .............................................. 9 

4.9. Acompanhamento de ações desenvolvidas por Entidades Externas, incluindo a 

preparação e validação de informações enviadas .................................................................... 9 

4.10. Apoio e validação de procedimentos implementados nas áreas relativas aos Serviços 

Financeiros, Serviço de Instalações e Equipamentos, Serviço de Compras e Serviço de 

Logística e Imobilizado. ........................................................................................................... 10 

4.11. Desenvolvimento de ações pontuais de consultadoria designadas pelo Conselho de 

Administração ......................................................................................................................... 10 

 

 

 



 

 4 

1. Sumário Executivo 

 

Relatório Anual de Auditoria Interna 2015    

1. Sumário Executivo 

O ano de 2015 foi marcado pela retoma da função de Auditoria Interna no Centro Hospitalar 

de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CHEDV), decorrente da nomeação, pelo Conselho de 

Administração, de um novo Auditor Interno, com data de início de funções a 1 de setembro 

de 2015. 

No período entre janeiro e agosto de 2015, o CHEDV não contou com a afetação de qualquer 

elemento ao Serviço de Auditoria Interna, decorrente do facto do anterior Auditor Interno ter 

cessado as suas funções no final de 2014. Por conseguinte, nos primeiros oito meses do ano 

de 2015, não foi desenvolvida qualquer ação de auditoria. 

Face ao exposto, importa salientar que o presente Relatório Anual de Auditoria Interna 

reporta-se apenas ao período temporal que decorre entre setembro e dezembro de 2015. 

No âmbito das funções e competências do Serviço de Auditoria Interna e com vista ao 

desenvolvimento da sua atividade, imediatamente após o início de funções do Auditor 

Interno foram elaborados e apresentados ao Conselho de Administração a Carta de Auditoria 

Interna (documento enquadrado nas normas internacionais para a prática profissional de 

auditoria interna que define o enquadramento, a missão e as responsabilidades do Auditor 

Interno na Instituição) e o Plano Anual de Auditoria Interna para 2015 (documento 

estabelecido legalmente nos Estatutos e que estabelece as prioridades das ações de auditoria 

a desenvolver no período em questão). 

 

As ações propostas incluídas no Plano Anual de Auditoria Interna para 2015, aprovado pelo 

Conselho de Administração em 16 de setembro de 2015, tiveram em consideração alguns 

aspetos fundamentais como o alinhamento com os objetivos estratégicos e operacionais do 

CHEDV e a avaliação preliminar dos processos e áreas com maior exposição aos riscos, 

determinando como objetivo último a criação de valor e o contributo para a melhoria da 

eficácia dos processos de gestão de risco, de controlo interno e de governação. 

  

Entre setembro e dezembro de 2015, a Auditoria Interna desenvolveu as seguintes 

atividades: 

 Elaboração da Carta de Auditoria Interna. 

 Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2015 (referente ao período de 

setembro a dezembro). 

 Ação de follow-up às recomendações emitidas pela Entidade de Auditoria Externa 

responsável pela auditoria completa às demonstrações financeiras de 2014 por 

determinação de Sua Excelência o Ministro da Saúde. 

 Elaboração do Regulamento de Comunicação de Irregularidades. 

 Auditoria ao Processo de Gestão de Compras (em fase final de elaboração de 

relatório). 

 Auditoria ao Processo de Gestão de Existências (em fase final de elaboração de 

relatório). 
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 Avaliação dos processos de gestão de riscos e de controlo interno conducentes à 

atualização das matrizes de gestão de riscos das áreas de compras e logística. 

 Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2016. 

 Acompanhamento de ações desenvolvidas por Entidades Externas (ACSS, I.P., 

Gabinete do Ministro da Saúde, IGAS e Tribunal de Contas), incluindo a preparação e 

validação de informações enviadas. 

 Apoio e validação de procedimentos implementados nas áreas relativas ao Serviço de 

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

Imobilizado. 

 Ações pontuais de consultadoria designadas pelo Conselho de Administração. 

Relativamente às ações supracitadas, importa salientar como nota que as auditorias 

desenvolvidas atinentes aos processos de gestão de compras e de gestão de existências 

encontram-se ainda em fase final de elaboração de relatório. 

Importa ainda salientar que o Plano Anual de Auditoria Interna para 2015 incluía o 

desenvolvimento de uma auditoria ao cumprimento da Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos (LCPA). Apesar do planeamento da ação ter iniciado ainda no decorrer do ano 

de 2015, a ação transitou para o ano seguinte, conforme previsto no respetivo Plano Anual 

de Auditoria Interna para 2016. 

A título de nota explicativa para o facto de não ter sido possível finalizar, no ano de 2015, as 

auditorias supracitadas, refira-se que o cumprimento do planeamento da atividade de 

Auditoria Interna esteve condicionado por situações relevantes no âmbito do controlo interno 

e da gestão de riscos que não se encontravam devidamente cobertas no planeamento inicial 

e relativamente às quais foi necessário assegurar uma resposta eficaz, nomeadamente, o 

apoio e validação de procedimentos de controlo interno implementadas em várias áreas de 

gestão; e o acompanhamento de ações de inspeção e de auditoria que incidiram sobre o 

CHEDV, das quais é relevada a ação de auditoria desenvolvida pelo Tribunal de Contas 

orientada aos procedimentos de aquisição de bens e serviços por unidades hospitalares do 

Setor Empresarial do Estado que, na data de elaboração do presente Relatório, encontra-se 

ainda em curso. 

Não obstante o facto das auditorias aos processos de gestão de compras e gestão de 

existências encontrarem-se ainda em fase final de elaboração de relatório, considerando o 

trabalho desenvolvido nas referidas ações, importa salientar que o valor total controlado 

(amostra efetiva) das ações foi de cerca de 1.984.557 euros. 

Nos capítulos seguintes, procedemos ao enquadramento do presente Relatório e à descrição 

sumária das ações desenvolvidas.  
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2. Enquadramento 

O presente Relatório Anual de Auditoria Interna para o ano de 2015 visa dar cumprimento à 

obrigação estabelecida no artigo 17.º dos Estatutos do CHEDV, aprovados pelo Decreto-Lei 

n.º 233/2005, de 29 de dezembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 

de janeiro. Após aprovação pelo Conselho de Administração, o presente Relatório será, nos 

termos do disposto no diploma supracitado, submetido às seguintes Entidades, 

Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), à Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças (DGTF), à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e à Inspeção-Geral de 

Finanças (IGF).   

 

3. Âmbito e Objetivos 

Em conformidade com o Plano Anual de Auditoria Interna para 2015, aprovado pelo Conselho 

de Administração, o Serviço de Auditoria Interna desenvolveu as ações identificadas no 

presente Relatório. 

Conforme referido no Plano, o planeamento das ações teve em consideração os seguintes 

aspetos: 

 Alinhamento com os objetivos estratégicos e operacionais do CHEDV; 

 Enquadramento e alterações ocorridas ao nível legal, regulamentar ou na 

organização do CHEDV; 

 Avaliação preliminar dos processos e áreas com maior exposição aos riscos; 

 Recomendações emitidas pelo Fiscal Único e por Entidades Externas com 

responsabilidades e competências de fiscalização e/ou de auditoria; 

 Complexidade e materialidade dos processos e áreas abrangidas pelas ações; 

 Horizonte temporal e os recursos afetos ao Serviço de Auditoria Interna. 

O objetivo último do desenvolvimento destas ações visou, fundamentalmente, acrescentar 

valor à Organização e contribuir para a melhoria da eficácia dos processos de gestão de 

risco, de controlo interno e de governação, através da avaliação e emissão de 

recomendações de medidas que permitissem mitigar os riscos e aumentar a eficiência e 

eficácia de determinados procedimentos de controlo interno. 
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4. Ações Desenvolvidas 

4.1. Elaboração da Carta de Auditoria Interna 

No âmbito das funções e competências do Serviço de Auditoria Interna e com vista ao 

desenvolvimento da sua atividade, imediatamente após o início de funções do Auditor 

Interno, foi elaborada a Carta de Auditoria Interna, documento enquadrado nas normas 

internacionais para a prática profissional de auditoria interna que define o enquadramento, a 

missão e as responsabilidades do Auditor Interno na Instituição. 

 

4.2. Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna 

Em conformidade com o disposto nos Estatutos do CHEDV, o Serviço de Auditoria Interna 

elaborou o Plano Anual de Auditoria Interna relativo ao período de setembro a dezembro de 

2015, estabelecendo as prioridades das ações de auditoria a desenvolver no período em 

questão, contribuindo para o objetivo de acrescentar valor à Organização e de promover 

uma gestão efetivo do risco. 

O Plano Anual de Auditoria Interna para 2015 foi aprovado pelo Conselho de Administração 

em 16 de setembro de 2015. 

 

4.3. Ação de follow-up às recomendações emitidas pela Entidade de 

Auditoria Externa responsável pela auditoria completa às demonstrações 

financeiras de 2014 por determinação de Sua Excelência o Ministro da 

Saúde 

Tendo como base de referência os documentos onde constam as asserções, conclusões e 

recomendações emanadas pela Entidade de Auditoria Externa responsável pela auditoria ao 

exercício económico do CHEDV em 2014, determinada pelo Despacho n.º 53/2014, de 17 de 

setembro, de Sua Excelência o Ministro da Saúde, foi realizada uma ação de follow-up, que 

teve como principais objetivos a monitorização e avaliação do estado de implementação das 

referidas recomendações emitidas. 

Na sequência do follow-up realizado, foi estabelecido um plano de ação para implementação 

das recomendações e oportunidades de melhoria formuladas no relatório de auditoria, tendo 

sido previsto para o ano de 2016 a realização de novas ações de follow-up para avaliar o 

estado das recomendações que ainda não haviam sido plenamente implementadas. 

Importa salientar que, apesar da presente ação de follow-up ter sido incluída no Plano Anual 

de Auditoria Interna para 2015, o follow-up viria a ser igualmente solicitado pela ACSS, I.P., 

tendo sido então enviado a esta Entidade o plano de ação estabelecido para implementação 

das recomendações. 
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4.4. Elaboração do Regulamento de Comunicação de Irregularidades 

Em cumprimento do disposto no artigo 17.º-A dos Estatutos do CHEDV, nomeadamente, no 

seu n.º 4, o Serviço de Auditoria Interna procedeu à elaboração de um regulamento, através 

do qual são definidas as regras e procedimentos de comunicação interna de irregularidades.  

 

4.5. Auditoria ao Processo de Gestão de Compras 

Tendo por base as avaliações preliminares de risco e a relativa complexidade e importância 

da área referida em epígrafe, a ação incidiu fundamentalmente na avaliação dos 

procedimentos de controlo interno adotados no processo de Gestão de Compras, visando 

sobretudo aferir sobre a eficiência e a eficácia dos procedimentos, bem como sobre a 

conformidade e cumprimento das disposições legais e regulamentares vigentes, centradas 

sobretudo na aplicação das normas relativas à contratação pública. 

No âmbito da presente ação, foram igualmente avaliados os procedimentos de controlo 

interno adotados na gestão e acompanhamento de contratos. 

A metodologia e os procedimentos adotados no desenvolvimento da ação respeitaram os 

princípios técnicos definidos pelo Manual de Auditoria Interna e Metodologia de Gestão de 

Risco da ACSS, I.P. 

No âmbito do trabalho desenvolvido, foram consideradas diversas abordagens, 

nomeadamente: entrevistas/inquéritos, análise documental com base numa amostra 

previamente definida, observações, e validações. A partir dos dados obtidos, foram 

realizados testes de natureza substantiva e de controlo. O valor controlado (amostra) na 

presente ação representou cerca de 1.888.892 euros. 

Decorrente da ação desenvolvida, foram identificados vários factos relevantes, relativamente 

aos quais foram formuladas recomendações que visam a melhoria dos procedimentos de 

controlo interno que integram o processo de gestão de compras. 

A ação encontra-se em fase final de elaboração de relatório. 

 

4.6. Auditoria ao Processo de Gestão de Existências 

A auditoria consistiu na avaliação dos procedimentos de controlo interno adotados nesta 

área, com particular ênfase para o circuito de existências, desde a entrada em armazém até 

ao consumo efetivo. 

No decurso do trabalho desenvolvido, o Serviço de Auditoria Interna realizou testes à 

valorimetria das existências e acompanhou a realização dos inventários ao armazém central 

e ao armazém dos Serviços Farmacêuticos, pretendendo, deste modo, avaliar os 

procedimentos de inventário e os procedimentos de gestão de stocks. 
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Para a obtenção de evidências de auditoria procedeu-se ainda à verificação de procedimentos 

internos escritos e à análise da sua adequação e efetiva implementação, à realização de 

entrevistas aos responsáveis e à revisão analítica dos dados obtidos. 

Na sequência da identificação das principais observações e conclusões, a Auditoria Interna 

formulou recomendações que visam corrigir determinadas insuficiências e melhorar a eficácia 

dos respetivos procedimentos. 

No âmbito dos testes realizados, o valor controlado (amostra) foi cerca de 95.665 euros.  

A auditoria encontra-se em fase final de elaboração de relatório. 

 

4.7. Ação de avaliação de processos de gestão de riscos e de controlo 

interno conducentes à atualização das Matrizes de Gestão de Riscos das 

áreas de Compras e de Logística 

Enquadrado numa perspetiva de melhoria contínua e pressupondo o envolvimento e 

participação ativa dos responsáveis pelas diferentes áreas/processos de gestão supracitados, 

a ação teve como principais objetivos identificar e avaliar os fatores potenciadores de risco, 

bem como definir medidas preventivas para evitar ou minimizar a respetiva probabilidade de 

ocorrência e o potencial impacto negativo. 

A atualização das matrizes de gestão de riscos relativas às áreas de Compras e de Logística 

beneficiou diretamente das ações de auditoria desenvolvidas nas respetivas áreas.  

Saliente-se ainda que a presente ação deve constitui a primeira base para a revisão do Plano 

de Gestão de Riscos da CHEDV, cuja realização está prevista no Plano Anual de Auditoria 

Interna para 2016. 

 

4.8. Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna para 2016 

Conforme previsto no n.º 12 do artigo 17.º dos Estatutos do CHEDV, o Serviço de Auditoria 

Interna elaborou e submeteu o Plano Anual de Auditoria Interna para 2016 ao Conselho de 

Administração, tendo sido aprovado na reunião de 11 de dezembro de 2015. 

 

4.9. Acompanhamento de ações desenvolvidas por Entidades Externas, 

incluindo a preparação e validação de informações enviadas 

No âmbito das suas responsabilidades, o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Auditoria 

Interna visou garantir o acompanhamento e o tratamento adequado relativamente às ações 

e pedidos dirigidos ao CHEDV por parte das Entidades com competências de fiscalização e de 

avaliação no âmbito do controlo interno e de auditoria. 
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Relativamente às ações que incidiram sobre o CHEDV, destacamos a auditoria desenvolvida 

pela Direção-Geral do Tribunal de Contas orientada aos procedimentos de aquisição de bens 

e serviços por Unidades Hospitalares do Setor Empresarial do Estado (Processo n.º 23/2015 

– Audit.), cujo acompanhamento do trabalho de campo e a preparação e validação das 

informações solicitadas exigiu a afetação de um elevado número de horas de trabalho por 

parte do Serviço de Auditoria Interna. Importa ainda salientar que, na data de elaboração do 

presente Relatório, a referida ação encontra-se ainda em curso. 

Identificamos abaixo as ações desenvolvidas por Entidades Externas que mereceram o 

acompanhamento da Auditoria Interna no período entre setembro e dezembro de 2015: 

Entidade Descrição 

ACSS, I.P. 
Análise do Relatório de Auditoria Financeira ao Centro Hospitalar de Entre o 

Douro e Vouga, EPE (CHEDV), exercício económico 2014 

Gabinete do 

Ministro da Saúde 

Auditoria – Levantamento sobre a Atividade do Fiscal Único – Processo n.º 10-

2014-AUD – Relatório n.º 188/2015 da IGAS 

IGAS 

Processo n.º 114/2014-INS – Avaliação do cumprimento do Decreto-Lei n.º 

14/2014, de 22.01 – Processo de Autorização Especial do Medicamento 

Sofosbuvir da Empresa Farmacêutica Gilead 

Tribunal de Contas 

Processo n.º 23/2015 – Audit. – Auditoria orientada aos procedimentos de 

aquisição de bens e serviços por Unidades Hospitalares do Setor Empresarial do 

Estado 

 

4.10. Apoio e validação de procedimentos implementados nas áreas 

relativas aos Serviços Financeiros, Serviço de Instalações e Equipamentos, 

Serviço de Compras e Serviço de Logística e Imobilizado 

No âmbito do processo de implementação de procedimentos nos Serviços de Gestão e 

Logística, entre setembro e dezembro de 2015, a Auditoria Interna participou no apoio e 

validação dos seguintes procedimentos: 

Procedimento Descrição Serviços Responsáveis 

986.0 Abate de Equipamento Serviço de Logística e Imobilizado 

992.0 Reparação de Equipamento 
Serviço de Instalações e 

Equipamentos 

995.0 Deslocação Física de Equipamento Serviço de Logística e Imobilizado 

1001.0 
PIN - Pedido Interno de Necessidades não 

Programadas 
Serviço de Compras 

 

 

4.11. Desenvolvimento de ações pontuais de consultadoria designadas pelo 

Conselho de Administração 

Em conformidade com os Estatutos e no âmbito das suas responsabilidades, o Serviço de 

Auditoria Interna prestou serviços pontuais de caráter consultivo destinados a apoiar a 

gestão na concretização dos objetivos definidos. 


