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Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 
 

Serviço de Auditoria Interna 
 



Serviço auditado Objetivo

Serv. Aprovisionamento e Gestão Materiais; 
Serv. Instalações e Equipamentos; Serv. 
Farmacêuticos; Serv. Financeiros

Acompanhar as diligências efetuadas aquando da realização dos inventários 
nos armazéns dos Serviços Farmacêuticos e nos armazéns do Serviço de 
Aprovisionamento do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE. (CHBV, EPE), 
de forma a tirar as conclusões/recomendações pertinentes.

Serv. Financeiros

Proceder à verificação dos fundos, montantes e documentos entregues à 
responsabilidade do tesoureiro a 31 de dezembro de 2014. Avaliou-se, 
também, a razoabilidade das reconciliações bancárias referente ao mês de 
dezembro de 2014, respeitantes aos bancos: Novo Banco, Millennium BCP e 
IGCP.

Departamentos CHBV;
Serv. Gestão Doentes

Proceder à verificação dos procedimentos administrativos instituídos na 
Instituição com vista à anulação de consultas externas na aplicação 
informática SONHO

Serv. Aprovisionamento e Gestão Materiais; 
Serv. Instalações e Equipamentos;

Aferir a legalidade e transparência no procedimento de aquisição das mesas 
operatórias para o Bloco Operatório Central, bem como identificar lacunas 
existentes face às responsabilidades assumidas na relação contratual em 
vigor no que respeita à assistência técnica, manutenção preventiva, curativa 
e corretiva total

Conselho de Administração; Serv. Hoteleiros; 
Serv. Financeiros

Identificação dos contratos e protocolos celebrados pelo CHBV com 
entidades terceiras tendo em vista a cedência de espaços para o exercício 
de atividades comerciais nas instalações da Instituição

Serv. Hoteleiros

1) Verificação do cumprimento dos normativos em vigor acerca desta 
matéria;
2) Análise (no caso da sua existência) dos processos de aquisição referentes 
ao seguro da frota automóvel e à prestação de serviços de 
reparação/manutenção dos veículos da frota do CHBV;
3) Averiguação dos motivos que originaram os custos de 
manutenção/reparação da frota automóvel no triénio 2013-2015;
4) Análise dos contratos de seguro em vigor; e
5) Análise do regulamento de funcionamento e gestão da frota automóvel 
do CHBV aprovado em Conselho de Administração a 1 de julho de 2015.

CHBV Acompanhamento do PPRCIC; identificar situações de incumprimento.

Serv. Aprovisionamento e Gestão Materiais; 
Serv. Instalações e Equipamentos; Serv. 
Financeiros

Verificação dos procedimentos instituídos nos contratos de manutenção e 
assistência técnica em vigor no CHBV, com vista a detetar eventuais falhas 
de controlo interno existentes e propor melhorias.

Departamento Psiquiatria e Saúde Mental
Departamento da Mulher e Criança

Verificar a portabilidade e visiabilidade do cartão de identificação, de forma 
aleatória aos diversos profissionais.

Serviço de Auditoria interna do CHBV




