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Capítulo 5
Órgãos sociais e comissões

Farmácia Hospitalar de Ambulatório em pleno funcionamento

Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
(SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), caso aplicável,
e dos sócios ROC que a representam e indicação do número de anos em que o ROC exerce
funções consecutivamente junto da entidade e/ou grupo. Caso tenha ocorrido alteração de
que saiu e o que entrou).
Nos termos do Despacho n. 623/2013 – SET de 08/08/2013 foram nomeados para o triénio
2013-2015 os seguintes:
1º Mandato: Triénio 2013-2015
a) Efetivo:
ROC:

Órgãos sociais e comissões

mandato durante o ano em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o

Capítulo 5

1.

Revisor Oficial de Contas (ROC).

• Nome: António Joaquim Andrade Gonçalves
Número de registo na CMVM: 20160565
Número de registo na OROC: 948
SROC:
• António Andrade Gonçalves & Associados, consultado o site CMVM verificou-se que a mesma não tem n.º de inscrição na CMVM.
b) Suplente:
ROC:
• Nome: José de Jesus Gonçalves Mendes
Número de registo na CMVM: 20160459
Número de registo na OROC: 833
SROC:
• ROSA LOPES, GONÇALVES MENDES & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Número de registo na CMVM: 20161435
Número de registo na OROC: 116
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Capítulo 6
Organização interna

Nova consulta de diabetes pediátrica em Portimão

C.

Regulamentos e Códigos

3.

Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
(PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador ou Fornecedor de
Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), assim como a identificação das
ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento
da legislação e da regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a
elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea

(vide artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro).
A Lei nº 54/2008 menciona um conjunto de Riscos de corrupção e infrações conexas cujas ocorrências
as empresas públicas devem relatar, anualmente, por força do decreto-Lei nº 133/2013 (este foi
alterado pela Lei nº 74-A/2014, sem repercussões na matéria em epígrafe) O Centro Hospitalar do
Algarve dispõe de um Registo de Riscos, decorrente do seu Exercício Anual de Auto-Avaliação de
Riscos. Alguns desses riscos identificados pelo Centro Hospitalar podem estar relacionados com
uma ou várias das tipologias de risco consideradas na Lei nº 54/2008. O quadro abaixo lista as
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entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC

Organização interna

a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio da

tipologias de Risco da Lei nº 54/2008 e resume quais os Riscos ― identificados no Registo de Risco
do Centro Hospitalar ― que se podem relacionar com os Riscos listados na Lei nº 54/2008.
O CHALgarve em 2015 elaborou o plano prevenção riscos e corrupção e infrações conexas, que
pode ser sonsultado em: ht tp://www.chalgar ve.min-saude.pt/wp-content /uploads/2017/01/
plano_prevencao_riscos_corrupcao_infracoes_conexas_2015.pdf. Depois elaborou o relatório de
Monitorização do plano de prevenção de risco de corrupção e infrações conexas, qual se encontra
disponivel em: ht tp://www.chalgar ve.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/01/Relatorio_de_
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Tipologia de infrações identificadas na Lei nº 54/2008
Corrupção ativa
Corrupção passiva,

Capítulo 6

Organização interna

Criminalidade económica e financeira

Riscos identificados em 2015 associáveis à
tipologia
Nenhum risco identificado
1; 29; 30; 31; 32; 33; 42; 43; 44; 45; 50; 35; 36; 37;
40; 65; 48; 49; 50; 46;
2; 5; 40; 42; 43; 44; 45; 35; 36; 37; 59; 48; 49; 50;
46;
Nenhum risco identificado

Tráfico de influência

1; 2; 9; 13; 14; 15; 25; 35; 36; 48; 49; 50;

Apropriação ilegítima de bens públicos

5; 24; 57;

Administração danosa

5; 9; 31; 32;

Peculato,

43; 44;

Participação económica em negócio

1; 2; 4; 5; 25; 46; 48; 49; 50; 58; 59

Abuso de poder

1; 4; 5; 6; 26; 28; 65; 57;

Violação de dever de segredo

4; 5; 8; 9; 19; 28; 33;

obtenção ou utilização ilícitas de informação privilegiada
Fontes: Lei nº 54/2008 e Registo de Riscos do Centro Hospitalar do
Algarve, EPE.
Tabela 23 Tipologia de infrações identificadas na Lei nº 54/2008
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em 2015

Branqueamento de capitais

Aquisições de imóveis ou valores mobiliários em consequência da
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Observações

6;

O Processo de gestão do risco, cujo objectivo não é unicamente a prevenção ou gestão de riscos
de fraude, tal como já referido no documento, consistiu em um «exercício de auto-avaliação» do
Risco (risk assessment), que identificou Riscos. Os riscos então identificados pela organização
foram registados em um Registo de Riscos. Alguns dos riscos identificados são riscos de corrupção
e infrações conexas. Em 2015, foi também emitido um Relatório de Ocorrências que afirma que
nenhuma ocorrência foi detectada.
O artigo 46º da Lei nº 75-A/2014, versão em vigor em 2015, determina que:

ocorrências, de factos mencionados na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de
setembro.» O nº 1 do artigo 2º da Lei nº 54/2008 reza que:
« A actividade do CPC está exclusivamente orientada à prevenção da corrupção, incumbindo-lhe
designadamente:
a) Recolher e organizar informações relativas à prevenção da ocorrência de factos de corrupção
activa ou passiva, de criminalidade económica e financeira, de branqueamento de capitais, de tráfico
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da corrupção, devendo elaborar anualmente um relatório identificativo das ocorrências, ou risco de

Organização interna

«As empresas públicas cumprem a legislação e a regulamentação em vigor relativas à prevenção

de influência, de apropriação ilegítima de bens públicos, de administração danosa, de peculato, de
participação económica em negócio, de abuso de poder ou violação de dever de segredo, bem como
de aquisições de imóveis ou valores mobiliários em consequência da obtenção ou utilização ilícitas
de informação privilegiada no exercício de funções na Administração Pública ou no sector público
empresarial;
b) Acompanhar a aplicação dos instrumentos jurídicos e das medidas administrativas adoptadas pela
Administração Pública e sector público empresarial para a prevenção e combate dos factos referidos na
alínea a) e avaliar a respectiva eficácia;
c) Dar parecer, a solicitação da Assembleia da República, do Governo ou dos órgãos de governo próprio
das regiões autónomas, sobre a elaboração ou aprovação de instrumentos normativos, internos ou
internacionais, de prevenção ou repressão dos factos referidos na alínea a).»
A tabela n.º 23 indica que riscos — do Registo de Riscos — são relevantes para cada uma das
categorias de infração mencionadas no nº 1 do artigo segundo da Lei nº 54/2008. Esta é uma
na Lei nº 54/2008 e (2) o Registo de Riscos do centro hospitalar e que decorre dos exercícios «de
autoavaliação e gestão do risco» e que identificam riscos concretos. A Lei nº 54/2008 enumera um
conjunto de categorias de infrações. Os riscos identificados no Registo de Risco são numerados. Os
números entre parêntesis são o número de cada risco no Registo de Riscos que é relevante para
cada uma das categorias de infracção mencionada no ponto 1 do artigo segundo da Lei nº 54/2008.
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Capítulo 7
Remunerações

Campanha de sensibilização para a lavagem das mãos

C.

Estrutura das Remunerações

3.

Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de
atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente.

A remuneração dos Órgãos Sociais depende da qualificação da Entidade – Resolução do Conselho
de Ministros n.º 45/2013.
Os elementos que compõem o Conselho de Administração, possuem contratos de gestão, o qual se
prevê incluir uma remuneração variável dependente do grau de consecução dos objetivos. No entanto a Remuneração associada à concessão dos objetivos está suspensa, razão pela qual o Órgão
de Gestão não recebeu qualquer remuneração relacionada com o contrato de gestão.

atribuição de prémio.
A remuneração dos Órgãos Sociais depende da qualificação da Entidade – Resolução do Conselho de
Ministros n.º 45/2013.
Os elementos que compõem o Conselho de Administração, possuem contratos de gestão, o qual se
prevê incluir uma remuneração variável dependente do grau de consecução dos objetivos. No entanto
a Remuneração associada à concessão dos objetivos está suspensa, razão pela qual o Órgão de Gestão

Remunerações

Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos de

Capítulo 7

5.

não recebeu qualquer remuneração relacionada com o contrato de gestão.

D.

Divulgação das Remunerações

2.

Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que
se encontrem sujeitas a um domínio comum.

O CHAlgarve não recebeu qualquer montante, nem tem quaisquer entidades nas condições referidas.
O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura de capital o capital estatutário, que é integralmente detido
pelo Estado e apenas pode ser aumentado ou reduzido por despacho conjunto dos Ministros das

3.

Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento
de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios e/ou participação nos lucros
foram concedidos.

O CHAlgarve não pagou qualquer montante, nem tem quaisquer entidades nas condições referidas.
O CHAlgarve tem apenas na sua estrutura de capital o capital estatutário, que é integralmente detido
pelo Estado e apenas pode ser aumentado ou reduzido por despacho conjunto dos Ministros das
Finanças e da Saúde.
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Finanças e da Saúde.
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Capítulo 8
Transações com partes
relacionadas e outras

Requalificação da fachada do edifício principal do Hospital de Faro

1.

Apresentação de mecanismos implementados pela entidade para efeitos de controlo de
transações com partes relacionadas e indicação das transações que foram sujeitas a controlo
no ano de referência.

No que tange a este ponto, importa referir que, no CHAlgarve foi dado cumprimento à legislação
nacional e comunitária que regula toda a matéria de contratação pública.
Com efeito, foi agenciado no ano de 2015 pelo acatamento das regras e dos princípios que regulam a
denominada contratação pública, sendo certo que, o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações legais subsequentes, foi integralmente
aplicado nesta entidade pública empresarial.

damente visados ou declarados absolutamente conformes pelo competente Tribunal de Contas.
Resta ainda, consignar que, o CHAlgarve recorreu sempre à prévia informação dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e respetivos Acordos-Quadro precedentemente à aquisição, entre outros,
de medicamentos e de material de consumo clinico, e efetuou compras pelo catálogo disponibilizado pela ACSS/SPMS. Tudo isto para uma melhoria dos resultados em matéria de aquisições públicas.
Importa nesta matéria referir que o CHAlgarve, em 2015 foi distinguido com Prémio de «Excelência
nas Compras da Administração Pública». A distinção destaca as boas práticas dos hospitais públicos
algarvios em matéria de transparência e rigor dos procedimentos de compras, nomeadamente no
que se refere aos princípios da igualdade e concorrência. O CHAlgarve foi premiado por ser, de entre
todas as entidades públicas, aquela que convida um maior número de fornecedores a responder a
concursos na plataforma Vortal (plataforma eletrónica de contratação pública e empresarial).
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remessa para efeitos de fiscalização prévia da conformidade da despesa pública associada foram devi-

Transações com partes relacionadas e outras

Será crucial relembrar que, todos os contratos cujo valor legalmente fixado determinava a respetiva

Assim em termos resumidos o CHAlgarve tem os seguintes mecanismos implementados:
•

Envio para Tribunal de Contas para Visto a processos de aquisição de bens e serviços;

•

Sempre que viável compra através dos Serviços Partilhados da Saúde e respetivos Acordos
Quadros;

•

Carrega todos os procedimentos de aquisição de bens e serviços na plataforma Vortal:
No ano de 2015 foram desenvolvidos 3 515 processo de aquisição no âmbito do Código dos

Bens
Descrição

Processos de aquisição
Dos quais Acordo Quadro

Serviços

Investimento

Total

1.218

1.060

157

3.515

509

7

1

580

Consumo Clínico

Farmácia

1.080
63
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Contratos Públicos (CCP) caracterizados conforme mapa infra.

Tabela 30 Total de procedimentos.
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Do total de procedimentos referidos, 580 foram tramitados no âmbito dos Acordo Quadro, previamente qualificados no catálogo pela ACSS/SPMS, e representam 16,5% dos processos desenvolvidos no ano de 2015.

2.

Informação sobre outras transações:

a.

Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços;

Tal como referido no ponto anterior, o CHAlgarve rege-se pelo acatamento das regras e dos princípios que regulam a denominada contratação pública, sendo certo que, o Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações legais subse-

Sobre esta matéria será importante reforçar que o CHAlgarve, em 2015 foi distinguido com Prémio de «Excelência nas Compras da Administração Pública». A distinção destaca as boas práticas
dos hospitais públicos algarvios em matéria de transparência e rigor dos procedimentos de compras, nomeadamente no que se refere aos princípios da igualdade e concorrência. O CHAlgarve foi
premiado por ser, de entre todas as entidades públicas, aquela que convida um maior número de
fornecedores a responder a concursos na plataforma Vortal (plataforma eletrónica de contratação
pública e empresarial).
Relativamente aos montantes, foram enviados para Tribunal de Contas (TC) os contratos cujo valor
legalmente fixado carecia de fiscalização prévia, cujos serviços abaixo se identificam.
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Transações com partes relacionadas e outras

quentes, foi integralmente aplicado nesta entidade pública empresarial.

Processo nº

Designação

18/00000343/2015

Prestação Serviços Transporte Doentes em Ambulância

18/00000351/2015

Prestação de Serviços de Radioterapia

18/00001295/2015

Prestação Serviços de Lavagem e Tratamento de Roupa

68/00000396/2015

Prestação Serviços de alimentação p/utentes e profissionais

CHAlgarve • Faro • Portimão • Lagos • SUBs

Tabela 31 contratos cujo valor legalmente fixado carecia de fiscalização prévia.
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Valor Adjudicado
S/IVA (€)
743.100,00
1.660.972,00
584.450,64
2.162.646,50

Segue-nos no

Faro (sede)
Rua Leão Penedo, 8000-386
Tel. 289 891 100
administracao@chalgarve.min-saude.pt
www.chualgarve.min-saude.pt

Portimão
Sítio do Poço Seco, 8500-338
Tel. 282 450 300

Lagos
Rua Castelo dos Governadores, 8600-563
Tel. 282 770 100

