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1. Introdução

A elaboração do Plano de Prevenção de Riscos da Corrupção e Infrações

Conexas (PPRCIC) enquanto instrumento de gestão e controlo interno na

prevenção dos riscos gestão, de corrupção e de infrações conexas, assegura a

prossecução de uma Política de Gestão de Risco no Instituto de Ação Social das

Forças Armadas, I.P. (IASFA), visando otimizar a realização de objetivos

estratégicos e minimizar o potencial impacto de riscos.

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008,

de 4 de setembro, como entidade administrativa independente que funciona

junto do Tribunal de Contas, tem como objetivo desenvolver uma atividade de

âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

Das várias Recomendações que aprovou, destaca-se a Recomendação nº

1/2009, publicada no Diário da República, II Serie, nº 140, de 22 de julho,

indicando que todos os organismos públicos devem elaborar o seu PPRCIC, bem

como relatórios anuais sobre a execução dos mesmos.

Dando cumprimento ao disposto nessa Recomendação, o IASFA elabora o

presente  Relatório  sobre  a  execução  no  ano  2021  do  PPRCIC,  medindo  e

avaliando o grau de implementação de cada medida de prevenção face aos

riscos identificados no PPRCIC em vigor a 31 de dezembro de 2021.

Conforme decorrente de outras Recomendações igualmente emanadas

pelo CPC, a definição, implementação e avaliação do PPRCIC, constitui uma

responsabilidade do Conselho Diretivo e de todos os colaboradores com

funções dirigentes, auscultando-se previamente todas as UO do IASFA

diretamente envolvidas na implementação das medidas de prevenção de

riscos.

O presente Relatório será enviado ao MDN, IGDN e CPC.
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2. Enquadramento organizacional
O  IASFA  é  um instituto público integrado na administração indireta do

Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio.

Prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional (MDN), sob

superintendência e tutela do respetivo ministro,

conforme disposto na legislação estruturante, o Decreto-Lei n.º 193/2012, de

29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016 de 29 de junho.

2.1. Referências estratégicas: Missão, Visão e Valores
Missão Garantir e promover a ação social complementar dos seus beneficiários e gerir o

sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas.O que fazemos
Visão Atingir o equilíbrio financeiro e conseguir melhorar o apoio que presta aos seus

BeneficiáriosO que pretendemos atingir
Coerência Credibilidade

Valorizamos as redes pessoais de pertença
e de interação social dos nossos

Beneficiários e famílias desde as crianças
aos jovens, até aos mais idosos.

Perante a Tutela, os Beneficiários e os
prestadores, com a adoção do método

Lean.

Valores
Quais os princípios que nos regem?

Coerência
Credibilidade

Governança Governança Transparência na Instituição
Transparência na Instituição

Pretendemos alcançar ainda mais
conhecimento para uma melhor

intervenção, implementando instrumentos
de gestão apropriados e eficazes.

Conferir maior visibilidade e transparência
aos atos de gestão interna.

Principais desafios 1 Garantir o equilíbrio financeiro da ADM e do IASFA
Qual o nosso plano de intervenção? 2 Gerir de forma eficiente e eficaz as valências de Ação Social Complementar

3 Rentabilizar os ativos patrimoniais deforma eficaz.
4 Promover a comunicação e participação dos beneficiários nas atividades do IASFA
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2.2. Atribuições

As atribuições e competências do IASFA decorrem, do ponto de vista

institucional, da Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo

Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro, e do Decreto-Lei n.º 193/2012,

de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de junho, que

aprova a orgânica do IASFA. São, em concreto, atribuições do IASFA:

ü Assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social

complementar (ASC)

ü Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares

das Forças Armadas (ADM);

ü Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros

sistemas de assistência social;

ü Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a

articulação e harmonização dos esquemas de prestações de ASC;

ü Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente as

provenientes de quotizações;

ü Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o

universo dos beneficiários e de benefícios concedidos;

ü Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC

desenvolvida e propor medidas ou instrumentos legais necessários;

ü Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no

âmbito da gestão da ADM e da promoção da ASC.
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2.3. Estrutura Orgânica
Conselho
Diretivo

Centro de Apoio
Social de Runa

Centro de Apoio
Social de Porto

Centro de Apoio
Social de Braga

Divisão de
Beneficiários e

Benefícios

Gabinete de
Planeamento, Gestão

Financeira e
Orçamental

Gabinete de Recursos
Humanos

Gabinete de Recursos
Materiais

Gabinete de Sistemas
de Informação e

Comunicação

Divisão de Turismo e
Lazer

Divisão de Gestão
do Património

Divisão de Gestão de
Prestadores

Direção de Serviços
de Ação Social

Complementar

Direção de Serviços
da ADM

Conselho ConsultivoFiscal Único

Centro de Apoio
Social de Alfeite

Centro de Apoio
Social de Lisboa

Centro de Apoio
Social de Oeiras

Gabinete de
Auditoria

Gabinete de Apoio
ao Cons elho Diretivo

Divisão de Apoio
Social

Centro de
Repouso de
Porto Santo

Centro de Apoio
Social de Coimbra

Centro de Apoio
Social de Évora

Centro de Apoio
Social de Funchal

Centro de Apoio
Social de P. Delgada

Centro de Apoio
Social de Tomar

Centro de Apoio
Social de Viseu
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3. Metodologia
Mantendo a metodologia aplicada em Relatório de execução anual

2020, para cada área de atuação que comportando riscos de gestão ou

ocorrência de factos de corrupção, foram avaliadas as medidas preventivas

a implementar, adequadas a mitigar ou neutralizar esses riscos.

A avaliação da execução do PPRCIC foi efetuada em articulação com as

UO responsáveis pela implementação dessas medidas de prevenção de

riscos.

Na avaliação da implementação das medidas preventivas aferiu-se se

as mesmas foram implementadas e se os riscos identificados se poderiam

considerar minimizados e controlados. As medidas foram codificadas como

estando: implementadas, parcialmente implementadas ou não

implementadas.

Qualquer medida de prevenção é considerada de manter caso não

existam evidências da sua integral implementação, se o Dirigente confirmar

o seu estado como parcialmente implementada ou se o risco associado for

suscetível de continuar a ser acompanhado.

Mantendo a graduação de riscos do antecedente, foram associadas às

diferentes áreas de intervenção/processos 2 variáveis: probabilidade de

ocorrência e impacto. Classificou-se cada uma dessas variáveis segundo 3

regras: baixa, média e alta. Da conjugação das 2 variáveis, resultaram 3

graus de risco: 1, 2 e 3 com 3 níveis de risco associados: Baixo, Tolerável e

Elevado. Nesta conformidade e tendo como referência os critérios

utilizados pela Inspeção Geral Defesa Nacional (IGDN), a identificação do

nível de risco leva à identificação de um determinado nível de intervenção:

não intervir, manter o controlo e urgente.

A estratégia adotada pelo IASFA no PPRCIC é suportada na seguinte

matriz de risco:

Impacto Legenda
ou gravidade PO - probabilidade de ocorrência:

Grau 2 Grau 3 Grau 3 1=Baixa; 2=Média; 3=Alta
NR Tolerável NR Elevado NR Elevado I - Impacto/Gravidade da consequência:

Grau 1 Grau 2 Grau 3 1=Baixa; 2=Média; 3=Alta
NR Baixo NR Tolerável NR Elevado

Grau 1 Grau 1 Grau 2 Grau de Risco Nível de Risco
NR Baixo NR Baixo NR Tolerável 1 Baixo

1-baixa 2-média 3-alta 2 Tolerável/Moderado

Probabilidade de Ocorrência (PO) 3 Elevado

1- baixo

2- médio

3-alto



No que respeita à avaliação da implementação das medidas

 preventivas, foi seguida o seguinte código:

Da conjugação do nível de risco com a avaliação da implementação

das medidas preventivas num mesmo risco, resulta também informação

relevante para intervenção futura, para além dos níveis de intervenção

apurados, permitindo-se priorizar áreas ao nível da auditoria interna. Um

nível de risco elevado traduz um nível de intervenção urgente, e neste

caso, o processo a que está associado ao risco virá, na maioria das vezes,

a ser proposto ao CD para Plano Anual de Auditoria.

4. Monitorização e execução 2021
O  IASFA  procede  à  avaliação  dos  riscos  de  acordo  com  a  sua

probabilidade e impacto, tendo em conta os controlos já implementados.

Os Relatórios de execução anuais incidem sobre a última informação

facultada pelos dirigentes, mas igualmente sobre a evolução da

implementação/progresso das medidas preventivas dos riscos.

Semestralmente são elaboradas informações resultantes do

supervisionamento e acompanhamento do estado global da eficácia das

medidas, dos controlos implementados e do balanço efetuado pelos

dirigentes das UO.

Com este procedimento pretende-se:

ü Aumentar a confiança na prossecução dos seus objetivos;

ü Limitar ameaças para níveis aceitáveis;

ü Tomar decisões fundamentadas com base na análise de

oportunidades.

A análise ao estado global de implementação das medidas preventivas

dos riscos permite inferir que entre 2020 e 2021 o número de medidas

parcialmente implementadas reduziu em detrimento do n.º de medidas

implementadas. Ainda assim, houve 46 medidas agregadas que

revelaram eficácia perante os riscos identificados e 30 que revelaram
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ausência de progresso, mantendo-se parcialmente implementadas, com

especial atenção para situações cujo risco é de grau 3 (elevado).

- GPGFO - elaboração de Manual de Procedimentos de controlo

interno para a área financeira; elaboração de um manual com o

plano de contas orçamental e patrimonial para o IASFA;

- GRM - implementação do módulo de Gestão de Armazéns;

- GSIC – substituição de alguns sistemas de autenticação local (e.g.

CASO, ADM, CASP, CASL) pelo sistema global de autenticação;

melhorar a sensibilização dos colaboradores para os riscos e

responsabilidades associadas à partilha de credenciais;

- DSADM  -  o  módulo  de  receitas  do  SIADM  não  se  encontra  em

produtivo; adoção do SICOF;

- CAS Oeiras - as UPS não estão a funcionar;

- CAS Évora - processos individuais dos colaboradores contêm

informação privilegiada.

No que se refere a medidas não implementadas destacam-se:

- GSIC - incorreta utilização das aplicações e/ou bases de dados, com

risco de informação errada, dificuldade de integração e perda de

dados;

- GSIC - aumento exponencial dos ataques às redes e aos dados

informáticos em quantidade, variedade e perigosidade;

- CAS  Oeiras  -  falha  do  sistema  de  backup  automático  de  toda  a

informação;

- CAS Évora - abuso do poder usando informação privilegiada.

O grau de risco 3 correspondente a um nível de risco Elevado, mantendo-

se presente em 12 riscos. A distribuição por UO e por área é visível nos dois

gráficos apresentados.
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Nos casos em que existam medidas agregadas para prevenir o mesmo

risco quando alguma se encontre no estado de não implementadas,  o

estado global alcançado é considerado de não implementação. Na situação

do CAS Oeiras verifica-se um estado global de não implementação da

medida preventiva de um risco, porque o risco só seria prevenido com essa

medida. O mesmo acontece com o CAS Évora. Situação visível no gráfico

lateral, na coluna CAS/CEREPOSA as 2 medidas não implementadas (únicas

medidas preventivas de um risco em cada CAS) levam ao estado global de

medida não implementada no CAS Oeiras e no CAS Évora.

No que respeita às 2 medidas igualmente não implementadas

registadas na coluna do GSIC, a situação é a mesma, únicas duas medidas

preventivas de dois riscos no GSIC. Contudo os riscos são de nível baixo.

O GRH e a DSASC, revelaram ter todas as medidas preventivas de riscos

implementadas. No GRH os riscos têm um nível de aceitabilidade baixo e

tolerável. Na DSASC, na maioria, têm um nível baixo, e alguns toleráveis.

No caso dos 19 riscos associados em comum aos CAS e CEREPOSA,

entendendo-se que em alguns casos sejam considerados como não

aplicáveis,  revelam  2  CAS  igualmente  com  todas  as  medidas

implementadas: CAS Viseu e Braga.

Esta situação não está refletida no gráfico.

No caso da contratação pública salienta-se a ausência de informação

relativa à mitigação de riscos existindo apenas uma medida preventiva

implementada reportada ao mês de junho 2021.

Já no que diz respeito aos riscos associados a Benefícios Públicos, todas

as medidas identificadas como preventivas, se encontram implementadas.
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No período em análise houve um n.º significativo de manuais de

procedimentos, Instruções permanentes e Instruções técnicas propostas

e/ou aprovadas no ano 2021:

- GAI  -  Instruções  Permanentes  (IP)  01,  02,  03  e  04  Normas  de

Higiene, Segurança e Defesa Alimentar, Manual "Sistema HACCP"

e Plano Anual para 2021 de Visitas de Apoio Técnico aos 4 CAS com

Serviço de Alimentação.

- GACD - IPNG 04 Gestão documental - normas relativas ao

tratamento do expediente da Secretaria Central do IASFA; IP NG 03

Utilização de viaturas no IASFA;

- GRH - Manual de procedimentos do GRH;

- GPGFO - 4 Instruções Técnicas; Manual de Procedimentos de

controlo interno para a área financeira; Manual com o plano de

contas orçamental e patrimonial;

- GRM - Módulo de Gestão de Armazéns;

- DSADM - Manual de procedimentos que permite esclarecer os

processadores face às regras e tabelas instituídos;

- DSASC – revisão do Manual de Processos-Chave e Regulamento

dos Beneficiários do IASFA.

Por elaborar estão:

- Manual de procedimentos, que integre os procedimentos a

desenvolver nas diferentes áreas;

- Manual de boas práticas na área da Contratação pública;

- Manual de Procedimentos de Gestão Patrimonial.

Áreas/processos com nível de risco elevado cujas medidas preventivas

se mantêm parcialmente implementadas desde 2020:

- Gestão orçamental e financeira – em 2014 esta área foi alvo de

auditoria pela IGF.

- Gestão de armazéns e controlo de existências– informação

reportada a junho.

- Gestão de Sistemas de Informação e Comunicação – não há registos

de auditoria realizada.

- Receitas e Faturação dos Convencionados e de Farmácias – em 2017

e  2019  esta  área  foi  alvo  de  auditoria  pela  IGDN  e  o  nível  de

significância de risco reduziu.

- Gestão de inventário – em 2017, 2018 e 2019 esta área foi alvo de

auditoria pela IGDN e o nível de significância de risco reduziu.
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- Segurança e Defesa alimentar – em 2019 esta área foi alvo de

auditoria pela IGDN e o nível de significância de risco traduzia uma

intervenção urgente.

- Gestão  do  património  –  em  2018  e  2021  esta  área  foi  alvo  de

auditoria pela IGDN, o nível de significância de risco traduzia em

2019 uma intervenção urgente.

- Gestão documental - não há registos de qualquer auditoria

realizada.

- Contratação pública - em 2019 foi alvo de auditoria pela IGDN.

Qualquer uma destas áreas/processos, tendo sido já alvo de

auditorias por parte de entidades externas, merecem acompanhamento

tendo presente uma análise meticulosa aos Planos de implementação

das recomendações associados.

De 2020 até 2021, em 89 medidas preventivas agregadas, verificou-se

um progresso global na implementação de 46, a par de ausência de

progresso na implementação de 30, sendo que algumas destas

encontram-se associadas a riscos de grau 3, ou seja, com nível de risco

elevado:

- processo gestão orçamental e financeira (1 do GPGFO)

- processo Gestão de armazéns e controlo de existências (1 do GRM)

- processo Gestão de Sistemas de Informação e Comunicação (1 do

GSIC),

- processo Receitas ADM

- processo Faturação de Convencionados e de Farmácias (2 da

DSADM).

Apresenta-se, de seguida em detalhe, o estado de

implementação/avaliação das medidas preventivas por UO, apoiado na

seguinte legenda:
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4.1. Estado de implementação das medidas preventivas dos riscos em PPRCIC
Direção de Serviços Ação Social Complementar

PO GC GR

1
Defeitos de obras por incumprimento contratual
nas empreitadas e deficiência de fiscalização do
IASFA nos autos de mediação e vistorias

1 2 2 Deslocação de 2 representantes do IASFA a todas as vistorias para autos de mediação, receção provisória e
definitiva de obras. √

2 Adjudicação de obras desnecessárias no
património do IASFA

1 2 2 Avaliação do estado de conservação dos imóveis e das obras necessárias efetuadas sempre por 2
representantes e confirmadas pelo Chefe de Divisão e Diretor de Serviços. √

3

Subavaliação do estado de conservação do fogo,
provocando que a verba de ressarcimento pelo
arrendatário ao IASFA, I.P seja inferior à
adequada.

1 2 1

Deslocação ao fogo de 2 representantes. Um (1) representante da Área de Infraestruturas, devidamente
habilitado para avaliar o estado de conservação do fogo. O outro representante, da Área de Habitação, para
efetuar a receção do locado. Preenchimento do impresso adequado à avaliação do fogo. Avaliação do estado de
conservação, de acordo com o expresso no "Método de avaliação do estado da conservação de imóveis"
(MAEC), desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil

√

4
Sobreavaliação do estado de conservação do fogo,
com estimação de dispêndio de verbas exageradas
para a sua reparação.

1 2 1

Deslocação ao fogo de 2 representantes. Um (1) representante da Área de Infraestruturas, devidamente
habilitado para avaliar o estado de conservação do fogo. O outro representante, da Área de Habitação, para
efetuar a receção do locado. Preenchimento do impresso adequado à avaliação do fogo.
Avaliação do estado de conservação, de acordo com o expresso no "Método de avaliação do estado da

√

5
Subavaliação do valor base da renda, com possível
consequência duma verba mais baixa vir a ser
cobrada pelo IASFA, I.P..

1 2 1
Valor base da renda em regime de Renda Livre, calculado através dos valores médios para 3 imóveis de
tipologia idêntica, expressos em, pelo menos, 2 sites imobiliários de referência, com localização do locado. √

Área/Processo Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas Estado

ha
bi

ta
çã

o Gestão do património
imobiliário/frações para

arrendamento
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PO GC GR
ER

PI 6 Gestão das ERPI Não calcular/cálculo indevido de mensalidades 1 2 1
Informatização do processo de cálculo de mensalidades. Controlo de movimentos mensais no SIASC cujas
listagens mensais são enviadas mensalmente pelos Diretores Técnicos ao GPGFO para integração automatizada
da faturação mensal no SIG/DN.

√

7 Comparticipações e subsídios Atribuição de comparticipações indevidas da área
do Antigo Cofre de Providência e outros subsídios

2 3 2 Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e decisão. √

8 Gestão e controlo de
informação Beneficiários ASC

Desatualização do cadastro dos beneficiários  -
SIASC

1 3 2 Articulação entre organismos. Monitorização periódica. Adoção de medidas de sensibilização para a atualização
de dados. √

9 Adulteração do resultado inquéritos de satisfação 3 1 2

Criação de inquéritos digitais com fatores de avaliação mensuráveis e que possibilitem uma melhoria contínua.
Implementação de inquérito digital que permita a tradução do mesmo em diversas línguas de acordo com os
países congéneres CLIMS. Análise por entidade responsável pelo tratamento de dados estatísticos, exógena à
DTL.

√

10 Existência de situações de favoritismo injustificado
a um determinado beneficiário;

1 2 1

Uniformização e consolidação da informação relativa a todas os beneficiários que concorrem a programas de
férias e lazer, de acordo com a Instrução permanente no âmbito do alojamento temporário para férias, lazer e
viagens. Os critérios de seleção devem ser publicitados no site do IASFA e serem previamente aprovados pelo
CD. A listagem de todos os candidatos (selecionados e em reserva) deve ser enviada, individualmente por e-
mail, ou outra forma, quando esta não é possível, a todos os candidatos. Sempre que após a seleção haja ainda
vagas por preencher, deverá ser publicitado no site do IASFA essa informação.
Deve existir um arquivo do histórico para consulta dos dados que deram origem à seleção, pelo menos dos
últimos 3 anos.

√

ap
oi

o
so

ci
al

te
m

po
s

liv
re

s

Turismo e lazer

Área/Processo Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas Estado
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Direção de Serviços de Assistência na doença aos Militares
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Gabinete de Auditoria Interna

1
No ano final do ano 2019 e no ano 2020 elementos do GAI tiveram formação em classificação e segurança da informação. Aguarda-se pelo mapeamento do processo de gestão
documental para que fiquem definidos os circuitos no âmbito da informação sobre Auditoria que chega ao IASFA, quer por via eletrónica quer física, assegurando que qualquer
interveniente nesse processo que tenha de contactar com informação de Auditoria esteja habilitado e conheça as normas em vigor.

2
O acesso aos processos de auditoria fisicos não está totalmente sob controlo do GAI que foi transferido para o CASO (set2020), uma vez que os processos fisicos anteriores a
2019 se encontram na SEDE. Em Oeiras foi solicitado  um armário para  arquivo físico dos processos de auditoria, aguardando-se o seu fornecimento. Os processos digitais na
posse do GAI têm assegurada o controlo ao seu acesso uma vez que as permissões estão dependentes de certificação digital.

3
O desenho e informação de datas de report ao exterior está legalmente previsto e integra um Cronograma de ação do conhecimento de todos os Dirigentes e CD. O GAI efetua
os pedidos para monitorização das atividades e indicadores  de acordo com o calendário estipulado. Não obstante, por carência de recursos humanos e outros fatores
exógeneos há prazos legais ultrapassados.

4 Implementado com limitação, por inconsistência nas fontes dos resultados de períodos homólogos.

Estado de implementação das medidas preventivas - pelo DirigenteÁrea/processo

Planeamento Estratégico

Auditoria
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Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo
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Gabinete de Recursos Humanos
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Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento
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Gabinete de Recursos Materiais
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Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações
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Centros de Apoio Social e CEREPOSA_informação global
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Relativamente aos CAS, são 9 as áreas/processos em que foi considerado verificar-se a probabilidade de ocorrência e impacto de 19 riscos. O Risco 13
“Não implementado” deve-se ao CASO que considera as UPS, sistemas de apoio energético aos sistemas informáticos, que não estão a funcionar. Os Riscos
identificados com a referência n.º 19 e n.º 20 não constam por se tratar de repetições dos Riscos n.º 16 e n.º 17. Por lapso constam do PPRCIC em vigor
publicado e enviado ao CPC. Não foi referida informação setorizada relativamente ao CAS Lisboa e ao CEREPOSA.



4.2. Contratação Pública e Benefícios Públicos

A Inexistência de elaboração de uma previsão de todas as fases do

concurso e os seus possíveis incidentes, com base em estimativas

fundamentadas e a inexistência de mecanismos internos de controlo que

permitam detetar situações de conluio entre concorrentes e eventual

corrupção de funcionários, identificados nos Riscos 1 e 2, seriam

colmatadas com a elaboração de um Manual de boas práticas na área da

contratação pública.

Não foi possível apurar o estado de implementação das medidas

preventivas nesta área.

Relativamente às Situações de conivência com fornecedores de bens ou

serviços referenciados no Risco 3, o GRM, adotava em 2020 mais Concursos
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Públicos e Consultas Prévias que decorriam na plataforma pública de

contratação – AcinGov. À data deste Relatório não foi possível verificar se

estas medidas se mantêm.

O Risco 7, referente à adjudicação de bens ou serviços e contratação de

especialistas externos por ajuste direto: face aos constrangimentos

financeiros não tinha sido possível até final de 2020 implementar o

Concurso Público Normal, obrigando a recorrer ao Concurso Urgente.

Atualmente desconhece-se se esta situação foi alterada.

No que respeita aos potenciais riscos associados à concessão de

benefícios públicos, foram monitorizadas as medidas para os prevenir no

IASFA.

Assim, verificou-se a implementação de todas as medidas de prevenção.

PO GC GR

A
D

M

1
Comparticipações

financeiras

 Atribuição de comparticipações indevidas  de despesas com
lares e casas de repouso, apoio domiciliário por terceira
pessoa ou por familiar

2 3 2

Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e decisão; acompanhamento e
validação mensal das listas para aferição de dados; aplicação da  Instrução Permanente (IP)  aprovada
pelo Conselho Diretivo (CD) e obrigatoriedade do preenchimento dos formulários em anexo à I.P.;
rotatividade de funções na equipa de trabalho

Diretor
DSADM √

2

Incluir indevidamente beneficiários na lista de candidatos
que não reúnam as condições estabelecidas no Manual de
Processos-Chave ou cujo processo documental de
candidatura não esteja completo

1 2 1

Avaliação da conformidade das propostas de candidatura lançadas pelo Serviço Social do Centro de
Apoio Social (CAS); aplicação do Manual de Processos-Chave,  aprovado pelo Conselho Diretivo (CD),
que define normas e procedimentos; Informatização do processo de  integração de beneficiários em
lista de candidatos no SIASC; disponibilização das listas para consulta no SIASC

√

3 Favorecimento de beneficiários a serem admitidos 1 2 1
Disponibilização das listas para consulta no SIASC; rastreabilidade dos beneficiários selecionados
(género/tipo de candidatura individual ou casal) em lista de candidatos a serem admitidos face ao
número de vagas a admitir pelas ERPI

√

4
Comparticipações e

subsídios
Atribuição de comparticipações indevidas no âmbito das
Ação Social Complementar 2 3 2

Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e decisão; aplicação das
Instruções Permanentes (IP),  aprovadas pelo Conselho Diretivo (CD); rotatividade de funções na
equipa de trabalho

√

5
Gestão e controlo de

informação
Beneficiários ASC

Admissão indevida de beneficiários da Ação Social
Complementar do IASFA, I.P. que o requeiram

1 2 1
Aplicação da Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos Beneficiários do IASFA,
I.P.; segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e decisão; rastreamento
dos funcionários que integram beneficiários no SIASC

√

CA
S

6 ADM Erros na elaboração dos diferentes processos ADM 1 1 1 Análise das reclamações apresentadas e dos inquéritos de satisfação preenchidos pelos beneficiários CAS √

ap
oi

o
so

ci
al

ER
PI Gestão das ERPIS

Diretor
DSASC

Área Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR avaliação
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Nas áreas das Comparticipações financeiras relacionadas com a ADM

e das Comparticipações e atribuição de subsídios na ASC, assim como em

qualquer uma das áreas onde se identificaram riscos passíveis de serem

mitigados e controlados, houve a relação direta de diagnóstico junto das

EPR na identificação da probabilidade de ocorrência dos riscos em causa,

bem como do impacto que causam quando se verificam.

Nesta matéria dos Benefícios públicos e Riscos que tenham sido

identificados para mitigação, há que relevar a implementação das

medidas preventivas do Risco 4.
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5. Conclusões

Para elaborar o presente Relatório de execução anual analisou-se a

informação providenciada pelos dirigentes das UO, a respetiva

implementação de recomendações, bem como procedeu-se ao

cruzamento de informação e registos anteriores.

De  um  modo  geral,  em  2021,  a  implementação  das  medidas  de

prevenção dos riscos identificados no PPRCIC, resultou em 60% de medidas

implementadas e 30% parcialmente implementadas. Os restantes 10% de

medidas não implementadas ou sem estado de implementação

disponibilizado, são consequência de exiguidade de Recursos Humanos ou

de fatores exógenos que condicionaram a sua execução. Neste sentido esta

situação será vertida na revisão deste documento e as UO em causa devem

implementar as mesmas até ao final de 2022.

A existência de mecanismos de monitorização e controlo, formação

adequada ao desempenho de funções e elaboração de manuais de

procedimentos, são peças-chave num eficaz sistema de controlo interno.

Recomenda-se uma supervisão constante com intervenção sempre que

as situações o justifiquem, dependendo do estado de implementação das

medidas, relativamente a:

· Riscos críticos, de nível elevado, destacando-se:

ü a implementação das medidas preventivas em dois deles (do

processo  de  Gestão  de  património  ao  nível  dos  CAS  e  do

processo de Gestão das Comparticipações e subsídios ASC);

ü a implementação parcial de medidas nos restantes 10 riscos

(do processo de Gestão financeira, da Gestão de armazéns e

controlo de existências, da Gestão de Sistemas de Informação

e Comunicação, da Gestão das Receitas ADM, da Gestão da

Faturação de Convencionados e de Farmácias, dois do

processo/área Contratação Pública, da Gestão de inventário ao

nível dos CAS, da Gestão de património igualmente ao nível dos

CAS e da Gestão documental nos CAS).

· Manuais de procedimentos, de boas-práticas ou de apoio por

iniciar e/ou finalizar e implementar:

ü Manual de boas práticas na área da Contratação Pública;

ü Manual de apoio orçamental e patrimonial;

ü Manual de apoio nas áreas do inventário e do imobilizado.

· Processos/áreas que necessitam de ser acautelados rapidamente:
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ü Gestão de armazéns, implementar módulo;

ü Sistemas de comunicação, para integridade e segurança da

informação;

ü RGPD;

ü Gestão documental, abrangente a todas as UO, focando áreas

como o Arquivo e os circuitos de comunicação interna;

ü Gestão da Frota automóvel.

Em linha com o esforço até agora desenvolvido, considera-se de

manter a estratégia de prevenção dos riscos de corrupção na contratação

pública, de gestão de conflitos de interesses no setor público e de combate

à fraude fundamentada na defesa de princípios éticos, divulgando a mesma

a todos os Stakeholders, nomeadamente colaboradores.

Considera-se fundamental, por parte dos dirigentes enquanto

responsáveis pela implementação das medidas preventivas de riscos, que

assegurem a todos os seus colaboradores diretos a compreensão do papel

de cada um na gestão do risco de corrupção associado às tarefas sobre as

quais têm competência.

A existência de um conjunto de mecanismos transversais de natureza

genérica, ao nível do sistema de controlo interno permitem, para além do

normal exercício da sua atividade, a prevenção da ocorrência de situações

abusivas e de natureza fraudulenta.

O IASFA continua empenhado em atuar com transparência,

credibilidade e ética, alinhado com os princípios da prossecução do

interesse público.
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Lisboa, ____ de __________ de 20___ O Presidente do Conselho Diretivo

(Nome)

(Posto)

A Vogal do Conselho Diretivo

(Nome)

O Vogal do Conselho Diretivo

(Nome)


