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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 5007/2013
O quadro legislativo da saúde garante a proteção da saúde como um 

direito dos indivíduos e da comunidade, cuja efetivação resulta numa 
responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado.

Neste âmbito, cabe ao Estado garantir e promover o acesso de todos 
os cidadãos aos cuidados de saúde nos limites dos recursos humanos, 
técnicos e financeiros disponíveis, sem prejuízo de uma gestão prudente 
e criteriosa direcionada no sentido de evitar o desperdício e a utilização 
indevida dos serviços e obter o maior retorno possível de ganhos em 
saúde e valor económico e social dos recursos disponíveis.

O Programa do XIX Governo Constitucional definiu várias medi-
das tendentes à sustentabilidade económica e financeira do sistema 
de saúde, entre as quais consta a sensibilização dos cidadãos para os 
custos associados à prestação de cuidados de saúde, através da dispo-
nibilização da informação sobre o custo suportado pelo Estado em cada 
ato prestado.

Adicionalmente, do conjunto de recomendações que incorporam as 
iniciativas propostas pelo Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 
(GTRH), criado pelo Despacho nº. 10601/2011, de 16 de agosto, surge 
evidenciada, no âmbito do reforço do papel do cidadão, a importância 
de informar o cidadão dos seus direitos, sensibilizando -o também para 
os custos das prestações de saúde que lhe são disponibilizadas.

Neste enquadramento, iniciou -se, em agosto de 2012, um projeto-
-piloto de cedência de informação aos utentes, relativamente aos cus-
tos incorridos em cada episódio de urgência nos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) selecionados para o efeito, procurando -se, 
assim, fomentar a transparência dos custos e a partilha da informação. 
O documento assumiu um caráter meramente informativo, sendo devi-
damente explicitado que o mesmo não implicaria qualquer pagamento 
adicional por parte do utente.

Decorrida a fase de experiência -piloto e efetuada a respetiva avaliação, 
importa agora garantir o alargamento da disponibilização da informação 
de custos aos utentes a todos os hospitais do SNS e a necessária unifor-
mização dos procedimentos a adotar.

Assim, determino o seguinte:
1 — As instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

disponibilizam a informação de custos incorridos com todas as prestações 
de saúde realizadas ao utente de acordo com a tabela de preços do SNS, 
preferencialmente e sempre que possível por via electrónica.

2 — O disposto no número anterior não se aplica sempre que se ve-
rifique alguma das seguintes situações:

a) Falecimento do utente;
b) Prestações de saúde realizadas ao utente, cujos encargos não sejam 

suportados pelo orçamento do SNS.

3 - No caso de episódios de urgência a informação de custos deve 
ser entregue à saída da unidade de saúde, ou remetida até 24h depois 
do encerramento do referido episódio, preferencialmente por correio 
electrónico.

4 – Para cada episódio de urgência a informação será veiculada nos 
termos previstos no modelo anexo ao presente despacho, em todos os 
hospitais do SNS a partir de dia 1 junho de 2013.

5 – O modelo a que se refere o numero anterior pode ser atualizado 
pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., (ACSS),e publi-
citado através de circular normativa.

6 – No caso de transferência do utente em episódio de urgência sem 
internamento, para outra unidade hospitalar a nota informativa deverá 
ser remetida apenas pela unidade de saúde para a qual foi transferido 
o utente.

7 – Para as áreas da atividade hospitalar que não episódios de ur-
gência, o disposto no número 1 entra em vigor a partir do 1 agosto de 
2013, devendo para o efeito a Administração Central do Sistema de 
Saúde, I.P. (ACSS) definir e divulgar através de circular normativa, até 
ao dia 30 de junho de 2013, os procedimentos a adotar pelas instituições 
hospitalares.

8 – No âmbito da prestação de cuidados nas unidades de cuidados 
primários deverá, a partir de 1 de janeiro de 2014, ser disponibilizada 
aos utentes, preferencialmente e sempre que possível por via electrónica, 
nota informativa, com os custos incorridos com todas as prestações de 
saúde.

9 – Para efeitos do disposto no número anterior a Administração 
Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) em articulação com as Ad-
ministrações Regionais de Saúde define e divulga através de circular 
normativa, até ao dia 30 de outubro de 2013, os procedimentos a adotar 
pelas unidades de cuidados de saúde primários.

10 – A SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, 
fornece o apoio necessário a execução do previsto no presente des-
pacho, nomeadamente através da adaptação evolutiva das aplicações 
informáticas administrativas e recurso à Plataforma de Dados de Saúde 
no que for indicado.

4 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Saúde, Manuel 
Ferreira Teixeira.

ANEXO

Modelo de informação de custos
Serviço Nacional de Saúde 

  

[Dados do hospital]              Pág. ../…   
Data de
Emissão: …/…/….
                                                               Exmo. Sr. (a): [Nome do utente] 
                [Número do utente] 

ESTE DOCUMENTO É EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO 
IMPLICA QUALQUER PAGAMENTO. NÃO CONSTITUI FATURA NEM 
DOCUMENTO EQUIVALENTE.

A informação de custos dos cuidados de saúde tem como objetivo aumentar a informação
aos utentes e dar a conhecer a despesa com os cuidados de saúde disponibilizados pelo
Serviço Nacional de Saúde (SNS) uma vez que representam um esforço económico de
todos os contribuintes através dos impostos pagos, garantindo uma prestação de cuidados 
de saúde tendencialmente gratuita.

A sua opinião é importante. Solicitamos que preencha o inquérito de satisfação disponível 
online no Portal do Utente, acessível a partir do endereço: https: //servicos.min-
saude.pt/utente/portal e que atualize o seu registo nacional de utente.

Episódio de Urgência / Consulta / Internamento                        Data (__/__ /__) 

Designação                           Qt.               Preço Unit.          Valor           Taxa 

                                                                                                                    EUR 

VALOR ACUMULADO DE AMBULATÓRIO NESTE HOSPITAL NO ANO 
ATUAL: [Valor]

Os custos apresentados incluem as despesas SNS dos recursos humanos e materiais 
utilizados. Os valores das taxas moderadoras são os que correspondem a cada ato,
independentemente das regras de aplicação previstas legalmente.

Em caso de dúvida sobre esta informação dirija-se ao assistente administrativo que o
atendeu. Para esclarecimentos sobre a informação de custos dos cuidados de saúde poderá 
ainda contactar:
Email - custos.sns@acss.min-saude.pt ou Linha de Saúde 24 - 808 24 24 24

 206873656 

 Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Aviso n.º 4959/2013

Procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de assistente, 

da área Medicina Geral e Familiar da carreira especial médica
Nos termos dos n.os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei n.º 203/2004, 

de 18 de agosto, conjugado com o n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei 
n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, e ao abrigo do Despacho n.º 2546/2013, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33, de 15 de fevereiro, 
faz -se público que, por deliberação de 5 de março de 2013 do Conselho 
Diretivo desta Instituição, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da República, 
procedimento de recrutamento simplificado destinado ao preenchimento 
de 6 postos de trabalho para a categoria de assistente da área de Medicina 
Geral e Familiar da carreira especial médica, mediante a celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

1 — Requisitos de admissão
Podem candidatar -se ao procedimento simplificado aberto pelo pre-

sente aviso os médicos detentores do grau de especialista de Medicina 
Geral e Familiar, que tenham concluído o respetivo internato médico 
na 2.ª época de 2010, nas duas épocas de 2011 e na 1.ª de 2012 e que, 
ainda, não se encontrem vinculados por tempo indeterminado a serviços 
ou estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.
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2 — Prazo de apresentação de candidaturas
Dez dias úteis, contados a partir da data da publicação do presente 

aviso no Diário da República.
3 — Método de seleção
O método de seleção tem por base o resultado da prova de avalia-

ção final do internato médico e de uma entrevista de seleção a reali-
zar para o efeito, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º -A do Decreto -Lei 
n.º 203/2004, de 18 de agosto, aditado pelo Decreto -Lei n.º 45/2009, 
de 13 de fevereiro.

4 — Caracterização dos postos de trabalho
Aos postos de trabalho cuja ocupação aqui se pretende corresponde 

o conteúdo funcional estabelecido no artigo 11.º do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto, na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

5 — Remuneração
A remuneração base mensal ilíquida a atribuir corresponde à remune-

ração de ingresso na categoria de assistente, da carreira especial médica, 
em regime de 40 horas semanais, sendo posicionado na 1.ª posição 
remuneratória do nível 45, nos termos do artigo 17.º do Decreto -Lei 
n.º 177/2009, de 4 de agosto, na redação conferida pelo Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, a conjugar com o preceituado no 
Decreto -Regulamentar n.º 51 -A/2012, de 31 de dezembro.

6 — Local de trabalho
As funções serão exercidas nas instalações dos Agrupamentos de 

Centros de Saúde desta Região, cuja distribuição dos postos de trabalho 
a seguir se indica: 

ACES N.º Vagas

ACES do Cavado III — Barcelos/Esposende  . . . . . . . . . . . 1
ACES do Tâmega I — Baixo Tâmega. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ACES do Tâmega III — Vale do Sousa Norte. . . . . . . . . . . 1
ACES do Grande Porto VII — Gaia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ACES de Entre Douro e Vouga II — Aveiro Norte . . . . . . . 1
ACES de Entre Douro e Vouga I — Feira /Arouca . . . . . . . 1

 7 — Prazo de validade
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso é válido para a ocupação dos postos de trabalho acima enunciados, 
terminando com o seu preenchimento.

8 — Legislação aplicável
O procedimento de recrutamento simplificado aberto pelo presente 

aviso rege -se pelo disposto nos n. os 5 a 7 do artigo 12.º -A do Decreto-
-Lei n.º 203/2004, de 18 de agosto, aplicáveis por remissão do n.º 2 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 45/2009, de 13 de fevereiro, pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro, e de acordo com o previsto no 
Decreto -Regulamentar n.º 51 -A/2012, de 31 de dezembro.

9 — Horário de trabalho
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais, nos termos do 

artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 177/2009, de 4 de agosto, na redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 266 -D/2012, de 31 de dezembro.

10 — Formalização das candidaturas
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao Presidente do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde do Norte, I. P., podendo ser entregues diretamente 
nas instalações da A.R.S. do Norte, I. P., sitas na Rua Nova de S. Cris-
pim, n.º 380 -384, 4049 -002 Porto, nos períodos compreendidos entre 
as 09H00 e as 12H30 e as 14H00 e as 16H30 horas, ou remetidas pelo 
correio, para a mesma morada, com aviso de receção.

10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação do requerente (nome, estado civil, naturalidade, 

número e data do bilhete de identidade/cartão de cidadão, residência, 
código postal, telefone e e -mail);

b) Pedido para ser admitido ao concurso;
c) Identificação do concurso, mediante referência ao número, data e pá-

gina do Diário da República onde se encontra publicado o presente aviso;
d) Identificação dos documentos que instruem o requerimento, bem 

como a sua sumária caracterização;
e) Natureza do vínculo e estabelecimento ou serviço em que se en-

contra a exercer funções;
f) Endereço para onde deve ser remetido qualquer expediente relativo 

ao procedimento de recrutamento.

10.3 — A candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes ele-
mentos:

a) Documento comprovativo do grau de especialista na área de exer-
cício profissional a que respeita o concurso, com indicação do resul-

tado quantitativo da prova de avaliação final do respetivo internato 
médico;

b) Documento comprovativo do cumprimento dos deveres militares 
ou de serviço cívico, quando obrigatório;

c) Declaração a assegurar que possui robustez física e o perfil psíquico 
exigido para o exercício das correspondentes funções profissionais, de 
acordo com o constante no artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 242/2009, de 
16 de setembro;

d) Certificado do registo criminal;
e) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos.

10.4 — A apresentação dos documentos referidos nas alíneas b) a e) do 
ponto anterior pode ser substituída por declaração no requerimento, sob 
compromisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em que 
o candidato se encontra relativamente a cada um desses requisitos.

11 — Composição e identificação do Júri
O Júri do presente procedimento de recrutamento simplificado terá 

a seguinte composição:
Presidente: Drª Maria Manuela Ramos da Rocha Felgueiras Nogueira, 

Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar.
1.º Vogal Efetivo: Dr.ª Ana Maria da Silva Miranda, Assistente Gra-

duada Sénior de Medicina Geral e Familiar, que substituirá a presidente 
do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º Vogal Efetivo: Dr.ª Maria Constantina Carvalho Sousa Silva, As-
sistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar.

1.º Vogal Suplente: Drª Maria Fátima Félix Gomes da Silva Gonçalves, 
Assistente Graduada de Medicina Geral e Familiar.

2.º Vogal Suplente: Dr.ª Maria Fátima Queirós Vilela Bouça Machado, 
Assistente Graduada Sénior de Medicina Geral e Familiar.

12 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos
A lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nas instalações 

da A.R.S. do Norte, I. P., sitas na Rua Nova de S. Crispim, n.º 380 -384, 
4049 -002 Porto.

13 — Igualdade de oportunidades no acesso ao emprego
Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Admi-

nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente 
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 
no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de dis-
criminação.

28 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 
Manuel Castanheira de Oliveira.

206878079 

 Despacho n.º 5008/2013
Na sequência do despacho de homologação de 18 de março de 2013 

do Dr. Ponciano Oliveira, Vogal do Conselho Diretivo desta Instituição, 
torna -se pública a classificação final do candidato único aprovado no 
processo de recrutamento de médicos, com a especialidade de Saúde 
Pública, tendo concluído o respetivo internato médico na 2.ª época de 
2012, com vista à celebração de contrato de trabalho em funções pú-
blicas por tempo indeterminado na categoria de Assistente, da carreira 
especial Médica, área profissional de Saúde Pública, a que se reporta o 
aviso n.º 2/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 
2 de janeiro de 2013:

Rui Nuno Marques de Queirós Capucho — 15,5 valores
2 de abril de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano 

Manuel Castanheira de Oliveira.
206878087 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, I. P.

Despacho (extrato) n.º 5009/2013
Por despacho do Vogal do Conselho Diretivo da Administração Re-

gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., de 9/01/2013:
Autorizada a consolidação da mobilidade interna à enfermeira Carla 

Susana Farroba do Amaral Henriques, do mapa de pessoal do Centro 
Hospitalar de Cascais, para o Agrupamento de Centros de Saúde — Cas-
cais, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

19 de março de 2013. — O Vogal do Conselho Diretivo da 
ARSLVT, I. P., Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.

206875916 




