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De acordo com a definição adotada pelo The Institute of Internal Auditors, a função de auditoria interna 

constitui “uma atividade independente, de garantia e de consultoria, destinada a acrescentar valor e a 

melhorar as operações de uma organização. Apoia a organização a alcançar os seus objetivos, através 

de uma abordagem sistemática e disciplinada, na avaliação e melhoria da eficácia dos processos de 

gestão de risco, controlo e governação”.1 

 

No caso concreto do Centro Hospitalar de Setúbal, a figura do Auditor Interno é consagrada pela 

primeira vez com a aprovação do Regulamento Interno da entidade a 3 de Outubro de 2006, dando 

cumprimento ao estabelecido no artigo 17.º dos Estatutos dos Hospitais, E.P.E., constantes no anexo II 

do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro. 

 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de Novembro, e posteriormente do Decreto-Lei n.º 

12/2015, de 26 de Janeiro – os quais vieram a alterar e a republicar o diploma inicial – foi reconhecida a 

necessidade de reforçar os mecanismos de controlo interno regular da atividade das entidades públicas 

empresariais do setor da saúde, em benefício das boas práticas de gestão empresarial, na esteira de 

uma governação mais eficiente e transparente.  

 

Neste sentido, a moldura legal vigente vem assim determinar as condições para a concretização de um 

reajustamento das condições do exercício da atividade do Auditor Interno e, concomitantemente, prever 

o estabelecimento de um Serviço de Auditoria Interna no Centro Hospitalar de Setúbal. 

 

Deste modo, nos termos previstos no artigo 17.º dos Estatutos dos Hospitais e Centros Hospitalares, 

EPE2, e em conformidade com o artigo 13.º do Regulamento Interno do Centro Hospitalar de Setúbal, 

E.P.E., homologado pelo Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo em 13 de Fevereiro de 2015, é aprovado o Regulamento do Serviço de Auditoria Interna, o qual se 

passa a orientar pelas seguintes normas e princípios gerais:  

 

                                                
1 Disponível no site da internet do The Institute of Internal Auditors, em https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-
guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx. Tradução disponível no site do Instituto Português de Auditoria Interna em 
http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=197.  
2 Redação constante no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 12/2015, de 26 de Janeiro, o qual estabelece a alteração da epígrafe do 
anexo II ao Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de Dezembro. 
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SECÇÃO I 

DOS PRINCÍPIOS E COMPETÊNCIAS DO SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 

Artigo 1.º  

OBJETO  

O presente Regulamento tem por objeto definir as normas e princípios a que deve obedecer a atividade 

do Serviço de Auditoria Interna (SAI), bem como as regras sobre o seu funcionamento. 

Artigo 2.º 

DEFINIÇÃO 

1. A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de garantia e consultoria, destinada 

a acrescentar valor e a melhorar as operações de uma organização.  

2. No contexto das suas atribuições, a auditoria interna colabora com a instituição de modo a 

alcançar os seus objetivos, através de uma abordagem sistemática e disciplinada, na avaliação e 

melhoria da eficácia dos processos de gestão de risco, de controlo e de governação. 

Artigo 3.º 

ÂMBITO DA ATIVIDADE 

1. Impende sobre o SAI a consolidação dos princípios e objetivos definidos pelo órgão de gestão do 

Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) e pelo acionista da entidade, no sentido de reforçar os 

sistemas de controlo da organização, de modo a assegurar as seguintes funções: 

a.  Apoio à gestão de topo, mediante a prestação de análises e recomendações sobre as 

atividades revistas para a melhoria do funcionamento dos serviços; 

b. Vigilância e monitorização do sistema de controlo interno da entidade; 

c. Apoio à gestão de risco e processos de governação, nos domínios contabilístico, 

financeiro, operacional, informático e de recursos humanos; 

2. O SAI deve assegurar: 

a. A confiança e a integridade da informação produzida; 

b. O cumprimento da moldura legal e normativa aplicável à organização e à atividade por 

ela desenvolvida; 

c. A custódia dos ativos da instituição; 

d. A utilização económica e eficiente dos recursos existentes; 

e. O cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos para as operações e programas em 

curso na organização. 
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3. No âmbito da sua atividade, o SAI colabora com a Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP (ACSS) e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS). 

4. Compete igualmente ao SAI partilhar e coordenar as atividades de auditoria interna com 

entidades terceiras, dentro dos limites de acesso à informação atribuídos, de forma a assegurar 

a cobertura adequada e minimizar a duplicação de esforços.  

5. A partilha de informação enunciada no número anterior deve ser realizada mediante autorização 

expressa do Conselho de Administração.  

Artigo 4.º 

INDEPENDÊNCIA  

1. O SAI desenvolve a sua atividade de forma independente, de modo a emitir juízos imparciais e 

sem preconceitos. 

2. A prossecução das suas atribuições é realizada de forma livre, neutra e objetiva. 

Artigo 5.º 

REPORTE ORGÂNICO 

Nos termos estabelecidos na lei, o SAI depende em termos orgânicos do Presidente do Conselho de 

Administração do CHS. 

Artigo 6.º 

NORMAS DE CONDUTA 

1. O SAI está sujeito ao conjunto de regras previstas no Código de Ética do The Institute of Internal 

Auditors
3, plasmado no documento de Enquadramento Internacional de Práticas Profissionais de 

Auditoria Interna do Instituto Português de Auditoria Interna. 

2. A atuação do SAI assenta nos seguintes princípios de conduta: integridade, objetividade, 

confidencialidade e competência. 

3. O incumprimento do Código de Ética por parte do Auditor Interno está sujeito a ação disciplinar. 

Artigo 7.º 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 

1. Nos termos estabelecidos no n.º 1 do artigo 17.º do anexo II respeitante aos Estatutos dos 

Hospitais e Centros Hospitalares, EPE, compete especificamente ao SAI proceder à avaliação 

dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico, financeiro, 

operacional, informático e de recursos humanos. 

                                                
3 Disponível em https://global.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Code-of-Ethics.aspx. Tradução portuguesa 
no sítio da internet do Instituto Português de Auditoria Interna em http://www.ipai.pt/gca/index.php?id=58. 
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2. De acordo com o n.º 2 do mesmo clausulado, compete ainda ao SAI: 

a. Fornecer ao Conselho de Administração análises e recomendações sobre as atividades 

revistas, tendo por objetivo a melhoria do funcionamento dos serviços da organização; 

b. Receber as comunicações de indícios de irregularidades sobre a organização e 

funcionamento da entidade, apresentadas pelos demais órgãos estatutários, 

trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos em geral; 

c. Elaborar o plano anual de auditoria interna; 

d. Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os 

controlos efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar. 

 

SECÇÃO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 

Artigo 8.º 

COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

1. Nos termos previstos no n.º 3 do artigo 17.º dos Estatutos dos Hospitais e Centros Hospitalares, 

EPE, o SAI é constituído por um Auditor Interno que assume a direção do serviço pelo período 

de cinco anos, renovável por iguais períodos, até ao limite máximo de três renovações 

consecutivas ou interpoladas. 

2. A direção do SAI é apoiada tecnicamente nas suas funções por um máximo de três técnicos 

auditores. 

3. O Auditor Interno exerce as suas funções a tempo inteiro, de acordo com as normas 

internacionais para a prática profissional de auditoria interna e gestão de riscos. 

 

SECÇÃO III 

DA AUTORIDADE E FUNÇÕES DO AUDITOR INTERNO 

Artigo 9.º 

PRINCÍPIOS DE AUTORIDADE 

1. No sentido de obter a informação adequada para o desenvolvimento das suas competências, o 

SAI tem acesso livre a registos, documentação, computadores, instalações e pessoal do CHS, 

com exceção dos registos clínicos individuais dos utentes. 
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2. No exercício da sua atividade, o SAI pode convocar ou solicitar a audição escrita ou presencial 

de qualquer colaborador do CHS em prazo considerado razoável, devendo acautelar-se que 

essa convocatória não compromete o normal desenvolvimento das atividades assistenciais na 

unidade hospitalar. 

3. A recusa injustificada de qualquer colaborador na comparência a mais de duas convocatórias 

seguidas, constitui motivo suficiente para proposta dirigida ao Conselho de Administração tendo 

por fim a abertura de inquérito passível de procedimento disciplinar. 

Artigo 10.º 

FUNÇÕES DO AUDITOR INTERNO 

1. Para além das atribuições específicas enunciadas no artigo 7.º do presente regulamento, 

compete ainda ao Auditor Interno: 

a. A gestão eficiente dos recursos colocados à sua disposição pelo Conselho de 

Administração;  

b. Coordenar todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito da atividade realizada pelo SAI; 

c. Produzir relatórios intercalares a submeter ao Conselho de Administração, de forma a 

informar o órgão de gestão sobre o estado dos trabalhos de auditoria em curso, bem 

como das eventuais limitações ou constrangimentos que possam porventura estar a ser 

observados. 

2. Na prossecução das ações de auditoria, o Auditor Interno aprova, revê e participa diretamente 

nos processos de auditoria, documenta e descreve os trabalhos realizados, apoia e coordena os 

eventuais recursos humanos que nela participem, promove a discussão das observações com os 

auditados e apresenta os relatórios das ações desenvolvidas ao Conselho de Administração. 

3. O Auditor Interno pode ainda propor ao Conselho de Administração a aquisição pontual de 

serviços externos, caso se comprove que tal necessidade seja imprescindível à ação de controlo 

que o SAI esteja a desenvolver. 

 

SECÇÃO IV 

DA GESTÃO DO SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 

Artigo 11.º 

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 

1. O SAI presta os seguintes tipos de serviços:  

a. Serviços de avaliação; 

b. Serviços de consultoria; 
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c. Serviços de averiguação no âmbito da comunicação de indícios de irregularidades. 

2. Na função de prestação de serviços de avaliação, o SAI determina o grau de conformidade dos 

processos estabelecidos de acordo com a legislação e regulamentação vigente, a fiabilidade da 

informação produzida e procedimentos adotados, a validade dos elementos documentais 

existentes, e a sua adequação do modelo de governação da organização. 

3. No contexto enunciado no número anterior, o SAI elabora recomendações sobre as atividades 

revistas, tendo por fim a melhoria do funcionamento dos serviços. 

4. No que se refere à prestação de serviços de consultoria, o SAI pode executar por indicação do 

Conselho de Administração, tarefas de caráter consultivo, destinadas a apoiar a gestão, 

nomeadamente trabalhos de “due dilligence”, designadamente a revisão de políticas e 

procedimentos da entidade. 

5. O SAI pode ainda desempenhar serviços de investigação que tenham origem na comunicação 

de irregularidades sobre a organização e funcionamento do CHS, apresentadas pelos órgãos 

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

Artigo 12.º 

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

1. Compete ao Auditor Interno elaborar o Plano Anual de Auditoria (PAA) para o ano subsequente, 

o qual é aprovado pelo Conselho de Administração do CHS até ao dia 15 de Dezembro de cada 

ano. 

2. O PAA deve identificar as ações de controlo a realizar, os objetivos subjacentes às iniciativas a 

desenvolver, a avaliação do risco efetuada, o planeamento temporal preconizado para cada 

ação e o nível de recursos a alocar. 

3. Os objetivos a alcançar devem ser mensuráveis e possibilitar a melhoria da estratégia 

organizacional, o desenvolvimento dos planos setoriais e introduzir aperfeiçoamentos na gestão 

técnica, operacional e regulamentar das áreas auditadas. 

4. A avaliação do risco deve ser um processo contínuo e de referência para a realização das 

atividades de auditoria, nomeadamente no que se refere à aferição da sua prioridade – 

constituindo este o pilar fundamental na elaboração do PAA. 

5. Adicionalmente, o planeamento e a programação dos trabalhos a desenvolver devem ter em 

linha de conta a complexidade dos processos ou serviços a auditar, os recursos disponíveis, o 

tempo previsto para cada ação, a sua natureza e dimensão, e as datas de reporte. 

6. Não obstante o exposto no n.º 4 do presente artigo, a definição das áreas prioritárias de 

intervenção deve igualmente considerar outros aspetos diversos, tais como as datas e 

resultados das últimas auditorias, os processos de controlo e eficácia da gestão do risco, bem 

como a as solicitações do Conselho de Administração ou da parte de entidades terceiras, tais 

como a IGAS ou a ACSS. 
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7. A alocação de recursos humanos à função, para além do Auditor Interno, deve ter em conta as 

competências exigidas à realização dos trabalhos e as necessidades de formação e treino na 

matéria a auditar. 

Artigo 13.º 

APROVAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

1. Conforme enunciado no n.º 1 do artigo 12.º do presente regulamento, o PAA é aprovado pelo 

Conselho de Administração até ao dia 15 de Dezembro de cada ano. 

2. Nos termos estabelecidos no n.º 12 do artigo 17.º dos Estatutos dos Hospitais e Centros 

Hospitalares, EPE, o PAA deve ser posteriormente comunicado à ACSS, Direção-Geral do 

Tesouro e Finanças (DGTF), IGAS e Inspeção-Geral das Finanças (IGF). 

Artigo 14.º 

COORDENAÇÃO E COLABORAÇÂO 

1. O Auditor Interno coordena as atividades e partilha a informação com outras entidades internas e 

externas, de modo a assegurar uma cobertura adequada da função, procurando minimizar a 

duplicação de atividades e de esforços. 

2. O Auditor Interno colabora com a ACSS, a IGAS e constitui-se como interlocutor do Auditor 

Externo e de outras entidades, designadamente o Tribunal de Contas e a IGF. 

Artigo 15.º 

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA 

1. O Auditor Interno elabora anualmente e até à data limite de 15 de Março, um relatório sobre as 

atividades desenvolvidas no ano anterior, no qual são identificados os controlos efetuados, as 

anomalias detetadas e as medidas corretivas propostas em sede de recomendação. 

2. O Relatório Anual de Auditoria (RAA) tem como destinatário o Conselho de Administração, no 

qual é dado nota do grau de cumprimento do PAA, justificando eventuais desvios e anotando as 

observações e recomendações materialmente relevantes, decorrentes do trabalho desenvolvido 

no período em apreço. 

3. Nos termos estabelecidos nos Estatutos dos Hospitais e Centros Hospitalares, EPE, o RAA deve 

ser aprovado pelo Conselho de Administração e comunicado à ACSS, DGTF, IGAS e IGF. 

Artigo 16.º 

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO E DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

1. Nos termos estabelecidos no n.º 1 do artigo 17.º-A dos Estatutos dos Hospitais e Centros 

Hospitalares, EPE, o CHS deve dispor de um Sistema de Controlo Interno e de Comunicação de 
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Irregularidades (SCICI), competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua 

implementação e manutenção e ao Auditor Interno a responsabilidade pela sua avaliação. 

2. O Sistema de Controlo Interno tem por base um adequado sistema de gestão do risco, um 

sistema de informação e de comunicação e um processo de monitorização e acompanhamento 

que assegure a adequação e eficácia das medidas desenvolvidas. 

3. O Sistema de Controlo Interno tem por objetivo garantir: 

a. Um desempenho eficiente da atividade de prestação de cuidados de saúde, mediante 

uma utilização eficaz dos ativos e dos recursos disponíveis, de modo contínuo, seguro e 

com qualidade; 

b. O cumprimento da moldura legal, regulamentar e normativa, na vertente profissional e 

deontológica, a qual norteia a atividade da organização e de seus profissionais; 

c. O respeito pelas regras internas, de conduta e de relacionamento, orientações tutelares 

e recomendações aplicáveis provenientes de entidades externas; 

d. A existência e disponibilidade de informação financeira e de gestão de suporte ao 

processo de tomada de decisão. 

4. De acordo com o n.º 4 do artigo 17.º-A do mesmo diploma, o SCICI deve ser objeto de 

regulamentação própria a elaborar pelo SAI e aprovado pelo Conselho de Administração, tendo 

em vista a definição das regras e procedimentos para comunicação de irregularidades. 

5. No caso particular da comunicação de irregularidades, o SCICI tem como objetivo permitir a 

comunicação e a descrição de factos que indiciem: 

a. Violação de princípios e disposições legais, regulamentares ou deontológicas por parte 

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

prestadores de serviços; 

b. Dano, abuso ou desvio de património do CHS ou de seus utentes; 

c. Práticas que resultem no prejuízo à imagem ou reputação do CHS. 

 

SECÇÃO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 17.º 

RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

1. O relacionamento do SAI com os demais serviços da entidade deve pautar-se por critérios 

éticos, que lhe permitam desempenhar as suas funções de forma objetiva, imparcial e 

independente, assente numa base colaborativa. 
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2. O SAI deverá ser informado do planeamento dos trabalhos de auditores externos que tenham 

sido comunicados à organização, tendo por finalidade a articulação das atividades a 

desenvolver. 

3. O SAI deve articular-se com programas em curso ou a desenvolver no âmbito da melhoria 

contínua da qualidade, nomeadamente projetos de acreditação ou de certificação da entidade. 

4. Em todas as contratações de entidades externas efetuadas pelo CHS no âmbito da auditoria 

(auditores externos, revisores oficiais de contas) os contratos a celebrar deverão prever o 

acesso do SAI à documentação do trabalho por elas produzido. 

Artigo 18.º 

LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

1. A atividade do SAI rege-se pelas seguintes disposições legais e normativas:  

a. Os Estatutos dos Hospitais e Centros Hospitalares, EPE, plasmado no anexo II 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 e demais legislação aplicável; 

b. O Código de Ética, o Estatuto de Responsabilidade Profissional e as Normas para a 

Prática Profissional de Auditoria Interna, assentes na autoridade normalizadora do The 

Institute of Internal Auditors e do Instituto Português de Auditoria Interna; 

c. O presente Regulamento. 

Artigo 19.º 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS 

O SAI deve elaborar um manual de procedimentos de auditoria interna no prazo máximo de 90 dias após 

entrada em vigor do Regulamento do SAI. 

Artigo 20.º 

PRODUÇÃO DE EFEITOS 

O presente regulamento entra em vigor no dia subsequente à data da sua ratificação.  
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