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Artigo 1.º 

Enquadramento 

1 – De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 17.º-A dos Estatutos do Centro Hospitalar 

de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. (CHEDV), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 

de janeiro, que altera e republica o Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro, o CHEDV 

dispõe de um sistema de comunicação de irregularidades, competindo ao Conselho de 

Administração assegurar a sua implementação e manutenção e ao Auditor Interno a 

responsabilidade pela sua avaliação. 

2 – Nos termos das competências previstas na alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º e no n.º 1 do 

artigo 17.º-A dos Estatutos e, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 17.º-A do 

referido diploma, o Serviço de Auditoria Interna elabora o presente Regulamento, a partir do 

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

 

Artigo 2.º 

Âmbito de Aplicação 

1 – O presente Regulamento tem como objetivo estabelecer as normas aplicáveis aos 

procedimentos de receção e tratamento das comunicações de irregularidades recebidas pelo 

CHEDV. 

2 – Para os efeitos previstos no presente Regulamento, consideram-se irregularidades os 

factos que indiciem: 

a) Violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas por parte dos 

membros dos órgãos estatutários, trabalhadores, fornecedores de bens e prestadores de 

serviços no exercício dos seus cargos profissionais; 

b) Dano, abuso ou desvio relativo ao património do CHEDV ou dos utentes; 

c) Prejuízo à imagem ou reputação do CHEDV. 

3 – São consideradas comunicações excluídas do âmbito de aplicação deste Regulamento 

todas as comunicações não enquadradas no ponto anterior.  

4 – O presente Regulamento aplica-se a todas as atividades e colaboradores do CHEDV, 

independentemente do vínculo contratual que possuam ou da posição hierárquica que 

ocupem, e tem subjacente um regime de comunicação voluntária de irregularidades. 

 

Artigo 3.º 

Receção das Comunicações 

1 – As comunicações abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente Regulamento devem 

ser efetuadas por escrito, através do envio de e-mail para o endereço criado exclusivamente 

para o efeito, irregularidades@chedv.min-saude.pt ou através de carta remetida ao Serviço 

de Auditoria Interna. 

mailto:irregularidades@chedv.min-saude.pt
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2 – As comunicações devem conter uma descrição objetiva dos factos relevantes que 

suportam e indiciam as alegadas irregularidades. 

3 – As comunicações devem conter, de forma expressa e clara, a identificação do autor, pelo 

que apenas serão aceites comunicações anónimas a título excecional e por decisão do 

Conselho de Administração. 

4 – A identidade do autor deve ser mantida de forma confidencial, não invalidando, porém, 

que este possa ser contactado para apuramento de informação que possa ser considerada 

relevante. 

5 – As comunicações de irregularidades abrangidas pelo âmbito de âmbito de aplicação do 

Regulamento são registadas em base de dados criada especificamente para o efeito. O 

registo deve conter: 

a) Número identificativo sequencial da comunicação; 

b) Data de receção; 

c) Modo de receção (e-mail ou carta); 

d) Breve descrição da comunicação; 

e) Medidas Adotadas; 

f) Estado atual do respetivo processo (pendente ou encerrado). 

6 – Compete ao Serviço de Auditoria Interna a receção e registo das comunicações, nos 

termos previstos neste Regulamento. 

  

Artigo 4.º 

Tratamento das Comunicações 

1 – Após registo das comunicações, o Serviço de Auditoria Interna promove as diligências 

necessárias para o desenvolvimento de uma análise preliminar das mesmas, de modo a 

certificar: 

a) O enquadramento da comunicação no âmbito do presente Regulamento; 

b) O grau de credibilidade da comunicação; 

c) O caráter irregular dos factos descritos; 

d) A viabilidade da ação de investigação; 

e) A identificação das pessoas envolvidas ou que tenham conhecimento de factos relevantes 

e que, por esse motivo, devam ser inquiridas. 

2 – Da análise preliminar deve resultar um relatório que é submetido pelo Serviço de 

Auditoria Interna ao Conselho de Administração. Visando a confirmação inicial da 

comunicação, o relatório abarca os tópicos enumerados no ponto anterior e deve conter 

proposta fundamentada do seguimento a dar ao processo. 
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3 – O Conselho de Administração delibera: 

a) Arquivar o processo por manifesta falta de fundamento que justifiquem uma 

investigação; 

b) Realizar uma ação de investigação, nomeando o instrutor responsável pela condução da 

ação, o qual pode ser apoiado pelo Serviço de Auditoria Interna. 

4 – Em caso de realização de ação de investigação, a mesma deve ser conduzida em 

cumprimento do quadro legal vigente e das regras internas do CHEDV. 

5 – Após conclusão da ação e mediante apreciação dos resultados da mesma, o Conselho de 

Administração delibera: 

a) Arquivar o processo; 

b) Adotar medidas adequadas, nomeadamente: 

i. Implementar/alterar normas e procedimentos de controlo interno; 

ii. Reportar às entidades com competências de regulação e/ou fiscalização, incluindo a 

comunicação ao Grupo Coordenador do Sistema do Controlo Interno Integrado do 

Ministério da Saúde (GCCI) de todos os factos que indiciem eventual 

responsabilidade criminal e/ou financeira, nos termos previstos na sua Instrução 

n.º 3/2013;  

iii. Instaurar procedimento disciplinar; 

iv. Intentar processo judicial, em caso de irregularidades suscetíveis de constituir 

infração criminal; 

v. Cessar a relação contratual, quando aplicável. 

 

Artigo 5.º 

Confidencialidade e Proibição de Represálias 

1 – Todas as comunicações apresentadas ao abrigo do presente Regulamento são tratadas 

de forma confidencial. 

2 – O CHEDV não pode demitir, ameaçar, suspender, reprimir, reter ou suspender 

pagamentos ou benefícios que sejam devidos, ou adotar qualquer tipo de comportamento 

discriminatório ou de retaliação para com os seus colaboradores que comuniquem ou 

forneçam alguma informação ou prestem assistência no âmbito dos procedimentos 

decorrentes das comunicações de irregularidades apresentadas. 

3 – Não obstante o disposto no ponto anterior, a conduta daqueles que denunciem indícios 

de práticas irregulares com manifesta falsidade ou má-fé, ou que infrinjam o dever de 

confidencialidade, constitui uma infração suscetível de ser objeto de sanção disciplinar 

adequada e proporcional à infração, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que 

possa advir para o autor da prática da referida conduta. 

 



  N.º / Revisão – 1030.0 

 Página 5 de 5 

 

Hospital de 
S ã o  S e b a s t i ã o  

Artigo 6.º 

Avaliação 

1 – O Serviço de Auditoria Interna elabora anualmente um relatório sobre a atividade 

desenvolvida no âmbito do presente Regulamento. 

2 – O Serviço de Auditoria Interna deve igualmente fazer uma avaliação à aplicação do 

presente Regulamento e, sempre que se justifique, propor ao Conselho de Administração as 

alterações que considere necessárias para o aperfeiçoamento do Sistema de Comunicação de 

Irregularidades. 

Artigo 7.º 

Vigência e Aplicação 

1 – O presente Regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação. 

 

 


