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 Aviso (extrato) n.º 5814/2013
Devidamente homologada por deliberação do Conselho de Admi-

nistração deste Hospital de 17.04.2013 e para conhecimento, torna -se 
público que o procedimento simplificado conducente ao recrutamento 
de pessoal médico para a categoria de Assistente de Ginecologia/Obste-
trícia, da área hospitalar, da carreira médica, aberto por Aviso (extrato) 
n.º 3191/2013, publicado no Diário de República, 2.ª série, n.º 45 de 
05.03.2013, ficou deserto por inexistência de candidatos. (Isento de 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas)

19 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Pedro M. H. Nunes.

206917088 

 Deliberação (extrato) n.º 1021/2013
Por deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 

10.04.2013:

Delegação de competências no Assessor da Direção Clínica 
Dr. Jorge Salvador

1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 37.º do Código do 
Procedimento Administrativo, e do preceituado no artigo 9.º dos Es-
tatutos constantes do Anexo II do Decreto -Lei n.º 233/2005, de 29 de 
dezembro, o Mestre Pedro Manuel Henriques Nunes, médico e presi-
dente do Conselho de Administração, tendo assumido interinamente as 
funções de Diretor Clínico até à nomeação de novo Diretor por parte 
de S. Ex.ª o Ministro da Saúde e de S. Ex.ª o Ministro de Estado e das 
Finanças nos termos da deliberação do Conselho de Administração 
de 10.04.2013, delega no ora Assessor da Direção Clínica Dr. Jorge 
Manuel Domingues Salvador as competências previstas no artigo 9.º 
dos Estatutos constantes do Anexo II do Decreto -Lei n.º 233/2005, de 
29 de dezembro, relativas à direção de produção clínica do Hospital de 
Faro, E. P. E., que compreendem a coordenação da assistência prestada 
aos doentes e a qualidade, correção e prontidão dos cuidados de saúde 
prestados e, designadamente, as seguintes competências:

a) Coordenar a elaboração dos planos de ação apresentados pelos 
vários serviços e departamentos de ação médica a integrar no plano de 
ação global do hospital;

b) Assegurar uma integração adequada da atividade médica dos de-
partamentos e serviços, designadamente através de uma utilização não 
compartimentada da capacidade instalada;

c) Propor medidas necessárias à melhoria das estruturas organizativas, 
funcionais e físicas dos serviços de ação médica, dentro de parâmetros de 
eficiência e eficácia reconhecidos, que produzam os melhores resultados 
face às tecnologias disponíveis;

d) Aprovar as orientações clínicas relativas à prescrição de medi-
camentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, bem 
como os protocolos clínicos adequados às patologias mais frequentes, 
respondendo perante o conselho de administração pela sua adequação 
em termos de qualidade e de custo -benefício;

e) Propor ao conselho de administração a realização, sempre que ne-
cessário, da avaliação externa do cumprimento das orientações clínicas 

 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.

Deliberação (extrato) n.º 1022/2013
Após homologação em 18 de abril de 2013 pelo Conselho de Admi-

nistração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E., e para 
conhecimento dos interessados, torna -se pública a lista de classificação 
final do procedimento simplificado conducente ao recrutamento de 
pessoal médico para um posto de trabalho na categoria de Assistente 
de Oftalmologia, tendo sido publicado no Diário da República 2.ª série, 
n.º 45 de 05 de março de 2013, Deliberação (extrato) n.º 699/2013:

1 — Lígia Maria Fernandes Ribeiro — 19,00 valores
2 — Pedro Reimão Ferreira das Silva — 18,90 valores
3 — Rita Gentil Cerquinha Ribeiro — 18,80 valores

Nos termos do artigo 100 e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, os candidatos dispõem do prazo de 10 (dez) dias úteis, 
para querendo por escrito, se pronunciarem sobre o que lhes oferecer 
acerca da referida lista de candidato(s), que será afixada no placar do 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, E. P. E. e publicada na página oficial desta Instituição.

23 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. António Franklim Ribeiro Ramos.

206919267 

e protocolos mencionados, em colaboração com a Ordem dos Médicos 
e instituições de ensino médico e sociedades científicas;

f) Desenvolver a implementação de instrumentos de garantia de qua-
lidade técnica dos cuidados de saúde;

g) Decidir sobre conflitos de natureza técnica entre serviços de ação 
médica;

h) Decidir as dúvidas que lhe sejam presentes sobre deontologia mé-
dica, desde que não seja possível o recurso, em tempo útil, à comissão 
de ética;

i) Participar na gestão do pessoal médico, designadamente nos pro-
cessos de admissão e mobilidade interna, ouvidos os respetivos diretores 
de serviço;

j) Velar pela constante atualização do pessoal médico;
k) Acompanhar e avaliar sistematicamente outros aspetos relacionados 

com o exercício da medicina e com a formação dos médicos.

2 — A presente delegação não exclui a competência do Delegante 
para tomar resoluções sobre os mesmos assuntos.

3 — As competências agora delegadas poderão ainda ser sujeitas a 
subdelegação nos responsáveis pelas respetivas áreas, nos termos legais.

4 — A presente delegação produz efeitos a partir de 10 de abril de 
2013, ficando por este meio ratificados todos os atos que no âmbito dos 
poderes agora delegados tenham sido praticados pelo Dr. Jorge Manuel 
Domingues Salvador.

17 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Pedro M. H. Nunes.

206917241 

PARTE H

 MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Aviso n.º 5815/2013

Proposta de Alteração do artigo 20.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal

Torna -se público, nos termos do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de 
setembro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 46/09, de 20 de feve-
reiro, que a Câmara Municipal de Alvaiázere, por deliberação de 22 de 
janeiro do corrente ano, decidiu proceder à alteração do Plano Diretor 
Municipal, no que diz respeito ao artigo 20.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal, tendo estabelecido o prazo de 180 dias para a sua 
alteração.

Torna -se ainda público, em conformidade com o n.º 2 do artigo 77.º 
do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 46/09, 20 de fevereiro, que decorrerá, após publicação 
de Aviso na 2.ª série do Diário da República, nos termos alínea b) do 
n.º 4 do artigo 148.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 46/09, de 20 de fevereiro, um período 
de 15 dias para participação dos interessados, podendo ser formuladas 
sugestões e apresentadas informações.

O processo de alteração do artigo 20.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal, encontra -se disponível para consulta, nos Serviços de Atendi-
mento da Câmara Municipal durante o horário normal de funcionamento.

A formulação de sugestões, devem ser apresentadas por escrito, devi-
damente fundamentadas, utilizando para o feito, o impresso próprio que 
pode ser obtido na Subunidade Orgânica de Tesouraria e Atendimento 




