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Enauadramento

Conforme   estipulado   no   art.9   179,   do   Decreto  -  Lei   n.g   244/2012   de   09   de
Novembro,  e  do  Decreto-Lei  n9  18  de  10  de  Fevereiro  do  art.9  19,  compete  ao
Conselho  de  Administração   assegurar  a   implementação  e   manutenção   de  um
sistema  de  controlo  interno  e  comunicação  de  irregularidades  e  ao  Serviço  de
Auditoria  lnterna (SAl) a responsabilidade pela sua  avaliação.
Compete    ao    Serviço    de    Auditoria    lnterna    receber    as    comunicações    de
irregularidades   apresentadas   pelos   demais   órgãos   estatutários,   trabalhadores,
colaboradores, utentes e cidadãos em geral.

Considerando  que  o  CHLC,  EPE  encara  cada  comunicação  de  irregularidade  como
uma  oportunidade  para  melhorar os seus mecanismos de qualidade e controlo da
sua  actividade,  o Conselho de Administração  aprova  o  presente  regulamento,  sob

proposta  do  Serviço  de  Auditoria  lnterna,  em  implementação,  o  qual  define  as
regras e procedimentos de comunicações e irregularidades.

Âmbito e Obietivo

0 presente regulamento define as regras e procedimentos de comunicação interna
de   irregularidades   e   procedimentos   de   receção,    registo   e   tratamento   das
comunicações   de   irregularidades   recebidas   pelo   CHLC,   EPE   e   endereçadas   ao
Serviço de Auditoria  lnterna  (SAl).

a)    Violação de princi'pios e disposições legais, regulamentares e deontológicas por

parte  dos  membros  dos  órgãos  estatutários,  trabalhadores,  fornecedores  de
bens e prestadores serviços no exercício dos seus cargos profissionais;

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

c)     Prejui'zo à  imagem ou  reputação do CHLC,  EPE.

Não serão objeto de tratamento quaisquer comunicações apresentadas que caiam
fora do âmbito de aplicação acima definido.

Caso sejam recebidas pelo Serviço de Auditoria lnterna, comunicações fora do cariz
deste  regulamento  o  remetente  será  informado  do  não  tratamento  da  mesma,
assim como será dada e indicação de qual o meio a ser utilizado, de entre os meios
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em  vigor  no  CHLC,  EPE,  no  sentido  de  obter  a  resposta  e/ou  resolução  do  seu

problema.

0 presente regulamento tem subjacente um regime voluntário de comunicação de
irregularidades.

Direitos do denunciante

A informação comunicada ao abrigo do presente regulamento será utilizada apenas

para as finalidades nele previstas.

É assegurado ao autor da  denúncia o direito de não ser revelada a sua identidade,
bem como de não ser prejudicado na sua relação laboral com o CHLC,  EPE.

Nos  termos  do   regulamento  geral   de   proteção   de   dados  e  de  segurança   da
informação:

•     O denunciante tem o direito de acesso,  retificação e eliminação dos dados

por  si  comunicados,  mediante  declaração  escrita  dirigida  ao  Serviço  de
Auditoria lnterna;

•     Não  pode,  em  qualquer  caso,  ser facultada  informação  sobre  o  autor  da

comunicação;
•     Osvisados pelasdenunciastêm odireito deinformação, acesso e retificação

dos dados pessoais que  lhes digam  respeito,  exceto  na  medida  em  que o
exercício desse direito  possa  conflituar com  os outros direitos que  devam

prevalecer;

Em   caso   de   suspeitas   de   prática   de   infrações   criminais,   o   direito   de   acesso   do
denunciado será exercido através da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

A utilização fraudulenta, de má-fé ou até abusiva do procedimento de comunicação de
irregularidades  poderá   nos  termos  legais  e   regulamentares  sujeitar  o  seu   autor  a

procedimento de comunicação de  irregularidades sujeitar o seu  autor a  procedimento
judicial e também a sanções disciplinares no caso de profissionais do CHLC,  EPE.
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As  informações  contidas  nas  comunicações  de  irregularidades  revestem  sempre
caracter  confidencial,  recaindo  sobre  a  equipa  do  Serviço  de  Auditoria  lnterna  o
dever de preservação de confidencialidade.
0   Serviço   se   Auditoria   lnterna   deve   promover   a   implementação   de   medidas
adequadas de proteção de dados contidos nas comunicações e respetivos registos
e de segurança da informação, nos termos previstos no normativo aplicável.
A comunicação deve conter sempre a identificação do autor.
Apenas   a   titulo   excecional   serão   aceites   e   tratadas   comunicações   anónimas,
designadamente quando façam  referência  a  dados identificados como factuais ou

quando as mesmas sejam afetos documentos comprovadamente verídicos.

Todas as comunicações de irregularidades devem:

•     Identificar   a   comunicação   como   sigilosa,   adotando   um   formato   que

assegure essa caracteri'stica até à receção do respetivo destinatário;
•     ldentificar o autor da  comunicação,  com  a  indicação expressa se pretende

manter confidencialidade da sua identidade;
•     Relatar   clara    e    objetivamente    os   factos    que    suportem    a    alegada

irregularidade;

Procedimento de rececão de comunicacões

As  comunicações  de  irregularidades  devem  ser  dirigidas  ao  Serviço  de  Auditoria
lnterna através de um dos seguintes meios:

•      Por   email:   sai.irregularidades@chlc.min-saude.pt   (criado   exclusivamente

para este efeito)
•      Por  correio:   Para   o  Serviço   de  Auditoria   lnterna   do   CHLC,   EPE,   com   a

indicação de ``confidencial"

Estes  meios  de  comunicação  serão  objeto  de  divulgação  no  sítio  da  intranet  e  da
internet do CHLC,  EPE.
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0 Serviço de Auditoria  lnterna deve manter um  registo de todas as comunicações
de irregularidades, contendo:

•      ldentificação numérica da comunicação;

•     Datadareceção
•     Meiodetransmissão
•      Descrição identificativa da natureza da alegada irregularidade

•     Procedimentos adotados
•     Conclusões e/ou procedimentos
•     Deliberaçãoou/e despacho

Tratamento de comunicacões

0 Serviço de Auditoria lnterna avalia e promove as ações necessárias para confirmar
a existência de fundamentos suficientes para a realização de uma investigação. Para
tal   poderá   contactar  o   autor  da   comunicação   da   irregularidade,   para   melhor
esclarecer os factos comunicados.

Após uma análise prévia o Serviço de Auditoria lnterna elabora um relatório sucinto
descrevendo:

•     Matéria objeto de comunicação;
•     Caráter irregularda situação denunciada;

•     Competências para a investigação;

•     Viabilidade da investigação;

•     Proposta   fundamentada   submetida   ao   Conselho   de   Administração   de
arquivamento  ou  abertura  de  processo  de  investigação  e  sua  realização
conforme descrito no ponto seguinte;

Haverá  lugar  a  arquivamento  da  comunicação  se  as  matérias  objeto  de  denuncia
não   recai'rem   no   âmbito  do   presente   regulamento  ou   no   caso   de   manifesta
irrelevância ou ausência de fundamento da comunicação.
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Cabe  ao  Serviço  de  Auditoria  lnterna  propor  ao  Conselho  de  Administração,  no
âmbito  das  suas  competências,  a  investjgação  sobre  as  alegadas  irregularidades,
observando  as  normas  legais  e  regulamentares  aplicáveis  e  procedendo  com  a
necessária discrição.

0  Serviço  de  Auditoria  lnterna  poderá  propor  ao  Conselho  de  Administração  o
recurso a  meios internos ou,  na falta destes,  à contratação de auditores externos
ou outros peritos para auxiliarem  na  investigação, sob a sua orientação e controlo
ou supervisão.

Apurando-se    matéria    relevante    no    decurso    da    investigação,    as    pessoas
supostamente  comprometidas  devem  ser informadas  do  seu  direito  a  recorrer a
aconselhamento jurídico.

0 Serviço  de Auditoria  lnterna  poderá  propor em  qualquer fase  da  investigação  a
adoção   de   medidas   corretivas  ou   informadas  que   considerar  adequadas   para
salvaguarda  dos  interesses da  lnstituição,  considerando  a  gravidade  ou  o  risco  de
ocorrência de irregularidades ou distorções materialmente relevantes.

Em   qualquer   investigação,   promovida   pelo   Serviço   de   Auditoria   lnterna,   será
elaborado   um   relatório   contendo   informação   sobre   o   objeto   e   âmbito   da
investigação,   as   ações   desenvolvidas,   os   comentários   e   observações   sobre
irregularidades detetadas, as conclusões da investigação, recomendações a nível do
controlo interno e gestão de risco, propondo:

•     0  arquivamento  e/ou  a   adoção  de  medidas  corretivas  que  se  figurem
adequadas em resultado da investigação realizada;

•     Comunicação   às   entidades   de   controlo   setorial   e   financeiro   de   nível

superior,  consoante  a  natureza  das  matérias  apuradas  e  a  existência  de

possi'vel responsabilidade financeira ou reintegratória;
•      lnstauração  de  procedimento  disciplinar  e/ou  comunicação  ao  Ministério

Público em caso de suspeita de ilicitude criminal, consoante a  natureza das
irregularidades apuradas;

•     Instauração  de  processo judicial  de  ressarcimento de  perdas ou  danos em
caso de imputabilidade de responsabilidade;
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0 Serviço de Auditoria lnterna reportará anualmente ao Conselho de Administração
sobre os resultados da aplicação do presente regulamento, incluindo:

•     Número de comunicações recebidas;
•      Resumo das irregularidades comunicadas;

•     Estado dos processos (concluídos; em curso; arquivados)
•     Outros elementos que considerar como pertinentes;

0  Serviço  de  Auditoria  lnterna  deve  avaliar  anualmente  a  aplicação  do  presente
regulamento,  propondo  ao  Conselho  de  administração  os  ajustamentos  que  se
afigurem necessárias para a melhoria da prossecução dos objetivos preconizados.

DisDosicões Finais

0    p.resente    Regulamento   entra    em    vigor   após    a    sua    aprovação    e    será,
adicionalmente publicitado na internet e intranet.

Sempre que se justifique,  de acordo com o  preceituado,  o presente  Regulamento

poderá ser alvo de actualização.
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