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1. APRESENTAÇÃO 

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) tem por missão auditar, inspecionar, 

fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no sector da saúde, com vista a assegurar o 

cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de atuação, em todos os domínios da prestação 

e cuidados de saúde. 

Por isso, enquanto serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa, assume compromissos estratégicos assentes num conjunto de pressupostos 

(missão, visão, valores, objetivos estratégicos, entre outros) que visam a sua consolidação 

como instância de controlo em todos os domínios da prestação dos cuidados de saúde, quer 

pelas instituições, serviços e organismos do Ministério da Saúde, ou por este tutelados, quer 

ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos, 

que operam na área da saúde.  

Nesse sentido, o presente Manual constitui uma ferramenta prática que visa simplificar, 

facilitar, uniformizar e sistematizar procedimentos relativos à Inspeção, enquanto ação 

inspetiva dirigida ao controlo da legalidade através do apuramento e da correção de 

irregularidades, visando a conformidade legal e procedimental de determinada atividade e, em 

particular, à Inspeção “stricto sensu”, dirigida ao apuramento de uma realidade fundada em 

facto ou factos participados à IGAS ou determinada por esta. 

Constitui objetivo fundamental do presente documento a identificação de um conjunto de 

linhas de orientação que possibilitem: 

 A simplificação das metodologias adotadas; 

 A facilitação de critérios de operacionalização das ações a realizar; 

 A sistematização de saberes e condutas; 

 A harmonização de práticas e procedimentos; 

 A promoção generalizada de atitudes proactivas; 

 O reforço da autonomia dos inspetores no exercício dos poderes decorrentes das 

prerrogativas de autoridade em que se encontram investidos; 
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 O respeito pelo quadro legal que rege a atividade inspetiva, do seu início ao seu termo, no 

que toca às competências, formas e procedimentos;  

 A melhoria contínua dos padrões de qualidade, eficácia e eficiência, pelos quais o 

procedimento inspetivo se deve pautar;  

 O reforço da capacidade institucional da IGAS através da capacitação técnica dos seus 

inspetores. 

Em suma, pretende-se a credibilização, a consistência e a coerência da Inspeção. 
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2. A INSPEÇÃO 

A atividade de Inspeção levada a cabo pelos Inspetores da IGAS tem que se reger por 

princípios éticos e regras de atuação bem definidas, credíveis e sustentadas em referência 

idónea para este tipo de atividade, porquanto a diversidade das ações, os âmbitos de 

intervenção e a sua tradução ao nível das competências e funções, impõem a previsão de 

mecanismos de adequabilidade que permitam um leque aberto, mas comum, de opções. 

O que pressupõe, afinal, que se assegure, em permanente estado de atualização, um manual de 

boas práticas suportadas numa conceção do ato profissional inspetivo conforme com os 

princípios do Estado de direito democrático. 

 

Da Base Legal e Regulamentar 

A atividade inspetiva é desenvolvida ao abrigo dos seguintes diplomas fundamentais, que 

regem as competências, as formas, os procedimentos e os conteúdos da atividade inspetiva:  

- Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro - Lei Orgânica da IGAS (LOIGAS);  

- Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho - Regime Jurídico da Atividade de Inspeção 

(RJAI);  

- Decreto-Lei n.º 170/2009, de 3 de agosto - Regime da Carreira Especial de Inspeção 

(RCEI) e  

- Despacho n.º 10715-B/2015, de 22 de setembro - Regulamento da Atividade Inspetiva da 

IGAS (RAI). 

 

 

 

 

Atenção: artigo 15.ºA   
Atenção: artigos 5.º e 

6.º  

 

Atenção: artigos 7.º, 8.º e 

10.º 

 

Atenção: artigos 2.º, n.º1, al. 
c), i e ii, 3.º, al. b), 5.º, 6.º, 

10.º, 14.º, 17.º a 22.º, 27.º, 

28.º e  34.º .  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/543043/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=33%2F2012
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/636396/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=276%2F2007
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/493034/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=170%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/70395519/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Despacho&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=10715-B%2F20


 

 
MANUAL DE BOAS 

PRÁTICAS DE 

INSPEÇÃO 

MN/004/ED.01 

 

Aprovado por:  Data de Aprovação:  Págs.  

Inspetora-Geral  

Leonor Furtado 
09/07/2018 6 de 24 

 

Da Função Inspetiva na Forma Legal de Inspeção “strito sensu” 

A LOIGAS enquadra a consecução da missão da IGAS fundamentalmente em quatro 

domínios: Auditoria, Inspeção, Fiscalização e Ação Disciplinar - art.º 2.º, nº 1, da Lei 

Orgânica da IGAS.  

O presente Manual rege apenas o exercício da “função inspectiva”, na forma legal de 

Inspeção “strito sensu”, – artigo 2.º, nº 1, alínea c) i do Regulamento da Atividade Inspetiva 

da IGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que: 

“Inspecionar é uma tarefa típica das competências de polícia administrativa e que verifica a 

conformidade de um certo objeto - puramente jurídico ou material - com as normas de direito 

público que fixam os pressupostos e requisitos da sua validade ou licitude. Os poderes de 

inspeção são acompanhados de prerrogativas de autoridade que permitem desimpedir 

obstáculos de acesso a locais ou a documentos e que facultam a adoção de medidas 

cautelares de polícia, em ordem a sustar ou conter os efeitos de comportamentos ilícitos. Por 

Definição: artigo 

2.º, n.º1, al. b)    

 

 

Definição: artigo 

2.º, n.º1, al. c) RAI 

Definição: artigo 

2.º, n.º1, al. c) i 

 

Definição. artigo 

2.º, n.º1, al .c) ii 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/543043/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=33%2F2012
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/543043/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=33%2F2012
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/543043/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=33%2F2012
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/70395519/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Despacho&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=10715-B%2F20
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via de regra, o órgão inspetor é também investido do poder de aplicar as sanções 

administrativas previstas como consequência da prática de infrações contraordenacionais ou 

disciplinares.” - Vd. Parecer n.º 2/2017 – DR n.º 149/2017, Série II de 2017-08-03. 

Importa identificar boas práticas no desenvolvimento da “Ação de Inspeção”, enquanto ação 

inspetiva dirigida ao controlo da legalidade, através do apuramento e da correção de 

irregularidades, visando a conformidade legal e procedimental de determinada atividade.  

 

3. AS BOAS PRÁTICAS DE INSPEÇÃO 

Inspecionar traduz um procedimento administrativo, direcionado à verificação do 

cumprimento de certas regras legais e/ou procedimentais pela entidade inspecionada, que 

implica três tipos de análise: 

 Diagnóstica da factualidade identificada, podendo implicar o exame da organização, do 

serviço ou dos procedimentos; 

 Descritiva da conformidade ou desconformidade normativa dos factos apurados; 

 Prescritiva, com a enunciação das medidas corretivas e recomendações. 

 

Inspecionar implica, pois, saber interpretar de forma pragmática os factos descritos no objeto 

do processo inspetivo, devidamente balizado, no Programa Anual de Ação Inspetiva da IGAS 

e/ou na Ordem de Serviço, e adotar o conjunto de atos processuais adequados à sua 

prossecução e à materialização dos objetivos traçados, entre os quais a identificação de 

medidas corretivas e a formulação de recomendações.  

 

As boas práticas devem contribuir para que a prova recolhida, as conclusões e as 

recomendações efetuadas evidenciem, entre outras, as seguintes características: 

ADEQUAÇÃO – alinhadas com os objetivos da Ação Inspetiva;  

OPORTUNIDADE – alcançadas sempre que possível, no tempo estabelecido na Ordem 

de Serviço;  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107795915/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&dreId=107797874
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INTEGRIDADE – as conclusões e recomendações são suportadas na prova produzida. 

A enunciação das boas práticas de inspeção será realizada de acordo com as seguintes 

determinantes da Ação de Inspeção:  

 Componente relativa à Ética (3.1.); 

 Componente relativa às Fases do Processo e Metodologias (3.2.); 

 Componente relativa à Organização do Processo e Atos Processuais (3.3.). 
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3.1. ÉTICA PROFISSIONAL 

A inspeção é desenvolvida ao abrigo dos seguintes princípios básicos previstos no Código de 

Conduta Ética da IGAS: 

 

 

Art.º 266.º, n.º 1 e 269.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa (CRP) e 4.º e 7.º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA) 

 

 

 

Art.º 266.º, n.º 2 da CRP e 3.º do CPA 

 

 

 

Art.º 266.º, n.º 2 da CRP e 8.º a 10.º do CPA, 8.º do RCEI e 20.º do RJAI 

 

 

 

Art.º 13.º, 266.º, n.º 2, 269.º, n.º 2 da CRP e 6.º do CPA 

 

 

 

Art.º 10.º do CPA 

 

 

 

Art.º 10.º do  RJAI 

 

 

 

Art.º 14.º e 18.º do CPA e Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de Abril de 2016 

 

 

 

Art.º 7.º do RCEI , artigo 21.º do RJAI e artigo 11.º do RAI 

 

 

 

Art.º 5.º e 7.º do CPA e 11.º do RJAI 

1. SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

2. LEGALIDADE 

 

3. JUSTIÇA, IMPARCIALIDADE E INTEGRIDADE 

 

4. IGUALDADE DE TRATAMENTO E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

5. LEALDADE 

 

6. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA TÉCNICA 

 

7. PROTEÇÃO DE DADOS 

 

8. CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFISSIONAL 

 

9. PROPORCIONALIDADE 

 

http://intranet/Instrumentos-de-Gestao/Codigo-de-etica-e-de-conduta-da-IGAS/Codigo-Conduta-Etica_IGAS_2016.pdf
http://intranet/Instrumentos-de-Gestao/Codigo-de-etica-e-de-conduta-da-IGAS/Codigo-Conduta-Etica_IGAS_2016.pdf
http://intranet/Instrumentos-de-Gestao/Codigo-de-etica-e-de-conduta-da-IGAS/Codigo-Conduta-Etica_IGAS_2016.pdf
https://dre.pt/application/file/a/243653
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66041468/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=4%2F2015
https://dre.pt/application/file/a/243653
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66041468/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=4%2F2015
https://dre.pt/application/file/a/243653
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66041468/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=4%2F2015
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/493034/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=170%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/636396/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=276%2F2007
https://dre.pt/application/file/a/243653
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66041468/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=4%2F2015
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66041468/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=4%2F2015
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/636396/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=276%2F2007
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66041468/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=4%2F2015
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/493034/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=170%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/636396/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=276%2F2007
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/70395519/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Despacho&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=10715-B%2F20
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/66041468/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=4%2F2015
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/636396/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=276%2F2007
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No desenvolvimento de uma Inspeção, o que se espera relativamente aos inspetores é que 

sejam capazes de demonstrar uma conduta ética marcada pelos seguintes valores: 

 

 

 

No decurso da Inspeção, o comportamento deve pautar-se pelos mais exigentes padrões 

profissionais de isenção, imparcialidade, zelo, correção, sigilo profissional, prossecução do 

interesse público, lealdade, assiduidade e pontualidade, em ordem a despistar os conflitos de 

interesse que possam desvirtuar o juízo objetivo e profissional devido. 

Por forma a reforçar o prestígio público e a confiança na ação da IGAS, as atitudes e o 

comportamento devem ainda evidenciar: 

 Autonomia técnica; 

 Conhecimento e saber fazer; 

 Espírito crítico e aberto à melhoria contínua; 

 Percetividade e capacidade de investigação;  

 Procura da verdade material; 

 Tenacidade e assertividade no cumprimento dos objetivos; 

 Capacidade de análise, interpretação e raciocínio lógico; 

 Versatilidade; 

 Celeridade; 

 Espírito colaborativo. 
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Devem evitar-se todos os comportamentos e atitudes que possam afetar (i) a imagem, o 

prestígio público e a confiança na IGAS e (ii) colocar em causa o ato inspetivo no âmbito da 

representação externa, tais como: 

 Apresentar-se sem justificação depois da hora indicada no local a inspecionar; 

 Usar vestuário que não transmita a formalidade do ato inspetivo; 

 Revelar desconhecimento das prerrogativas de autoridade em que se encontra investido; 

 Utilizar linguagem inapropriada; 

 Emitir opiniões pessoais e juízos de valor sobre matéria de serviço;  

 Recolher de forma sistemática, informação não relevante para a matéria a inspecionar ou 

fora do objeto processual; 

 Perturbar injustificadamente a atividade, mormente a assistencial, durante o ato de 

inspeção. 
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3.2. FASES DO PROCESSO E METODOLOGIAS 

A Inspeção – 13 passos 

 

* Cfr Léxico Operativo, Regime Jurídico da Atividade de Inspeção, Regulamento da Atividade Inspetiva.  

http://intranet/Despachos-Comunicacoes/Informacao-251-2017-DCAP-UCP.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/636396/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Decreto-Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=276%2F2007
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/70395519/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Despacho&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=10715-B%2F20
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Fase Inicial do Processo 

 O processo de inspeção -INS- é aberto com base em ordem de serviço, conforme modelo 

próprio disponibilizado internamente para o efeito, a qual especifica o âmbito, o objeto da 

ação, os elementos da equipa, o prazo de conclusão, bem como qualquer outra informação 

considerada pertinente. 

- Cfr. artigo 17.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 É designado um/a inspetor/a coordenador/a – Responsável da Ação - quando para o 

desenvolvimento da ação inspetiva seja indicada uma Equipa Inspetiva. 

- Cfr. Léxico Operativo. 

 A planificação da ação inclui obrigatoriamente uma estimativa de custos diretos, realizada 

pelo/a inspetor/a e validada pelo/a CEM, e é concretizada através de Informação interna 

submetida à consideração do/a dirigente competente. 

- Cfr. artigo 7.º, n.º 2 e 18.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 A Inspeção Ordinária/Proativa que abranja um tema e várias entidades ou grupos de 

pessoas deve ser maioritariamente precedida de uma Análise Inspetiva Preparatória (AIP), 

da qual resulta um guião orientador especifico aprovado superiormente. 

 Não tendo a Inspeção sido antecedida de AIP, na Informação destinada à planificação da 

ação são identificados os guiões orientadores específicos aprovados superiormente, ou na 

sua ausência ou impossibilidade, é identificada a metodologia adotada, incluindo as 

grelhas, listas de pedidos e os demais instrumentos de trabalho a adotar, se e quando 

necessário. 

- Cfr. 27.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 Na preparação da ação, o/a inspetor/a identifica claramente a metodologia que pretende 

adotar, tendo em conta o âmbito da inspeção, assegurando uma avaliação abrangente e 

completa, dentro dos limites da autoridade que lhe foi confiada. 

 O/a CEM acompanha, desde o início, o cumprimento dos objetivos, dos prazos e das 

orientações relacionadas com a obtenção das provas ou evidências necessárias, para além 

dos custos e dos resultados da ação. 

- Cfr. artigo 7.º, n.º 2 do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/70395519/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Despacho&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=10715-B%2F20
http://intranet/Despachos-Comunicacoes/Informacao-251-2017-DCAP-UCP.pdf
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 Sempre que a deslocação ao terreno for realizada com vista à obtenção de elementos 

probatórios relacionados com atividades passíveis de consubstanciar em abstrato 

atividades ilícitas, aquela é efetuada, sem dependência de prévia notificação. 

- Cfr. artigo 16.º, alínea d) do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Se o início da ação for objeto de comunicação prévia à entidade a inspecionar, esta é 

informada com 5 dias de antecedência, da data prevista para o início dos trabalhos, os seus 

objetivos e dos recursos que deverá disponibilizar. 

- Cfr. artigo 16.º, alíneas h) e i) do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção . 

 O ofício é assinado pelo Inspetor-Geral, utilizando-se para o efeito o modelo de 

comunicação disponibilizado internamente e enviado por via eletrónica.  

 A deslocação ao terreno é antecedida da entrega ao/à CEM do pedido de autorização de 

serviço externo de acordo com o modelo aprovado. 

 

Desenvolvimento do Processo 

 A reunião inicial da equipa, com o órgão de gestão, o dirigente máximo da entidade ou 

outros responsáveis, é documentada no processo, identificando o local, os intervenientes, 

bem como os demais elementos pertinentes, podendo ser formalizada em auto de 

diligências, conforme modelo próprio disponibilizado internamente. 

- Cfr. artigo 19.º, n.º1 do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 O/a inspetor/a preenche no local os instrumentos/grelhas de trabalho, incluindo as listas de 

verificação, datando-os e validando-os, sempre que possível, com a assinatura de pelo 

menos dois dos intervenientes. 

 Para a recolha e análise de todos os elementos julgados necessários à prossecução dos 

objetivos, para além da deslocação ao local e entrevistas programadas, podem ser 

solicitadas informações escritas aos responsáveis máximos ou chefias intermédias das 

entidades inspecionadas. 

- Cfr. Artigos 10.º e 19.º, n.º 2 e 3 do Regulamento da Atividade Inspetiva e,  

- Artigo 16.º, alínea c) do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 
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 O/a inspetor/a notifica, quando necessário, os trabalhadores e/ou os titulares dos órgãos e 

serviços da entidade pública ou privada objeto da inspeção, para a prestação das 

declarações ou depoimentos julgados pertinentes. 

- Cfr. Artigo 14.º do Regulamento da Atividade Inspetiva conjugado com os artigos 13.º, 

n.º 1 e 16.º, alínea j) do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Sempre que forem recolhidas declarações em modelo próprio disponibilizado 

internamente, os declarantes são devidamente informados da qualidade em que prestam 

essas declarações. 

- Cfr. Artigo 19.º, n.º 3 do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 A comparência na IGAS, para prestação de declarações ou depoimentos de trabalhadores 

do sector público, é requisitada, conforme modelo próprio disponibilizado internamente à 

entidade na qual exerçam funções. 

- Cfr. Artigos 13.º, n.º 2 e 16.º, alínea j) do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 A notificação para comparência de quaisquer outras pessoas pode ser solicitada às 

autoridades policiais, conforme modelo próprio disponibilizado internamente. 

- Cfr. Artigos 13.º, n.º 3 e 16.º, alíneas f) e l), do Regime Jurídico da Atividade de 

Inspeção. 

 No caso de a entidade inspecionada ter natureza de direito público, o/a inspetor/a não está 

impedido de solicitar informações a qualquer pessoa coletiva de direito privado ou pessoa 

singular, sempre que o repute necessário para o apuramento dos factos.  

 Se requisitar para exame, consulta e junção aos autos, livros, documentos, registos, 

arquivos e outros elementos pertinentes em poder das entidades inspecionadas, o/a 

inspetor/a elabora uma requisição, conforme modelo próprio disponibilizado 

internamente.  

- Cfr. 16.º, alínea b) do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 O acesso a documentos clínicos é realizado mediante requisição própria, 

independentemente daqueles se destinarem a consulta ou junção ao processo. 

- Cfr. Artigo 5.º da Lei Orgânica da IGAS e,  

- 10.º, n.º 3 do Regulamento da Atividade Inspetiva. 
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 No caso de recusa expressa dos elementos de informação necessários ao desenvolvimento 

da atividade de inspeção, nos moldes, suportes e com a periodicidade e urgência 

requeridos, o/a inspetor/a informa, sob cominação, os dirigentes ou trabalhadores da 

entidade inspecionada que a violação dos deveres de informação e de cooperação para 

com os serviços de inspeção faz incorrer o infrator em responsabilidade disciplinar e 

criminal, nos termos da legislação aplicável, dando conhecimento superior. 

- Cfr. Artigos 4.º e 16.º, alíneas f), do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Mostrando-se indispensável promover, nos termos legais aplicáveis, a selagem de 

instalações ou a apreensão de documentos e objetos de prova em poder da entidade 

inspecionada ou do seu pessoal, o/a inspetor/a levantada o competente auto, conforme 

modelo próprio disponibilizado internamente. 

- Cfr. Artigo 16.º, alínea e), do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Quando seja detetada uma situação de grave lesão para o interesse público, o/a inspetor/a 

elabora Informação, que submete ao dirigente máximo da IGAS, propondo as 

providências adequadas para prevenir ou eliminar tal situação. 

- Cfr. Artigos 14.º e 16.º, alínea g), do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Quando forem exigidos especiais conhecimentos técnicos ou científicos para a 

prossecução ou o desenvolvimento do processo, é elaborada uma Informação destinada a 

fundamentar a designação de peritos ou técnicos especializados. 

- Cfr. Artigo 6.º da Lei Orgânica da IGAS e,  

- Artigos 4.º, n.º 4 e 16.º, alínea c), do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Os peritos efetuam exames ou emitem pareceres, após compromisso de honra e conforme 

modelo próprio disponibilizado internamente. 

– Cfr. Artigo 12.º, n.º 2, do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 

Exercício do Direito ao Contraditório  

 Após a execução da ação é elaborado, em regra, um projeto de relatório, para efeitos de 

efetivação do contraditório, conforme modelo próprio disponibilizado internamente. 

- Cfr. Artigos 6.º, 20.º do Regulamento da Atividade Inspetiva e, 12.º do Regime Jurídico 

da Atividade de Inspeção. 
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 Na fase do contraditório pode haver lugar à realização de diligências complementares, 

oficiosamente ou por impulso da entidade inspecionada. 

- Cfr. Artigo 21.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 O procedimento de contraditório formal é dispensado, desde que, devidamente 

fundamentado, nos casos previstos na lei, nomeadamente naqueles em que possa ficar 

objetivamente prejudicada a instrução de processo de natureza criminal e a obtenção da 

respetiva prova. 

- Cfr. Artigo 12.º do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção e,  

- Artigo 6.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 No caso de não ser formalizado o contraditório, é elaborado de imediato o relatório final. 

 Quando o processo inspetivo foi antecedido de uma AIP, antes da elaboração do relato 

final, o/a inspetor/a coordenador/a revê o conjunto de resultados apurados face aos 

objetivos fixados para os diferentes processos inspetivos, por forma a determinar se estes 

foram atingidos e se não existem contradições ou ambiguidades nas evidências que lhes 

servem de suporte. 

- Cfr. Léxico operativo. 

 

Relato Final  

 O relatório final é redigido em linguagem simples, conclusiva, identifica a prova e as 

evidências que suportam os resultados apurados, evitando a cópia ou a transcrição integral 

da informação recolhida e segue em modelo próprio disponibilizado internamente. 

- Cfr. Artigos 15.º do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção e,  

- 21.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

O/a inspetor/a deve emitir recomendações dirigidas à melhoria das atividades da entidade 

inspecionada, à legislação que lhe seja aplicável e aos fins que prossegue, identificando, 

sempre que previsto na metodologia, as boas práticas verificadas que devam ser 

conhecidas ou divulgadas. 

- Cfr. Artigo 15.º do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção e,  

- 21.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 
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 No relatório final, caso sejam reportados factos com relevância para o exercício da ação 

penal ou contraordenacional, é comunicado obrigatoriamente ao Ministro da Saúde e ao 

dirigente máximo da entidade inspecionada e, ainda, ao Ministério Público. 

- Cfr. Artigo 15.º do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Sempre que o relatório contenha matéria de interesse para a ação do Tribunal de Contas 

o/a inspetor/a propõe o envio do mesmo ao Gabinete do Ministro da Saúde promovendo a 

respetiva comunicação 

- Cfr. Artigo 15.º do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 Quando se trate de ações relativas à gestão, organização, funcionamento ou avaliação da 

entidade inspecionada, o/a inspetor/a propõe que se dê conhecimento do relatório, 

incluindo as recomendações, ao membro do Governo responsável pela áreas das Finanças 

e da Administração Pública, nos termos previstos na lei 

- Cfr. Artigo 15.º- A do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção. 

 

Acompanhamento das Recomendações 

 A monitorização da implementação das recomendações, a verificação da adoção das 

medidas corretivas e o respetivo grau de cumprimento é realizada, de acordo com os 

prazos fixados, no âmbito do processo onde se inserem, correndo por apenso ao mesmo, 

- Cfr. Artigos 3.º, n.º 2 e 22.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 No prazo de 60 dias, contados a partir da data de receção do relatório final pela entidade 

visada, o controlo destes prazos é feito pela Unidade de Apoio Processual, o processo é 

devolvido à equipa inspetiva para elaboração de uma Informação de Acompanhamento 

sobre as medidas e decisões entretanto adotadas na sequência da intervenção. 

- Cfr. Artigo 15.º do Regime Jurídico da Atividade de Inspeção e, 

- 22.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 Verificando-se que não foram adotadas as recomendações ou as medidas fixadas, é 

elaborado ofício de comunicação dirigido à entidade ou serviço visados salientando a 

necessidade de lhes dar cumprimento e impondo novo prazo, 

- Cfr. Artigo 22.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 
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 Após a avaliação da implementação das Recomendações é proposto o arquivamento do 

processo e se subsistirem situações relevantes ou complexas carecidas de correção, o/a 

inspetor/a propõe superiormente a realização de nova ação inspetiva, 

- Cfr. Artigo 22.º do Regulamento da Atividade Inspetiva. 

 

3.3. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO E ATOS PROCESSUAIS 

 O/a inspetor/a assegura a integridade do processo, enquanto conjunto organizado e 

sequencial de documentos que evidenciam e atestam os atos processuais praticados e as 

provas recolhidas. 

 Os programas de trabalho determinam a organização dos papéis de trabalho por área, de 

modo a permitir relacionar a informação contida em diferentes documentos e a utilização 

de referências cruzadas. 

 A forma e o respetivo conteúdo dos papéis de trabalho é variável, destinando-se a facilitar 

a organização ou a revisão do trabalho realizado. 

 Os documentos juntos e anexados ao processo são ordenados de forma lógica.  

 A organização dos papéis de trabalho não obedece a um modelo rígido, devendo cumprir 

os critérios necessários para permitir um acesso rápido à informação neles contida - vg 

arquivo administrativo, técnico, corrente e permanente. 

 A organização do suporte documental implica o arquivo no dossier corrente da ação, em 

suporte digital, de todos os elementos relevantes. 

 A documentação arquivada deve observar as regras gerais enunciadas nas alíneas a) a e) 

do n.º2 do artigo 34.º do Regulamento da Atividade Inspetiva: 

a) Permitir a evidência clara das opiniões expressas em relatório; 

b) Conter todos os documentos que suportam as conclusões; 

c) Estar devidamente indexada, para poder ser posteriormente consultada por qualquer 

inspetor que não tenha participado na ação ou ser analisada por auditor externo; 

d) Conter os suportes informáticos da informação tratada, adotando-se as necessárias 

seguranças para evitar perda de informação; 

e) Conter a identificação dos processos ou elementos inspecionados. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/70395519/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Despacho&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=10715-B%2F20
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3.4. FLUXOGRAMA  

 

FLUXOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO 

 

 

 

 

Planeamento 

Plano de 

Atividades? 

ORDEM DE 

SERVIÇO 

Ação Ordinária  
Ação 

Extraordinária 

N.º 

Entidades

? 

 

 

1 Entidade    

Processo - INS 

2 ou + entidades 

ESC - AIP 

Ofício subscrito pela 
IG enviado por via 

eletrónica com 

antecedência 

Trabalho de campo/análise, recolha 

e tratamento da informação 

Elabora Projeto 

de Relatório? 

Relatório Final 

INFORMAÇÃO

PLANO DE 
AÇÃO 

INFORMAÇÃO

PLANO DE 

AÇÃO 

Execução 
 

Comunica 

início da 

ação? 

Apresenta-se 

sem avisar 

SIM 

Contraditório? 

NÃO 

SIM NÃO 

Diligências 

complementares 
Decisão 

ORDEM DE 

SERVIÇO 
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4. MODELOS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

Os modelos e os exemplos de instrumentos de recolha de dados/evidências têm como objetivo 

facilitar, sistematizar e uniformizar a prática inspetiva, sem prejuízo da sua natureza matricial 

e flexível e/ou da metodologia adotada.  

 

 

Na tramitação do processo de Inspeção são usados os modelos aprovados e internamente 

disponibilizados.  

Método Finalidade Vantagens Riscos 

- Questionários 

- Listas / Fichas / Grelhas de 

Verificação 

Visa obter, rapidamente, 

uma grande quantidade de 

informação na posse das 

entidades 

- Facilitador 

-Comparabilidade 

-Conformidade  

- Fiável  

- Flexível  

- Respostas incompletas  

- Necessidade de confirmação 

/ contextualização 

- Entrevistas / Declarações 

Visa a clarificação das 

respostas ao questionário ou 

a recolha de um testemunho 

/ experiência pessoal, 

podendo ser formalizada em 

auto  

- Profundidade 

- Exatidão 

- Implicar mais tempo 

- Dificuldade de análise ou 

comparabilidade 

Observação / Exame de 

objetos / documentos 

Visa a recolha de 

informação exata ou 

presencial, incluindo a 

relacionada com processos 

e circuitos, podendo ser 

formalizada em auto 

- Confirmação 

pessoal - 

Possibilidade de 

recorrer a peritos ou 

especialistas 

- Dificuldade de apreender 

certos procedimentos  

- Dificuldade de categorizar 

as observações 

Recolha de documentação 

interna ou externa/ arquivos 

documentais e informáticos  

Visa o estudo prévio da 

entidade e do objeto da ação 

e completar a informação 

recolhida através dos outros 

métodos 

- Profundidade 

- Exatidão 

- Confirmação 

Implicar mais tempo  
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O Anexo I é constituído por exemplos de instrumentos de recolha de dados com caráter 

meramente exemplificativo, devendo ser aditados, modificados e eliminados, em função das 

especificidades de cada inspeção. 

 

 

 

FONTES DOCUMENTAIS:  

 

https://www.igai.pt/2015-04-01-14-43-41/instrumentos-inspectivos 

 

http://www.act.gov.pt/(pt-

PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Referencial%20da%20atividade%20inspetiva

.pdf 

 

https://www.tcontas.pt/pt/publicacoes/manuais/map/Manual.pdf 

 

http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/fiscalizacion/NormasManuales/ 

 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article415 

 

http://www.aenfermagemeasleis.pt/2017/01/23/orientacao-dgs-preparacao-e-conducao-de-

auditorias-da-qualidade-e-seguranca-da-prestacao-de-cuidados-de-saude/ 

  

https://www.igai.pt/2015-04-01-14-43-41/instrumentos-inspectivos
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Referencial%20da%20atividade%20inspetiva.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Referencial%20da%20atividade%20inspetiva.pdf
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Referencial%20da%20atividade%20inspetiva.pdf
https://www.tcontas.pt/pt/publicacoes/manuais/map/Manual.pdf
http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/fiscalizacion/NormasManuales/
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article415
http://www.aenfermagemeasleis.pt/2017/01/23/orientacao-dgs-preparacao-e-conducao-de-auditorias-da-qualidade-e-seguranca-da-prestacao-de-cuidados-de-saude/
http://www.aenfermagemeasleis.pt/2017/01/23/orientacao-dgs-preparacao-e-conducao-de-auditorias-da-qualidade-e-seguranca-da-prestacao-de-cuidados-de-saude/
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