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Capítulo I. Enquadramento 

De acordo com o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 86.º, da secção IV, do Estatuto do Serviço Nacional de 

Saúde, anexo ao Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, compete ao Serviço de Auditoria Interna (SAI) “receber 

as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do estabelecimento de saúde, EPE, […] 

apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral” e, nos 

termos do n.º 1, do artigo 87.º, a avaliação do sistema de comunicação de irregularidades. 

 

Nos termos do n.º 4, do artigo 87.º, daquele Estatuto, deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração da 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (ULSNA), sob proposta do SAI, um regulamento que defina as 

regras e procedimentos de comunicação interna de irregularidades (doravante designado apenas de Regulamento). 

 

Considerando que tal determinação já se encontrava plasmada no n.º 4, do artigo 18º, do Anexo III, do Decreto-Lei 

n.º 233/2005, de 29 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de Janeiro, o SAI 

sujeitou à apreciação e aprovação do Conselho de Administração, através da informação n.º 4/2013, de 10 abril, 

uma primeira versão do regulamento. Em 18 de março de 2016, foi proposta pelo SAI, através de correio eletrónico 

endereçado ao Conselho de Administração, uma versão atualizada do Regulamento. 

 

Atendendo ao hiato que se verifica desde a data de atualização do Regulamento e considerando a divulgação, pela 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), da “Ferramenta de avaliação do sistema de comunicação de 

irregularidades”1, no âmbito da deteção e prevenção da fraude e da corrupção, torna-se imperativo promover nova 

atualização do Regulamento, tendo por base toda a legislação e regulamentação entretanto publicada sobre a 

matéria. 

 

Capítulo II. Âmbito 

Artigo 1.º – Objeto 

1. O presente Regulamento estabelece as regras e os procedimentos a adotar no âmbito da comunicação interna 

de irregularidades, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, para receção, 

registo e tratamento das mesmas, tendo ainda em consideração os valores plasmados no Código de Ética da 

ULSNA e os princípios de confidencialidade e não retaliação a salvaguardar nas relações com os denunciantes. 

2. O presente Regulamento tem subjacente um regime voluntário de comunicação de irregularidades. 

 

Artigo 2.º – Conceito de irregularidades 

1. Consubstanciam irregularidades, comunicáveis ao abrigo do presente Regulamento, todos os atos ou omissões, 

dolosos ou negligentes, ocorridos no âmbito da atividade da ULSNA, contrários às disposições legais ou 

regulamentares, às disposições estatutárias ou às regras ou princípios éticos e imputáveis a membros dos órgãos 

estatutários ou demais dirigentes, diretores, quadros e restantes trabalhadores e colaboradores 

(independentemente da sua posição hierárquica ou do seu vínculo), bem como fornecedores de bens e 

prestadores de serviços no exercício dos seus cargos profissionais. Nos termos do n.º 4, do artigo 87.º, dos 

Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, podem ser comunicados, ao abrigo do presente Regulamento, factos 

que indiciem: 

a) Violações 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 da ULSNA ou dos utentes; 

c) Prejuízo à imagem ou reputação da Instituição. 

 

                                                           
1  Disponível no seguinte endereço: https://www.igas.min-saude.pt/category/publicacoes/manuais-e-ferramentas/ 

https://www.igas.min-saude.pt/category/publicacoes/manuais-e-ferramentas/
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Artigo 3.º – Conceito de denunciante 

O artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro2, estabelece o conceito de denunciante nos termos 

adiante transcritos: 

1. A pessoa singular que denuncie ou divulgue publicamente uma infração com fundamento em informações 

obtidas no âmbito da sua atividade profissional, independentemente da natureza desta atividade e do setor 

em que é exercida, é considerada denunciante. 

2. Para efeitos do número anterior, podem ser considerados denunciantes, nomeadamente: 

a) Os trabalhadores do setor privado, social ou público; 

b) Os prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como quaisquer 

pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção; 

c) Os titulares de participações sociais e as pessoas pertencentes a órgãos de administração ou de gestão 

ou a órgãos fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros não executivos; 

d) Voluntários e estagiários, remunerados ou não remunerados. 

3. Não obsta à consideração de pessoa singular como denunciante a circunstância de a denúncia ou de a 

divulgação pública de uma infração ter por fundamento informações obtidas numa relação profissional 

entretanto cessada, bem como durante o processo de recrutamento ou durante outra fase de negociação pré 

-contratual de uma relação profissional constituída ou não constituída. 

 

Capítulo III. Comunicação das irregularidades 

Artigo 4.º – Canais de comunicação 

1. A comunicação de irregularidades deverá ser efetuada por escrito, e veiculada à ULSNA de uma das seguintes 

formas: 

a) Preferencialmente, através do endereço de correio eletrónico, criado exclusivamente para este efeito: 

irregularidades@ulsna.min-saude.pt; 

b) Via postal, com indicação de confidencial, para: 

Serviço de Auditoria Interna 

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE 

Av. de Santo António, Apartado 234, 7301-853 Portalegre, Portugal 

c) Entregue, presencialmente, no Serviço de Expediente da ULSNA (a quem competirá proceder ao respetivo 

registo de entrada no Sistema de Gestão Documental), em envelope fechado, dirigido ao SAI, e com a 

indicação de confidencial. 

2) Como forma de facilitar e sistematizar a comunicação de irregularidades, é fortemente recomendada a utilização 

do formulário que se encontra anexo a este Regulamento (vide Anexo I). 

 

Artigo 5.º – Forma e conteúdo da comunicação 

As eventuais irregularidades a comunicar ao SAI deverão obedecer aos seguintes critérios: 

a) Identificação do denunciante; 

b) Exposição clara e detalhada dos factos relevantes que sustentam a alegada irregularidade; 

c) Identificação do serviço ou unidade orgânica em que tenham tido lugar os factos mencionados; 

d) Identificação das pessoas envolvidas nos factos denunciados ou com conhecimento dos mesmos; 

e) Momento em que ocorreram ou ainda ocorrem os factos; 

f) Quantificação, sempre que possível, do impacto financeiro (ou de outra natureza) dos factos denunciados; 

g) Anexação, caso aplicável, de elementos de prova, designadamente, documentos, fotografias ou demais 

informação que se julgue relevante para a avaliação da irregularidade. 

 

                                                           
2  Estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da 
União. 

mailto:irregularidades@ulsna.min-saude.pt
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Artigo 6.º – Confidencialidade 

1. Qualquer comunicação de irregularidades comunicada ao abrigo do presente Regulamento será tratada como 

confidencial, garantindo-se reserva relativamente à identificação do seu autor e das pessoas visadas. 

2. Nos termos do n.º 3, do artigo 18.º, da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, “A identidade do denunciante só é 

divulgada em decorrência de obrigação legal ou de decisão judicial” e, caso tal venha a suceder, refere o n.º 4 

do mesmo artigo que “Sem prejuízo do disposto em outras disposições legais, a divulgação da informação é 

precedida de comunicação escrita ao denunciante indicando os motivos da divulgação dos dados confidenciais 

em causa, exceto se a prestação dessa informação comprometer as investigações ou processos judiciais 

relacionados.” 

3. A informação comunicada ao abrigo do presente Regulamento será utilizada, única e exclusivamente, para as 

finalidades nele previsto. 

 

Capítulo IV. Garantias dos denunciantes e pessoas implicadas 

Artigo 7.º – Garantia de não discriminação ou retaliação 

1. A ULSNA não poderá demitir, discriminar, ameaçar, reprimir, reter ou suspender pagamentos de salários e/ou 

demais benefícios, despromover, transferir ou de outro modo tomar alguma ação disciplinar ou retaliatória 

relacionada com os termos e condições do contrato de trabalho ou outro vínculo contratual estabelecido com o 

denunciante, na medida em que este comunique uma alegada irregularidade, forneça alguma informação ou 

assistência no âmbito da averiguação das irregularidades denunciadas, ou denuncie, de boa-fé, factos que 

venham a ser considerados infundados. 

2. É ainda proibido praticar contra o denunciante quaisquer dos atos de retaliação previstos no artigo 21.º, da Lei 

n.º 93/2021, de 20 de dezembro. 

3. Não obstante o disposto nos números anteriores, a conduta daqueles que denunciem indícios de práticas 

irregulares com manifesta falsidade ou má-fé, 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, apesar de, a todo o momento, aquele poder, se assim o entender, contratar 

proteção jurídica. 

4. Nos termos do n.º 4, do artigo 22.º, da supracitada Lei, “a Direção-Geral da Política de Justiça disponibiliza 

informação sobre a proteção dos denunciantes no Portal da Justiça, sem prejuízo dos mecanismos próprios do 

acesso ao direito e aos tribunais.” 

 

Artigo 8.º – Regime de proteção de dados 

1. Nos termos do n.º 1, do artigo 19.º, da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, “o tratamento de dados pessoais […] 

observa o disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que 

assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679, e na Lei n.º 59/2019, de 8 de 

agosto, que aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, deteção, 

investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais.”  

2. Nos termos das normas de proteção de dados e de segurança da informação, é assegurado ao denunciante o 

direito de acesso, retificação (de dados inexatos, incompletos ou equívocos) e eliminação dos dados por si 

comunicados, salvo na medida em que qualquer uma destas ações possa contender com outros direitos que 

devam prevalecer, designadamente sempre que possa prejudicar a averiguação em curso. 

3. Ainda nos termos das normas de proteção de dados e de segurança da informação, é assegurado às pessoas 

implicadas pelas denúncias o direito de acesso à informação e retificação dos dados pessoais que lhes digam 

respeito, ressalvando-se, em qualquer caso, o anonimato do denunciante. 

 

Artigo 9.º – Proteção das pessoas visadas 

1. As pessoas implicadas em algum processo de investigação devem ser avisadas do seu direito a contratar 

aconselhamento jurídico no âmbito do processo de averiguação em curso. 
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2. Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 25º, da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, são assegurados “direitos 

ou garantias processuais, reconhecidos nos termos gerais, às pessoas que, na denúncia ou na divulgação 

pública, sejam referidas como autoras da infração ou que a esta sejam associadas, designadamente a presunção 

da inocência e as garantias de defesa do processo penal.” 

 

Capítulo V. Atribuições e competências 

Artigo 10.º – Competências 

1. Compete ao SAI a receção, registo, tratamento e conservação, nos termos e condições previstas no presente 

Regulamento, das participações de indícios de irregularidades ocorridas na ULSNA, bem como a prática de 

outros atos que, com aquelas atribuições, estejam necessariamente relacionados. 

2. Compete, ainda, ao SAI, na sequência das comunicações recebidas, encetar a abertura dos respetivos processos 

de averiguação, não lhe cabendo, porém, o exercício do poder disciplinar. 

3. O SAI, no âmbito das averiguações resultantes de qualquer comunicação feita ao abrigo do presente 

Regulamento, poderá solicitar aos Serviços competentes, todas as informações e consultar toda a documentação 

que considere pertinente, bem como solicitar o apoio logístico que entenda adequado (nomeadamente, através 

da assistência por auditores externos, consultores jurídicos ou outros peritos, sempre que a especialidade das 

matérias em causa o justifiquem), tendo acesso a todos os instrumentos considerados relevantes e que possam 

ser proporcionados pela ULSNA para o efeito, em função da natureza de cada comunicação recebida. 

4. Nos termos do n.º 1, do artigo 87.º, da secção IV, do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, compete ao 

Conselho de Administração assegurar a implementação e manutenção do Sistema de Comunicação de 

Irregularidades. 

 

Capítulo VI. Tratamento das comunicações de irregularidades 

Artigo 11.º – Registo da comunicação de irregularidade 

1. Nos termos do n.º 1, do artigo 11.º, da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, deverá ser notificado o denunciante, 

no prazo máximo de sete dias, sobre a receção da comunicação de irregularidade. 

2. As comunicações recebidas pelo SAI serão objeto de registo e tratamento, devendo o mesmo conter, 

designadamente:  

a) Identificação numérica e sequencial do registo da comunicação;  

b) Data da receção; 

c) Modo de transmissão (correio eletrónico ou correspondência); 

d) Breve descrição da natureza da alegada irregularidade;  

e) As medidas adotadas em virtude da comunicação;  

f) Estado atual do processo (pendente ou concluído). 

3. Nos termos do n.º 1, do artigo 20.º, da supracitada Lei, os registos efetuados deverão ser mantidos e 

conservados, pelo menos, durante o período de cinco anos e, independentemente desse prazo, durante a 

pendência de processos judiciais ou administrativos referentes à denúncia. 

4. Não obstante o disposto no número anterior, nos termos do n.º 2, do artigo 19.º, da supracitada Lei, “os dados 

pessoais que manifestamente não forem relevantes para o tratamento da denúncia não são conservados, 

devendo ser imediatamente apagados.” 

 

Artigo 12.º – Análise preliminar 

1. As comunicações de irregularidades, após registadas, serão alvo de uma análise preliminar por parte do SAI. 

2. A análise preliminar procura avaliar o seguinte: 

a) Se a comunicação se enquadra no âmbito definido no presente Regulamento e que tipo de irregularidade 

tipifica; 

b) O carácter irregular dos factos reportados; 

c) O grau de credibilidade da comunicação; 

d) A viabilidade da investigação; 
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e) A identificação das pessoas envolvidas ou que tenham conhecimento de factos relevantes para a 

irregularidade em causa. 

3. O denunciante poderá ser convidado a esclarecer a comunicação ou os factos a que a mesma se reporta, caso 

o SAI o entenda necessário e aquele se encontre identificado. 

4. Caso a comunicação não se enquadre no âmbito definido no presente Regulamento, o SAI procederá ao 

arquivamento da mesma, devendo tal facto ser notificado ao autor da comunicação, desde que o mesmo se tenha 

identificado, acompanhado dos fundamentos que determinaram tal desfecho, não obstante o que se adita no 

número seguinte. 

5. Nos termos do n.º 1, do artigo 30.º, dos Estatutos da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto, “Cabe à ERS apreciar as queixas e reclamações apresentadas pelos 

utentes, assegurar o cumprimento das obrigações dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 

relativas ao tratamento das mesmas, bem como sancionar as respetivas infrações.” Quando a comunicação de 

irregularidades configure eventual queixa ou reclamação concernente à qualidade dos serviços prestados pela 

ULSNA aos seus utentes, será o remetente da comunicação informado que a mesma será reencaminhada para 

o Gabinete do Cidadão, para cumprimento do disposto no n.º 2, do artigo supramencionado, cujos termos 

determinam que “Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde estão obrigados a remeter à ERS, no 

prazo de 10 dias úteis, cópia das reclamações e queixas dos utentes, designadamente as constantes dos 

respetivos livros de reclamações, bem como do seguimento que tenham dado às mesmas.” 

 

Artigo 13.º – Relatório da análise preliminar 

Concluída a análise preliminar, o SAI elaborará e submeterá para deliberação do Conselho de Administração, um 

relatório de análise preliminar acompanhado de proposta fundamentada de arquivamento, de abertura de processo 

de averiguações ou de adoção de outras medidas consideradas apropriadas. 

 

Capítulo VII. Processo de averiguação 

Artigo 14.º – A averiguação 

1. O processo de averiguação poderá incluir a realização das seguintes diligências por parte do SAI:  

a) Consulta de disposições legais e regulamentares que possam ser contrárias aos factos relatados; 

b) Recolha de documentos e informações que possam apoiar a análise da potencial irregularidade;  

c) Realização de entrevistas a pessoas consideradas relevantes para o apuramento dos factos em apreço;  

d) Condução de auditorias internas;  

e) Outras diligências que se apresentem adequadas e proporcionais à gravidade da irregularidade sob 

averiguação.  

2. No âmbito do processo de averiguação e da apreciação da irregularidade em causa, o SAI deverá ter em conta 

eventuais situações de conflito de interesses por parte do denunciante ou das pessoas que colaborem com o 

processo de averiguação.  

3. Para efeitos do número anterior, considera-se em situação de conflito de interesses a pessoa que se encontre 

em circunstâncias de diminuição ou afetação da sua isenção ou imparcialidade de atuação, análise ou decisão, 

nomeadamente em virtude de (i) a pessoa e/ou matéria objeto do processo de averiguação ou (ii) as pessoas em 

causa, ou o seu cônjuge, algum parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, bem como 

qualquer pessoa com quem viva em união de facto e/ou em economia comum poderem vir a obter qualquer 

benefício ou sofrer uma desvantagem, ainda que imaterial, em resultado do desfecho do processo de 

averiguação. 

 

Artigo 15.º – Relatório final 

1. Concluída a fase de averiguação, o SAI elaborará um relatório final, fundamentado nos factos apurados durante 

a averiguação, e emitirá a sua opinião, dando conhecimento desta quer ao Conselho de Administração, quer ao 

denunciante, caso este se tenha identificado, quer a outras entidades, internas ou externas, cujo envolvimento 

se imponha ou justifique.  

2. O relatório final deverá conter: 
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a) A descrição das diligências efetuadas; 

b) Uma exposição dos factos relevantes e respetiva apreciação crítica; 

c) A identificação das normas legais, contabilísticas ou regulamentares aplicáveis; 

d) As conclusões alcançadas; 

e) Caso aplicável, as recomendações conducentes à sanação da irregularidade, que podem incluir, 

nomeadamente, a proposta de alterações aos procedimentos, regras ou mecanismos de gestão de riscos, 

de controlo interno, de auditoria interna ou de outras políticas da ULSNA; 

3. Sem prejuízo da deliberação que venha a recair sobre o relatório final, em situações de manifesta urgência e 

gravidade, o SAI deverá promover a tomada de medidas adequadas para proteção dos interesses da ULSNA 

face às irregularidades detetadas. 

 

Artigo 16.º – Notificação ao denunciante 

1. Deverá ser dado conhecimento ao denunciante, no prazo máximo de três meses a contar da data da receção da 

denúncia, da conclusão do processo de averiguação e das medidas de sanação (preventivas, detetivas e/ou 

corretivas) adotadas em resultado do mesmo. 

2. Nos termos do n.º 4, do artigo 11.º, da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, O denunciante pode requerer, a 

qualquer momento, que lhe seja comunicado o resultado da análise efetuada à denúncia no prazo de 15 dias 

após a respetiva conclusão. 

3. Na notificação prevista no número anterior, o SAI deverá acautelar os deveres de sigilo aos quais se encontram 

obrigados e os direitos e interesses legítimos dos colaboradores, membros dos órgãos sociais e prestadores de 

serviços da ULSNA. 

 

Capítulo VIII. Disposições finais 

Artigo 17.º – Articulação com o GCCI 

1. Em cumprimento com o estabelecido na Instrução do GCCI n.º 3/2018, de 19 de junho, e de acordo com o dever 

de colaboração de todas as entidades do Ministério da Saúde para com aquele Grupo, plasmado no ponto I do 

Despacho n.º 6447/2012, de 15 de maio, serão comunicadas pelo ponto focal designado, todas as situações que 

possam consubstanciar eventual responsabilidade criminal e/ou financeira. 

2. A comunicação referida no ponto anterior será efetuada semestralmente, respeitando a periodicidade definida 

pelo GCCI. 

 

Artigo 18.º – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

O SAI deverá incluir no seu Relatório Anual de Atividades informação relativa às comunicações recebidas, e 

tratamento interno dado às mesmas, onde conste: 

a) O número de comunicações recebidas; 

b) A natureza e o tipo de irregularidade comunicada; 

c) Resumo do teor das comunicações de irregularidade recebidas; 

d) O estado em que cada comunicação se encontra; 

e) As medidas adotadas no âmbito das comunicações de irregularidades recebidas. 

 

Artigo 19.º – Alterações ao Regulamento 

1. O SAI proporá ao Conselho de Administração, sempre que considere pertinente ou sempre que a legislação e 

regulamentação vigente assim o imponha, as alterações necessárias para a melhoria e atualidade do presente 

Regulamento. 

 

Artigo 20.º – Publicitação 

O presente Regulamento é objeto de publicitação no sítio da intranet e internet da ULSNA e de divulgação aos 

colaboradores através de correio eletrónico. 
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Artigo 21.º – Lacunas e omissões 

Em caso de eventuais lacunas e omissões do presente Regulamento, aplicar-se-á a Lei n.º 93/2021, de 20 de 

dezembro, bem como as restantes disposições legais aplicáveis. 

 

Artigo 22.º – Entrada em vigor e norma revogatória 

1. O presente Regulamento, após aprovação do CA, entra em vigor no 1º dia útil à sua publicação nos meios 

identificados no art.º 20º. 

2. Com a entrada em vigor do presente Regulamento, considera-se revogada a versão anterior do Regulamento. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO PARA A COMUNICAÇÃO INTERNA DE IRREGULARIDADES

  

 

Os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório

O presente formulário garante aos colaboradores, fornecedores, utentes ou cidadãos em geral todos os 
direitos relativos à proteção dos seus dados pessoais, sendo os mesmos assegurados em todas as fases 
do  processo, nomeadamente  na  recolha, análise  e  encaminhamento. Os  campos  a  preencher  são  de
caráter obrigatório ou facultativo, estando essa informação identificada ao longo do formulário.

Os dados serão conservados pelo tempo estritamente necessário para o fim a que se destinam, sendo 
posteriormente eliminados.

A ULSNA,EPE constitui a entidade responsável pelo tratamento dos dados no âmbito do processo de 
comunicação de irregularidades. A recolha destes dados tem como finalidade a avaliação da denúncia, 
a comunicação com o autor da mesma e o encaminhamento, de acordo com as áreas de intervenção, 
para as entidades competentes para que a denúncia seja analisada e tratada pelas mesmas nos termos 
legalmente aplicáveis.

Os  direitos  dos  titulares  dos  dados  podem  ser  exercidos  pelos  autores  das  comunicações  de 
irregularidades, sempre que o requeiram, junto da ULSNA, EPE, nos termos da legislação em vigor.

A. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA COMUNICAÇÃO Data:

Colaborador Fornecedor Utente ou Cidadão em geral

Nome: Nº Mec. (a)

Contacto telemóvel: Email:

Serviço (a): Função (a):

(a) No caso de ser colaborador da ULSNA, EPE.

B. TIPO DE IRREGULARIDADE *

(indique a opção mais adequada)

Violações de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas por parte dos membros dos 

órgãos estatutários, profissionais, fornecedores de bens e prestadores de serviços;

Dano, abuso ou desvio relativo ao património da ULSNA, EPE ou dos utentes

Prejuízo à imagem ou reputação da ULSNA, EPE 
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C. FACTOS SUSCEPTÍVEIS DE INDICIAR IRREGULARIDADES * 
 
1. Indique o(s) facto(s) suscetível(eis) de indiciar irregularidades (b):       

 

 

 

 

2. Indique qual o responsável pela gestão e os autores dos factos (c):     

 

 

 

 

3. Indique o período durante o qual foram praticados os factos:      

 

 

 

4. Outras informações relevantes: 

 

 

 

 

 

5. Efetuou esta comunicação a outras entidades?           Sim                              Não 

 

Se sim, quais: 

 
 
 
 

  
   

 
 
 

   

 

(b) Descreva de forma objetiva e sucinta os factos que são do seu conhecimento.
(c) Identifique, se possível, os responsáveis pela gestão e autores dos factos: nome, n.º mecanográfico, cargo ou 
função.

NOTA: Anexar todos os documentos comprovativos dos factos relevantes, caso existam, e endereçar via 
correio eletrónico para: irregularidades@ulsna.min-saude.pt 
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