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ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. Assim, em conformidade com o disposto nos artigos 15.o, 23.o
e 30.o do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, e no Regulamento
dos Concursos de Provimento na Categoria de Assistente da Carreira
Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro,
faz-se público que, por despacho de 10 de Dezembro de 2004 do
conselho de administração deste Centro Hospitalar e em conformidade com a aprovação do plano anual de concursos de pessoal médico
pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo em 17 de Novembro de 2004, se encontra
aberto, pelo prazo de 20 dias úteis a contar a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República, concurso institucional
interno geral de ingresso para o provimento de uma vaga de assistente
de cardiologia, da carreira médica hospitalar, do quadro de pessoal
do Hospital Distrital de Torres Vedras, aprovado pela Portaria
n.o 907/91, de 4 de Setembro, alterado pelas Portarias n.os 134/93,
de 6 de Fevereiro, e 1371/2002, de 22 de Outubro, e integrado no
Centro Hospitalar de Torres Vedras pela Portaria n.o 1295/2001, de
17 de Novembro.
2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga enunciada,
terminando com o seu preenchimento.
3 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, pela Portaria n.o 43/98, de 26 de
Janeiro, pelos Decretos-Leis n.os 19/99, de 27 de Janeiro, e 412/99,
de 15 de Outubro, e pelas disposições aplicáveis do Código do Procedimento Administrativo.
4 — Âmbito do concurso — o concurso é institucional, aberto a
todos os médicos possuidores dos requisitos gerais e especiais de
admissão ao concurso, independentemente do serviço a que pertençam.
5 — Local de trabalho — no Centro Hospitalar de Torres Vedras.
6 — O regime de trabalho será desenvolvido em horários desfasados, de acordo com as disposições legais existentes nesta matéria,
nomeadamente o despacho ministerial n.o 19/90, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 193, de 27 de Agosto de 1990.
7 — Vencimento — o constante da estrutura remuneratória anexa
ao Decreto-Lei n.o 19/99, de 27 de Janeiro, e as regalias sociais são
as actualmente vigentes para os funcionários da Administração
Pública.
8 — Requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — Requisitos gerais:
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;
b) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quando
obrigatórios;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito
para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis
ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
8.2 — Requisitos especiais:
a) Possuir o grau de assistente da área profissional a que respeita
o concurso ou equivalente, nos termos do n.o 3 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de Março;
b) Estar inscrito na Ordem do Médicos.
9 — O método de selecção a utilizar será o de avaliação curricular,
de acordo com o estabelecido na secção VI do regulamento anexo
à Portaria n.o 43/98, de 26 de Janeiro.
9.1 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricular, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de acta de reunião do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.
10 — Formalização das candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Torres Vedras e entregue pessoalmente no Serviço
de Recursos Humanos/Pessoal deste Centro Hospitalar, Rua do Doutor Aurélio Ricardo Belo, 2560-324 Torres Vedras, durante as horas
normais de expediente, até ao limite do prazo estabelecido, ou remetido pelo correio, registado com aviso de recepção, o qual se considera
apresentado dentro do prazo desde que expedido até ao termo do
prazo fixado.
10.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, naturalidade, nacionalidade, validade, data de nascimento e número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu), residência, incluindo código postal, número
de telefone e situação militar, se for caso disso;

b) Categoria profissional e estabelecimento de saúde a que o
requerente eventualmente esteja vinculado;
c) Pedido para ser admitido ao concurso, com a identificação
do mesmo, mediante referência ao número e à data do Diário
da República onde se encontra publicado o aviso de abertura
e a respectiva área profissional a que concorre;
d) Menção dos documentos que acompanham o requerimento,
bem como a sua sumária caracterização;
e) Endereço para onde poderá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.
10.3 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos (autênticos, autenticados ou
fotocópias):
a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente da
respectiva área profissional ou equivalente;
b) Declaração actualizada emitida pelo serviço de origem da
qual constem, de forma inequívoca, a existência e a natureza
do vínculo e a categoria que detém;
c) Documento comprovativo de que o candidato se encontra
inscrito na Ordem dos Médicos;
d) Cinco exemplares do curriculum vitae, devidamente datado
e assinado.
10.4 — A não apresentação no prazo de candidatura dos documentos referidos as alíneas a) e b) do número anterior implica a
não admissão ao concurso.
10.5 — O documento referido na alínea c) do n.o 10.3 pode ser
substituído por declaração no requerimento, sob compromisso de
honra, da situação precisa em que o candidato se encontra relativamente a esse requisito.
10.6 — Os exemplares do curriculum vitae podem ser apresentados
até 10 dias úteis após o termo do prazo de candidatura, implicando
a não apresentação dentro daquele prazo a não admissão ao concurso.
11 — O júri reserva-se no direito de exigir a qualquer dos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.
12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei geral.
13 — Lista de candidatos — a lista de candidatos admitidos e excluídos será afixada nos painéis do Serviço de Recursos Humanos/Pessoal
deste Centro Hospitalar e enviada os candidatos através de ofício,
registado com aviso de recepção.
14 — Lista de classificação final — a lista de classificação final será
publicada no Diário da República, 2.a série.
15 — A constituição do júri é a seguinte:
Presidente — Dr. José da Silva Vieira de Faria, chefe de serviço
de cardiologia do Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Vogais efectivos:
Dr. Carlos Alberto Santos da Veiga, assistente graduado
e director de serviço do Hospital de Nossa Senhora do
Rosário, S. A., Barreiro.
Dr. José Manuel Mala Ferreira Serra, assistente graduado
de cardiologia do Hospital de Santa Marta, Lisboa.
Vogais suplentes:
Dr. Carlos Alberto Barrosa Catarino, assistente graduado
de cardiologia do Hospital Garcia de Orta, S. A., Almada.
Dr.a Maria Arminda Caeiro Veiga de Sousa Machado, assistente de cardiologia do Hospital de Santa Maria.
O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.o vogal efectivo.
14 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, o Vogal
Executivo, José António Ferrão.

Hospitais Civis de Lisboa
Hospital de D. Estefânia
Deliberação n.o 91/2005. — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o
a 37.o do Código do Procedimento Administrativo e no n.o 4 do
artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, e no uso
da faculdade conferida pelo despacho n.o 21 428/2002, de 23 de Agosto,
do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 229, de 3 de Outubro de 2002,
o conselho de administração do Hospital de D. Estefânia delibera:
1 — Distribuir pelo presidente do conselho de administração e seus
vogais executivos a coordenação das áreas de gestão hospitalar do
Hospital de D. Estefânia, do modo seguinte:
1.1 — Ao presidente do conselho de administração, Prof. Doutor Luís Manuel de Almeida Nunes, a gestão corrente, a coordenação
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genérica de todas as áreas, o Gabinete da Qualidade, o Gabinete
do Risco, o Gabinete de Comunicação, as parcerias estratégicas com
a comunidade, a ligação às universidades, o Núcleo Museológico e,
ainda, na ausência dos vogais executivos, a responsabilidade pela coordenação das respectivas áreas;
1.2 — À vogal executiva, Dr.a Maria Fernanda Rodrigues de Oliveira Barra Gíria, a gestão corrente, a responsabilidade pela administração das áreas clínicas, a área de gestão dos recursos humanos,
Centro de Formação, Saúde Ocupacional, Serviço de Gestão de Doentes, Serviço de Aprovisionamento, Serviços de Instalações e Equipamentos, Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, Serviço
Social, Gabinete de Utente e Secretariado do Conselho de Administração e responsabilidade pelos funcionários das carreiras próprias
dos serviços que lhe estão afectos;
1.3 — Ao vogal executivo, Dr. Artur Manuel Marques Sentieiro
de Almeida, a gestão corrente, a responsabilidade pela administração
dos serviços de medicina física e de reabilitação, patologia clínica,
imagiologia, imuno-hemoterapia e serviços farmacêuticos, dos serviços
financeiros, que incluem a gestão patrimonial e o contencioso, serviço
de sistemas de informação, que inclui a central telefónica, a biblioteca
e a telemedicina, serviço de hotelaria, que inclui a central de esterilização e a cozinha de leites, e responsabilidade pelos profissionais
das carreiras próprias dos serviços que lhe foram afectos.
2 — Delegar, nos termos do n.o 4 do artigo 6.o do Decreto-Lei
n.o 188/2003, de 20 de Agosto, no presidente do conselho de administração do Hospital de D. Estefânia e em cada um dos seus membros
executivos, para as áreas e ou serviços da sua responsabilidade, sob
a sua gestão, a prática dos actos necessários ao exercício dos poderes
pertencentes ao conselho de administração, em situações que não
excedam o valor ou a responsabilidade de E 125 000.
3 — Subdelegar no presidente do conselho de administração, Prof.
Doutor Luís Manuel de Almeida Nunes, a competência para conferir
posse ao pessoal dirigente e de chefia ao abrigo do artigo 10.o do
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro.
4 — Delegar e subdelegar na administradora executiva, Dr.a Fernanda Rodrigues de Oliveira Barra Gíria, a competência para a prática
dos seguintes actos:
4.1 — No âmbito e em matéria de empreitadas de obras públicas
ou locação e aquisição de bens e serviços, autorizar a respectiva despesa até ao montante de E 125 000, nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 17.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho;
4.2 — Em matéria de conservação do património, autorizar despesas de simples conservação, reparação e beneficiação das instalações
e dos equipamentos até ao montante de E 125 000;
4.3 — Escolher o tipo de procedimento a adoptar, nos casos do
n.o 2 do artigo 79.o e do n.o 1 do artigo 205.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho, quando o montante estimado da despesa não exceder
E 125 000;
4.4 — Designar os júris e delegar a competência para proceder à
audiência prévia;
4.5 — Proceder à prática dos actos subsequentes ao acto de autorização da escolha e do início do procedimento cujo valor não exceda
o agora delegado;
4.6 — Em matéria de recursos humanos, praticar todos os actos
subsequentes à abertura de concursos, salvo decidir dos recursos hierárquicos interpostos;
4.7 — Nomear, promover e exonerar pessoal e determinar a conversão de nomeação provisória em definitiva, bem como autorizar
destacamentos, requisições, transferências, permutas e comissões de
serviço extraordinárias;
4.8 — Celebrar, prorrogar, renovar e rescindir contratos de pessoal,
praticando os actos resultantes da caducidade ou revogação dos
mesmos;
4.9 — Autorizar o exercício de funções a tempo parcial;
4.10 — Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno
e aos sábados, domingos e feriados e autorizar o abono da respectiva
remuneração, nos termos legais;
4.11 — Fixar os horários de trabalho específicos e autorizar os respectivos pedidos, nos termos do artigo 18.o do Decreto-Lei n.o 159/98,
de 18 de Agosto;
4.12 — Justificar ou injustificar faltas dadas por funcionários, agentes e contratados, nos termos do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de
Março;
4.13 — Conceder licenças sem vencimento até 90 dias, bem como
autorizar o regresso à actividade, incluindo as situações de licença
ilimitada a que se refere o artigo 102.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março;
4.14 — Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por
motivo de doença, nos termos do n.o 6 do artigo 29.o do Decreto-Lei
o
n. 100/99, de 31 de Março, bem como o exercício de funções em
situação que dê lugar à reversão do vencimento de exercício e respectivo processamento, de acordo com o Decreto-Lei n.o 191-F/79,
de 26 de Junho;
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4.15 — Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os funcionários ou agentes tenham direito;
4.16 — Praticar todos os actos relativos à aposentação dos funcionários e agentes, salvo nos casos de aposentação compulsiva, e,
em geral, de todos os actos respeitantes ao regime de segurança social
da função pública, incluindo os referentes a acidentes em serviço;
4.17 — Autorizar a prorrogação do prazo de aceitação da nomeação, bem como solicitar que a posse seja conferida por autoridade
administrativa ou agente diplomático ou consular ou que possa ter
lugar em local diferente daquele em que os funcionários foram
colocados;
4.18 — Promover a verificação domiciliária de doença, nos termos
dos artigos 33.o, 34.o e 35.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março;
4.19 — Promover a submissão dos funcionários e agentes a junta
médica da ADSE, nos termos dos artigos 36.o, 37.o e 39.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março;
4.20 — Autorizar os pedidos de apresentação a junta médica da
Caixa Geral de Aposentações;
4.21 — Reconhecer a passagem à situação de licença sem vencimento de longa duração, nos termos dos n.os 3 e 5 do artigo 47.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março;
4.22 — Conceder licenças sem vencimento aos funcionários e agentes para acompanhamento do cônjuge colocado no estrangeiro e autorizar o respectivo regresso à actividade, nos termos dos artigos 84.o
a 88.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março;
4.23 — Confirmar as condições legais de progressão dos funcionários e agentes e autorizar os abonos daí decorrentes;
4.24 — Aprovar as listas de antiguidade dos funcionários e decidir
das respectivas reclamações;
4.25 — Conceder o Estatuto de Trabalhador-Estudante, nos termos
da Lei n.o 116/97, de 4 de Novembro;
4.26 — Qualificar como acidentes em serviço os sofridos por funcionários e agentes, bem como por trabalhadores em regime privado,
e autorizar o processamento das respectivas despesas, até aos limites
legais;
4.27 — Autorizar deslocações em serviço em território nacional,
qualquer que seja o meio de transporte, bem como o processamento
dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de bilhetes
ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não;
4.28 — Autorizar o gozo de férias em acumulação;
4.29 — Autorizar os funcionários e agentes a comparecer em juízo,
quando requisitados nos termos da lei de processo;
4.30 — Assinar a correspondência ou expediente necessário à execução das decisões proferidas nos processos relativos a assuntos de
pessoal, bem como autorizar publicações na imprensa diária e no
Diário da República.
5 — Delegar e subdelegar nos vogais executivos os poderes necessários para, no âmbito das respectivas áreas e serviços e em matéria
de pessoal, praticarem os seguintes actos:
5.1 — Autorizar a prestação e o pagamento de trabalho extraordinário, nocturno, aos sábados, domingos e feriados, nos termos da
alínea d) do n.o 3 do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 259/98, de 18
de Agosto, para além dos limites fixados nos n.os 1 e 2 da mesma
disposição legal;
5.2 — Autorizar a prestação e o pagamento de trabalho em dias
de descanso semanal ou complementar e feriados ao pessoal dirigente
e de chefia, nos termos do n.o 5 do artigo 33.o do Decreto-Lei
n.o 259/98, de 18 de Agosto;
5.3 — Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o respectivo plano anual;
5.4 — Homologar as avaliações de desempenho atribuídas ao pessoal após instrução final do processo pelo Serviço de Pessoal e decidir
das reclamações dos avaliados;
5.5 — Autorizar a inscrição e participação dos funcionários em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação
ou outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional,
bem como fora do território nacional, incluindo os destinados a assegurar a presença portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de
âmbito comunitário;
5.6 — Exarar o visto nas relações mensais de assiduidade.
6 — A delegação das competências referidas nos n.os 4 e 5 não
prejudica a necessidade de informação do administrador executivo
ou administrador não executivo relativamente ao pessoal das áreas
ou serviços da sua responsabilidade ou a matérias sujeitas ao parecer
da direcção técnica.
7 — Delegar e subdelegar no vogal executivo, Dr. Artur Manuel
Marques Sentieiro de Almeida, as competências para a prática dos
seguintes actos:
7.1 — Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas
destinadas a corrigir os desvios em relação às previsões realizadas;
7.2 — Assegurar a regularidade da cobrança das receitas e da realização e pagamento da despesa do Hospital de D. Estefânia;
7.3 — Autorizar a constituição de fundos permanentes das dotações
do orçamento, com excepção das rubricas referentes a pessoal, até
ao limite de um duodécimo;
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7.4 — Autorizar despesas com seguros não previstas no n.o 2 do
artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, nos termos
e sem prejuízo do disposto no mesmo preceito;
7.5 — Assinar termos de responsabilidade relativos às deslocações
de utentes a outras unidades de saúde para efeitos de realização
de exames e ou outros tratamentos que o Hospital de D. Estefânia
não tenha condições de prestar;
7.6 — Autorizar os reembolsos de quantias devidas pelo Hospital
de D. Estefânia referentes a taxas moderadoras cobradas em excesso;
7.7 — Dar balanço mensal à tesouraria;
7.8 — Proceder à anulação de facturas até ao montante de E 5000;
7.9 — Assinar a correspondência ou expediente necessário ao regular funcionamento dos serviços adstritos.
8 — A delegação e subdelegação de competências agora determinada não exclui a competência de o conselho de administração deliberar sobre os mesmos assuntos.
9 — Nos termos do artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo, ficam os membros do conselho de administração autorizados a subdelegar as competências atribuídas em todos os níveis
de pessoal dirigente ou de chefia.
10 — A presente deliberação produz efeitos desde 17 de Novembro
de 2003, ratificando por esta via todos os actos que, encontrando-se
no âmbito dos poderes ora delegados e subdelegados, tenham anteriormente sido praticados por qualquer dos membros deste conselho
de administração, com excepção dos actos praticados pelo vogal executivo Dr. Artur Manuel Marques Sentieiro de Almeida relativamente
aos Serviços de Medicina Física e de Reabilitação, cuja responsabilidade retroage a 15 de Julho de 2004.
18 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 92/2005. — Ao abrigo do disposto nos artigos
35.o a 37.o do Código do Procedimento Administrativo e no n.o 4
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, e no
uso da faculdade conferida pelo despacho n.o 21 428/2002, de 23
de Agosto, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde,
publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 229, de 3 de Outubro
de 2002, o conselho de administração do Hospital de D. Estefânia
delibera, em relação ao seu director clínico Dr. Mário António Correia
de Melo Coelho, o seguinte:
1 — Atribuir-lhe a responsabilidade pela coordenação do internato
médico, da comissão médica, da comissão de farmácia e terapêutica,
da comissão transfusional, da comissão de ética, da comissão de controlo de infecção hospitalar e antibióticos e da comissão técnica de
certificação de interrupção da gravidez, do gabinete de risco clínico
e do gabinete de auditoria clínica e a responsabilidade pelo pessoal
da carreira médica e de técnico superior de saúde.
2 — Delegar e subdelegar competências para a prática dos seguintes
actos relativamente ao pessoal da carreira médica hospitalar e da
carreira de técnico superior de saúde:
2.1 — Autorizar a realização de estágios e visitas de estudo no Hospital de D. Estefânia no âmbito dos serviços de acção médica;
2.2 — Autorizar a disponibilização de dados clínicos às entidades
competentes que os solicitarem no âmbito de processo judicial;
2.3 — Autorizar a integração em júris de concurso em outras
instituições;
2.4 — Autorizar relativamente ao pessoal das carreiras médicas e
técnica superior de saúde a inscrição e participação em estágios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras
iniciativas semelhantes que decorram em território nacional e também
as destinadas a assegurar a presença portuguesa em quaisquer reuniões
ou instâncias de âmbito comunitário, desde que delas não resultem
encargos directos para o Hospital de D. Estefânia;
2.5 — Autorizar relativamente aos médicos internos do internato
complementar comissões gratuitas de serviço, nos termos previstos
na secção IV da Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho;
2.6 — Autorizar os pedidos de comissão gratuita de serviço, previstos nos n.os 4 e 8 do despacho n.o 867/2002, de 27 de Novembro
de 2001, do Ministro da Saúde, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 11, de 14 de Janeiro de 2002, para participação do pessoal
das carreiras médicas em acções de formação e eventos científicos,
tais como congressos e simpósios, cujos custos sejam total ou parcialmente e directa ou indirectamente suportados por entidades titulares da autorização de introdução no mercado de medicamentos ou
empresa responsável pela sua promoção;
2.7 — Autorizar ao pessoal a que se refere o número anterior ajudas
de custo, abonos para transportes ou quaisquer outros encargos devidos nos casos de deslocação por motivo de serviço público quando
a respectiva participação envolva a apresentação de comunicação
aceite pela comissão científica do encontro e o evento for reconhecido
de interesse científico relevante, com dedução do co-financiamento
privado que for eventualmente facultado;
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2.8 — Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no território
nacional ou no estrangeiro, nos termos do n.o 1 do artigo 3.o do
Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto, e do Decreto-Lei n.o 282/89,
de 23 de Agosto;
2.9 — A delegação e a subdelegação de competências agora determinadas não excluem a competência do conselho de administração
para deliberar sobre os mesmos assuntos;
2.10 — A presente deliberação produz efeitos desde 17 de Novembro de 2003, ficando por esta forma ratificados todos os actos que
no uso dos poderes delegados tenham sido praticados pelo director
clínico.
18 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.
Deliberação n.o 93/2005. — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.o
a 37.o do Código do Procedimento Administrativo e no n.o 4 do artigo
6.o do Decreto-Lei n.o 188/2003, de 20 de Agosto, e no uso da faculdade
conferida pelo despacho n.o 21 428/2002, de 23 de Agosto, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 229, de 3 de Outubro de 2002, o conselho
de administração do Hospital de D. Estefânia delibera o seguinte:
1 — Atribuir à enfermeira-directora Adelina Maria Gregório Lopes
Motta da Cruz a responsabilidade pela coordenação da comissão de
enfermagem, da comissão de humanização dos cuidados de saúde,
da comissão de higiene, saúde e segurança no trabalho, do núcleo
de apoio à criança e à família, do grupo de animação, dos serviços
religiosos, mediação cultural e área de ligação à comunidade que
inclui a unidade coordenadora funcional (UCF), cuidados continuados, serviço domiciliário, do serviço de voluntariado e a responsabilidade pelos enfermeiros, profissionais do corpo docente e auxiliares
de acção médica.
2 — Delegar e subdelegar na enfermeira-directora Adelina Maria
Gregório Lopes Motta da Cruz as competências para a prática dos
seguintes actos relativamente ao pessoal das carreiras de enfermagem,
pessoal docente e pessoal auxiliar de acção médica afecto aos serviços
de internamento:
2.1 — Autorizar a realização de estágios e visitas de estudo no Hospital de D. Estefânia a enfermeiros em formação cujas escolas o
solicitem;
2.2 — Autorizar a integração em júris de concurso em outras
instituições;
2.3 — Autorizar a inscrição e participação em estágios, congressos,
reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional e também
os destinados a assegurar a presença portuguesa em quaisquer reuniões ou instâncias de âmbito comunitário, desde que deles não resultem encargos directos para o Hospital de D. Estefânia;
2.4 — Autorizar os pedidos de comissão gratuita de serviço, previstos nos n.os 4 e 8 do despacho n.o 867/2002, do Ministro da Saúde,
de 27 de Novembro de 2001, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 11, de 14 de Janeiro de 2002, para participação do pessoal
das carreiras de enfermagem em acções de formação e eventos científicos, tais como congressos e simpósios, cujos custos sejam total
ou parcialmente e directa ou indirectamente suportados por entidades
titulares da autorização de introdução no mercado de medicamentos
ou empresa responsável pela sua promoção;
2.5 — Autorizar ao pessoal a que se refere o número anterior ajudas
de custo, abonos para transporte ou quaisquer outros encargos devidos
nos casos de deslocação por motivo de serviço público quando a respectiva participação envolva a apresentação de comunicação aceite
pela comissão científica do encontro e o evento for reconhecido de
interesse científico relevante, com dedução obrigatória do co-financiamento privado que for eventualmente facultado;
2.6 — Autorizar pedidos de equiparação a bolseiro no território
nacional ou no estrangeiro, nos termos do n.o 1 do artigo 3.o do
Decreto-Lei n.o 272/88, de 3 de Agosto, e do Decreto-Lei n.o 282/89,
de 23 de Agosto;
2.7 — A delegação e a subdelegação de competências agora determinadas não excluem a competência do conselho de administração
para deliberar sobre os mesmos assuntos;
2.8 — A presente deliberação produz efeitos desde 17 de Novembro
de 2003, ficando por esta forma ratificados todos os actos que no
uso dos poderes ora delegados tenham sido praticados pela enfermeira-directora.
18 de Janeiro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Fernanda Gíria.

