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Preâmbulo 

Em conformidade com o disposto no no nº1 do artº 17º do anexo IV ao 

Decreto- Lei nº 18/2017 de 10 de Fevereiro, compete ao Conselho Diretivo 

assegurar a implementação e manutenção de um sistema de controlo interno e 

comunicação de irregularidades e ao auditor interno a responsabilidade pela 

sua avaliação.  

Compete assim, ao Serviço de Auditoria Interna (SAI) receber as 

comunicações de irregularidades apresentadas pelos demais órgãos 

estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral. 

De acordo com o nº 4 da disposição legal  acima citada e no âmbito da 

competência descrita deve o Serviço de Auditoria Interna, proceder à 

elaboração de um regulamento que defina as regras e procedimentos de 

comunicação interna de irregularidades a submeter à aprovação do órgão 

máximo de gestão. 

 

É neste contexto que o Conselho Diretivo do CHPL aprova o presente 

Regulamento em respeito pelos princípios do rigor e da transparência no 

exercício da atividade e das funções que visa prosseguir. 

 

 

Artigo 1º 

Âmbito e Objetivo 

1. O presente regulamento tem como objetivo definir as regras e 

procedimentos que devem presidir à comunicação interna de 

irregularidades no âmbito das seguintes matérias: 

 

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 e atividades profissionais; 

 
b) Dano, abuso ou desvio que afetem o património do CHPL ou dos 

seus utentes; 
 
c) Atuação da qual resulte prejuízo para a imagem ou reputação do 

CHPL. 
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2. As comunicações que não se enquadrem nas matérias descritas no 

número anterior não serão objeto de tratamento pelo SAI, facto do qual  o 

respetivo autor será informado com o devido fundamento.   

 

Artigo 2º 

Forma de Comunicação de Irregularidades 

1. A comunicação de irregularidades deve ser dirigida, exclusivamente, ao 

Serviço de Auditoria Interna (SAI), por uma das seguintes formas: 

 

a) Por email criado exclusivamente para este efeito: 

irregularidades@chpl.min-saude.pt 

b) Por correio para: Serviço de Auditoria Interna, Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa, nº 53, 1749-002 Lisboa, com indicação de 

confidencial; 

 

c) Entregue no Serviço de Expediente do CHPL, em envelope fechado 

dirigido ao Serviço de Auditoria Interna, com a menção de 

confidencial; 

 

2. A comunicação de irregularidades é confidencial, devendo dela constar: 

 

a) Identificação do autor da comunicação; 

 

d) Descrição dos factos relevantes que sustentam a alegada 

irregularidade, bem como eventuais elementos de prova; 

 

3. Apenas em casos excepcionais serão aceites e analisadas comunicações 

anónimas, cabendo essa decisão ao SAI, atendendo ao teor das mesmas; 

 

4. Os meios de comunicação de irregularidades serão objeto de divulgação 

no sítio da intranet e internet do CHPL. 

 

 

Artigo 3º 

Tratamento de Comunicação de Irregularidades 

1. As comunicações de irregularidades que derem entrada, mesmo aquelas 
que não forem objeto de tratamento serão devidamente registadas, 

mailto:irregularidades@chpl.min-saude.pt
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obedecendo o respetivo registo à legislação em vigor relativa à proteção de 
dados pessoais e do arquivo de documentos administrativos. 

2. Cada processo deve ser organizado com base nos seguintes elementos: 
 

a) Identificação numérica da comunicação; 
 

b) Data da recepção; 
 

c) Modo de transmissão; 
 

d) Breve descrição da natureza da alegada irregularidade; 
 

e) Procedimentos adotados face à comunicação; 
 

f) Estado atual do processo, pendente ou concluído; 
 

3. Após registo, o SAI efetua uma análise preliminar da comunicação no 

prazo de 10 dias úteis, podendo para o efeito convidar o respetivo autor à 

clarificação dos termos da mesma, caso se entenda necessário; 

 

4. Terminada esta análise, é elaborado um relatório sucinto mas devidamente 

fundamentado a submeter ao CD, do qual resultará proposta de 

arquivamento, no caso de se considerar infundada a matéria apresentada, 

ou a instauração de processo de inquérito ou processo disciplinar; 

 

5. O relatório a elaborar pelo SAI deve constituir uma oportunidade para se 

apresentarem propostas ou medidas corretivas que visem a salvaguarda 

da repetição das situações que deram origem à comunicação. 

 

 

Artigo 4º 

Confidencialidade 

1. A informação constante da comunicação de irregularidade abrangida 

pelo presente regulamento, será tratada como confidencial, garantindo-

se reserva relativamente à identificação do seu autor, salvo se este 

manifestar, expressamente, que não pretende usufruir de tal 

prerrogativa; 

 

2. A informação comunicada ao abrigo do presente regulamento será 

utilizada única e exclusivamente para as finalidades nele previstas. 
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Artigo 5º 

Garantia de não discriminação 

1. Os autores das comunicações, trabalhadores do CHPL, não podem, em 

razão estrita dessa comunicação, ser alvo de qualquer ação 

discriminatória ou retaliatória; 

2. Ficam no entanto sujeitos à ação disciplinar e respetivos termos legais, 

caso venha a ser provada no âmbito do devido procedimento disciplinar, 

a violação de qualquer dos deveres a que se encontram vinculados. 

 

 

Artigo 6º 

Disposições Finais 

No relatório anual sobre a atividade do SAI deverá ser incluído um ponto 

relativo às comunicações de irregularidades, do qual conste o número de 

comunicações recebidas, identificando para cada uma delas, o respetivo 

teor, as medidas tomadas e o estado em que se encontra o processo; 

 

 


